
 
 
 

ACTA AJUNTAMENT PLE 
 

 
MINUTA NUMERO: 5/2019 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DIA 15 DE JUNY DE 2.019  
1ª CONVOCATÒRIA 
HORA: 12.00 
LLOC: Saló de Plens 
 
ASSISTENTS: 
FRANCISCO JAVIER PUCHOL RUIZ 
ALBA CATALUÑA PEYDRO 
DIEGO PERONA MARTINEZ 
MARÍA DEL CARMEN RODRIGO LLUCH 
BEATRIZ SANTARRUFINA MUÑOZ 
GEMA BLAT MARÍ 
MARÍA INMACULADA CASAÑA VALERO 
ROMÁN ALFONSO VIDAL 
MARíA VICTORIA DONATE GÓMEZ (excusa assistència) 
VICTOR MARTINEZ PUCHOL 
FERRÁN PARDO LLOPIS 
 
 
SR. SECRETARI 
D. EVARISTO MUÑOZ MONTERDE 
 
REPRESENTANT LA MAJORIA DELS MEMBRES LEGALS QUE INTEGREN LA 
CORPORACIÓ.  
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

A l'hora indicada, i prèvia comunicació a aquest efecte, es van reunir els Regidors electes 
en les passades eleccions locals, convocades per Reial decret 209/2.019, d'1 d'abril, (“B. 
O. E.” núm. 79, de 2 d'abril ), tots els quals s'expressen, a l'efecte de tractar el següent 
assumpte: 
 
 ÚNIC.- Constitució de la Corporació local i elecció d'Alcalde. 
 
 

ASSUMPTES TRACTATS 
 
 D'acord amb els tràmits procedimentals que indiquen els articles 195 i 196 de la 
vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 37 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tenen lloc els següents actes: 



 
I. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 

 
Reunits en el Saló de Plens la majoria absoluta de membres electes de l'Ajuntament, i 
comprovant que existeix el quòrum necessari per a la vàlida constitució de la Corporació 
Municipal, s'inicien les actuacions pertinents de la següent forma. 
 
El Sr. Secretari General de la Corporació comença la seua intervenció dient: 
 
Bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament 
d'aquest municipi, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 26 de maig de 
2019 
 

Amb caràcter previ, cal indicar que s'han comprovat per aquesta Secretaria les 
credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes amb base en les 
certificacions que a l'ajuntament han remés la junta electoral de zona. Igualment, s'ha 
comprovat el compliment per part dels triats de la seua obligació d'haver presentat les 
declaracions corresponents en el registre d'interessos conforme al vigent art. 75.7 de la 
llei de règim local i seguint el model de declaració aprovat en ple. 
 
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa per 
la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions: 
 

1) Constitució de la Mesa d'Edat formada pels Regidors electes de major i menor 
edat. 

2) Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d'Edat, mitjançant la 
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona si no 
s'haguera presentat ja en la Secretaria de l'Ajuntament i el D.N.I. 

3) Jurament o promesa del càrrec de Regidor/a  
4) Elecció de l'Alcalde 

 
 
 D'acord amb els antecedents obrants a l'Ajuntament, el Secretari informa que, 
entre els Regidors electes presents, el de major edat és Sr. Francisco Javier Puchol Ruiz, 
i la de menor edat és Dña Alba Catalunya Peydro. 
 
 Per tant, queda constituïda la Mesa d'Edat amb aquests dos Regidors electes 
presents, actuant jo de Secretari. 
 

II. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS 
 
 La Mesa constituïda comprova les credencials i l'acreditació de la personalitat dels 
Regidors electes, d'acord amb la proclamació de les candidatures que a l'Ajuntament li ha 
remés la Junta Electoral de Zona de València. 
 

III. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
 Comprovat per la Mesa d'Edat que concorren a la sessió deu dels onze Regidors 
electes, que constitueixen la majoria absoluta, tots els presents presten jurament o 



promesa, segons el que es disposa en el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, sota la 
fórmula: 
“Jure...” o “Promet...” “... per la meua consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Vinalesa, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana.” 
 
El Sr. Victor Martinez Puchol i Ferrán Pardo Llopis formulen promesa del càrrec de 
regidor en els següents termes: 
 
“Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de 
Vinalesa, i per imperatiu legal amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia del poble valencià”. 
 
El Sr. Ferrán Pardo Llopis formula promesa del càrrec de regidor en els següents termes: 
 
“Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de 
Vinalesa, i per imperatiu legal amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia del poble valencià”. 
 

Tot seguit la Mesa declara constituïda la Corporació. 
 

IV. ELECCIÓ D'ALCALDE 
 
 A continuació, jo, el Secretari, informe del que es disposa en l'article 196 de la 
vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el qual fixa el 
procediment a seguir per a l'elecció d'Alcalde, quedant l'Ajuntament assabentat del seu 
contingut. 
 
S'informa pel President de la mesa que si no existeix opinió en contra, el sistema de 
votació serà el de votació secreta mitjançant urna, a la qual cosa s'assente per unanimitat 
dels presents que no manifesten opinió en contrari. 
 
 Els noms i cognoms dels regidors que encapçalen les llistes electorals que 
s'indiquen i que presenten candidatura, ordenats segons el nombre de vots obtinguts, són 
els següents: 
 
- FRANCISCO JAVIER PUCHOL RUIZ por el PSOE 
- GEMA BLAT MARÍ, por el PP 
 
A continuació, comença la votació. Prèviament, s'ha repartit a cada membre de la 
Corporació una papereta en blanc. La votació es realitza mitjançant crida pel Sr. Secretari 
General, a tots els/as Regidors/as. Tot seguit, tots els Regidors presents procedeixen, 
mitjançant papereta secreta i depositada en una urna, a l'elecció d'Alcalde, que dona el 
següent resultat:  
 
- 7 vots a favor del Regidor FRANCISCO JAVIER PUCHOL RUIZ, que encapçala la 
llista electoral presentada per PSOE. 
- 3 vots a favor de la Regidora GEMA BLAT MARÍ, que encapçala la llista electoral 
presentada pel PP. 



 
 
Obté la majoria absoluta el regidor FRANCISCO JAVIER PUCHOL RUIZ i, per tant, és 
proclamat ALCALDE –PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VINALESA. 
 
Tot seguit, pren possessió del seu càrrec i presta promesa, segons el que es disposa en el 
Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, sota la fórmula: 
 
 “Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Vinalesa amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana” 
 
El Sr. Alcalde a continuació dona la paraula als candidats que encapçalen les llistes 
electorals dels diferents partits polítics. 
 
El Sr. Victor Martinez Puchol en representació de COMPROMIS PER VINALESA: 
COMPROMIS MUNICIPAL presa la paraula i assenyala: 
 
“Bon dia. Gràcies a tots i totes per vindre ací. El primer de tot donar l'enhorabona al Partit 
Socialista i a Javier Puchol, el nou Alcalde de Vinalesa. En primer lloc volia donar les 
gràcies a tot el poble de Vinalesa per el comportament que va tindre en la jornada electoral 
i per permetre'ns continuar quatre anys més treballant per al poble. Compromis hem donat 
suport a aquest Alcalde, i donem suport a aquest nou govern de progrés i aquest nou 
govern plural perquè porten quatre anys treballant d'aquesta forma i pensem que el poble 
ens ha dit que hem de continuar, i això hem fet,i per tant, ací estem per a treballar amb o 
que ens ha caracteritzat aquests quatre anys, la lleialtat, el treball en positiu i a favor d'un 
model de poble obert, participatiu, verd i compromés amb la seua llengua i la seua cultura. 
Gràcies.” 
 
La Sra. Gema Blat Marí en representació del PARTIT POPULAR presa a continuació la 
paraula i assenyala: 
 
“Bon dia i benvinguts a tots els presents. Vull agrair la participació dels veïns de Vinalesa 
en les últimes eleccions on la normalitat va ser la nota a destacar de la jornada electoral 
i, encara que el percentatge de participació va ser menys que en anteriors cites electorals, 
continuem estant per damunt de la mitjana nacional, la qual cosa demostra que Vinalesa 
és un poble viu, participatiu i preocupat pels seus interessos; i agrair especialment als 618 
veïns que van confiar en el Partit Popular el seu vot el que fa que siguem la força política 
que més han creiscut a Vinalesa. Vull donar-li l'enhorabona al nou Alcalde, Javi, i a tot 
el seu equip de govern. Des del grup Popular farem una oposició lleial però ferma, 
constructiva i responsable i, com és la nostra obligació, estarem vigilants, perquè en 
definitiva tots els grups el que volem és el millor per a Vinalesa encara que cadascun des 
del nostre punt de vista ideològic. Per això, començarem aquesta legislatura amb moltes 
ganes de treballar i d'aportar. Moltes gràcies.” 
 
Després d'això intervé el Sr. Alcalde que fa el següent discurs: 
 
Bon dia companyes i companys de l’ajuntament, veïns i veïnes, gràcies pel vostre suport 
i per haver vingut ací, a la vostra casa. Fa quatre anys, qui pronunciava les paraules 
d’il·lusió, de projecte i de compromís, hui ja no està entre nosaltres. I a ell vull dedicar el 



meu primer i xicotet homenatge. A Julio. A l’amic i al company. A qui durant 18 anys va 
saber fer-nos participar en un projecte on va deixar tota la seua humanitat i afecte pels 
veïns i les veïnes de Vinalesa. A ell i a Xaro, gràcies.  
 
També a Alba, que de sobte va haver d’assumir la màxima responsabilitat i que, amb 
valentia i saber fer, ens ha dut fins ací. Gràcies també.  
 
Si fa uns anys em vaig implicar com a regidor de l’ajuntament, ara em toca fer-ho com a 
alcalde gràcies al suport dels meus companys i companyes de candidatura i també per 
l’acord amb Compromís, representat per Víctor i Ferran.  
 
Però l’ajuntament som tots, els que ara governarem i els que ara són a l’oposició. Has de 
saber Gema que tu i el teu grup tindreu sempre el meu respecte, la discrepància quan calga 
i la lleialtat sempre.  
 
Si em permeteu, voldria tindre un record afectuós per als meus pares, Vicent i Dolores. I 
per a qui em van acollir com un fill més, els meus sogres Vicent Catalunya, Valero, i 
Antònia que ens va deixar fa uns dies només. I a Antònia i a Xavier, la meua dona i el 
meu fill, vos demane paciència i ajuda per a estos quatre anys. Gràcies, perquè sé que me 
les donareu, tant la paciència com l’ajuda.  
 
I no vull deixar de banda, ja des del primer dia, als treballadors i les treballadores de 
l’ajuntament. Vos demane disculpes pels errors que puga cometre i vos demane un 
compromís ferm amb el servei públic. Sabem que en els pobles, l’ajuntament és el primer 
lloc on els veïns solen anar quan tenen un problema i a qui primer troben és a un 
treballador públic. Per vosaltres comença la solució dels problemes. Sense vosaltres les 
coses són molt més difícils.  
 
A partir d’ara tenim quatre anys per a dur avant el projecte que el poble de Vinalesa ha 
elegit amb el seu vot. Ho farem amb honradesa, responsabilitat, treball i proximitat. 
 
Fa poc més de quinze dies que hem tingut l’oportunitat de votar. Un acte normal ara per 
ara. Però no sempre ha sigut així. Alguns ho feien per primera vegada el 3 d’abril de 1979. 
Altres només ho recordaven dels temps de la República. Però la gran majoria ens hem 
anat incorporant al vot en els darrers 40 anys.  
 
El primer agraïment vull que vaja adreçat a totes les dones i homes que heu fet possible 
esta nova realitat. Als qui heu anat votant durant estos anys, i també, per què no, als qui 
vos heu abstingut. Un reconeixement que no seria complet si no fera menció de totes les 
persones que m’han precedit en la responsabilitat que ara assumisc: Felipe Navarro, M. 
Rosario Resurrección, Rafael Pardo, Julio Martínez i Alba Catalunya. I també als partits 
polítics i a les agrupacions que, en l’oposició o en el govern, han configurat la realitat que 
ara per ara som com a poble. A la Candidatura Democràtica, de la qual el meu grup, els 
socialistes, som hereus i deutors, pel que van representar en uns temps on tot era molt 
gris, per no dir obscur. Uns temps en què tot estava per fer. Fins i tot la convivència en 
un poble de poc més de 2.000 ciutadans. I des de la Candidatura Democràtica persones 
com Bene Vijuescas, Enric Cataluña, José Manuel Ros, Matí Peris, Hermini Ros, Paco 
Ample, Paco Resu, Juan Borredà, David Albert, Vicent Sorní i Antonio Vinuesa, entre 
altres, ens mostraven que tot es podia fer. I es podia fer d’una altra manera. Que la 
democràcia i la convivència era un procés sense interrupcions que calia aprofundir. A tots 



els qui formaren part d’aquella candidatura gràcies. Però amb un afecte personal especial 
a Bene i a Paco Resu, per haver-me ajudat a consolidar el meu compromís amb el treball 
i la responsabilitat amb tot el veïnat de Vinalesa.  
 
I del passat al present. També a Compromís. Per la seua labor durant els quatre anys 
passats i pel projecte de futur conjunt que ara tenim a l’abast per a tot Vinalesa, per al 
poble i per a Gafaüt. Este és un projecte de progrés que hem decidit compartir i que ja té 
un bagatge de vint anys que va encapçalar el nostre ben estimat Julio.  
 
Hem arribat ací també amb les aportacions d’Aliança Popular primer, i el PP després. Les 
d’Unió Valenciana en el seu moment i les de Veïns per Vinalesa en els últims anys. A 
tots, gràcies.  
 
Ara bé un poble és la configuració i la relació que totes i tots els veïns establixen amb el 
seu entorn més immediat i amb el veïnat. Estic parlant de convivència. Perquè conviure 
en societat és generar llaços de solidaritat, fer activitats i dur avant projectes que, al remat, 
són els que conformen una vida. I això cal fer-ho des del convenciment i a partir de les 
idees, amb un objectiu clar: la millora de les condicions de vida de les persones.  
 
Per això, un dels eixos fonamentals del nostre projecte polític serà continuar generant 
convivència. És a dir, fomentar l’associacionisme, des de ben menuts, perquè amb la 
convivència naix la solidaritat, i amb la solidaritat un grup humà pot arribar on vullga.  
 
Un altre dels eixos serà el del foment de la cultura. Molts dels nostres pares es van trencar 
l’esquena perquè nosaltres, els fills i les filles estudiaren. I això va fer possible que les 
coses canviaren, encara que a vegades ells mateixos no ho acaben de vore clar. Però 
sabien que la cultura era el motor per a poder canviar les vides de patiment per vides de 
benestar social. Ara els estudis estan garantits, i la cultura és un dret que ningú no ens 
hauria de poder llevar. Ara bé, l’hem de defendre com un bé inalienable. Hem de fer un 
pas més en la consolidació dels drets. Hem d’estendre la cultura i la creativitat per als 
joves i per a les persones que no van poder disfrutar-la perquè el treball i la família no els 
deixava temps lliure. Este últim cas ha afectat especialment la dona. Per sort el canvi està 
en marxa. I hui el feminisme i les polítiques de gènere són una obligació ineludible. Per 
això, les polítiques de gènere seran un altre dels eixos que estarà present en les accions 
de govern d’este ajuntament fins a aconseguir una igualtat que deixe de banda qualsevol 
entrebanc perquè una persona no puga dur avant el seu projecte de vida per fet de ser 
dona. 
 
Si en 1979 una de les aspiracions fonamentals era aconseguir el dret al vot per a les 
eleccions, hui la participació s’ha intensificat. Cada veí i veïna vol participar en les 
decisions que es prenen al seu barri o al seu poble i no restringir el vot a una vegada cada 
quatre anys. Este eix, el de la participació també el volem reforçar amb processos 
participatius per a decisions del nostre poble. 
 
La participació i l’associacionisme tenen ara un aliat bàsic: la societat digital. Hem de fer 
que la digitalització arribe a tots, des de les tendes i comerços de Vinalesa fins a 
l’administració, passant pel món associatiu o per l’atenció a domicili, per la cultura i per 
la comunicació. Negociarem amb les companyies tecnològiques que puguen arribar-nos 
els últims avanços.  
 



I si parlem de responsabilitat, parlem de medi ambient. No hem de malbaratar el futur 
dels nostres fills i filles. Però ara hem d’actuar també per a nosaltres mateixos. Estem 
davant una crisi mediambiental que requerix mesures dràstiques: les que han de prendre 
a cimeres internacionals com Kyoto o París, però també les que hem d’assumir 
individualment o en societats xicotetes com és la vinalesina. Des de la recollida separada 
del fem fins al consum responsable d’energies o el manteniment del nostre patrimoni com 
l’horta o la xarxa de séquies.  
 
La salut i el benestar són bàsics poder dur avant projectes vitals. Per això, en col·laboració 
amb altres institucions plantejarem accions encaminades a la millora d’estos dos aspectes. 
Tant els que fan referència a la conscienciació d’hàbits saludables com aquells altres que 
fan possible una millora de les condicions de les persones amb dificultats. En este eix fa 
anys que som capdavanters a Vinalesa, però ara ho reforçarem. Sobre estos eixos 
treballarem durant els pròxims quatre anys. Estic convençut que ho podrem fer. El que si 
que vos garantisc és que tenim les idees, les que vosaltres heu votat; tenim ganes, les 
vostres i les nostres; tenim il·lusió i ganes de fer un poble que siga reconegut per la 
qualitat de vida. En poques paraules, teniu la garantia que serem honrats, comprensius i 
solidaris. Moltes gràcies.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, es va alçar la sessió a les dotze hores i quaranta 

minuts, del que jo, el Secretari, en dono fe. 


