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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 11 de Juny de 2011 

 
 
En la Casa Consistorial de la ciutat de Massanassa, sent les dotze hores del dia 
onze de juny de dos mil onze i a fi de procedir a la constitució de l’Ajuntament i 
elecció d’alcalde/alcaldessa conforme establixen els articles 195 i 196 de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, es reunixen en sessió 
pública: 

 
 

D. Vicente S. Pastor Codoñer (Partit Popular) 
D. Francisco Antonio Comes Monmeneu (Partit Popular) 
Dª. Mª Begoña Nieva Villamor (Partit Popular) 
D. Israel Alfonso Sargues (Partit Popular) 
Dª. Patricia Piqueres Alfonso (Partit Popular) 
D. José Luis Iraola Martínez (Partit Popular) 
Dª. Mª Pilar Álvarez Oliver (Partit Popular) 
D. Francisco Pérez García (Partit Popular) 
 
Dª. Vicenta Porcar Baixauli (Partit Socialista Obrer Espanyol) 
D. Felipe Medina Gómez (Partit Socialista Obrer Espanyol) 
Dª. Olaya Sánchez Martínez (Partit Socialista Obrer Espanyol) 
 
D. Andrés Alonso Arévalo (Esquerra Unida del País Valencià) 
 
D. Josep Nácher Ferrer (Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Municipal Compromís) 

 
 

Els quals han sigut proclamats regidors electes en les eleccions locals celebrades el 
passat dia 22 de maig del 2011. 

 
Actua de secretari el de la corporació: D. MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA 
 
Per la Secretaria s’indica que constituïx objecte d’esta sessió plenària de caràcter 
extraordinari, la constitució de l’Ajuntament de Massanassa i l’elecció del seu 
alcalde, d’acord amb el que establixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General. 

 
 

CONSTITUCIÓ DE LA TAULA D’EDAT 
 

Es fa constar que ha quedat constituïda la Taula d’Edat, pel membre de la taula de 
major edat, D. Josep Nacher Ferrer, qui actuarà com a president i pel membre de 
la taula de menor edat, la Sra Patricia Piqueres Alfonso, que exercirà el càrrec de 
vocal. 

 
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 

 
 

Per la Taula es declara oberta la sessió, procedint-se a comprovar les credencials 
presentades així com l’acreditació de la personalitat dels electes per les 
certificacions remeses per la Junta Electoral de Zona de València. 
 
El president de la Taula d’Edat declara constituïda la corporació a l’haver assistit 
la majoria absoluta dels membres de dret que corresponen a este municipi. 
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S’informa pel secretari que la totalitat dels regidors electes han formulat la 
declaració de Béns i activitats que preceptua l’art. 75.7 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, no havent-se manifestat cap 
regidor trobar-se afectat per causa d’incompatibilitat. 

 
El president de la Taula indica que es va a procedir a prestar jurament o promesa 
d’acatament a la Constitució i l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 
sent a estos efectes cridats pel secretari de la corporació els regidors electes i els 
Membres de la Taula d’Edat. 
 
Prèvia promesa o jurament d’acatament a la Constitució, conforme preceptua 
l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, els assistents 
prenen possessió dels seus càrrecs. 
 

Elecció d’Alcalde/Alcaldessa 
 
A continuació per la Presidència de la Taula s’anuncia que es va a procedir a 
l’elecció d’alcalde/alcaldessa, assenyalant que podran ser candidats tots els 
regidors que encapçalen les corresponents llistes, sent proclamat electe el que 
obtinga la majoria absoluta i que si cap obtinguera la dita majoria serà proclamat 
alcalde el regidor que haguera obtingut més vots populars en les eleccions d’acord 
amb l’acta de proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona de València. En 
cas d’empat, es decidirà per sorteig. 

 
No havent-se formulat renúncia a participació en esta elecció, són candidats a 
l’Alcaldia: 
 
D. Vicente Salvador Pastor Codoñer (Partit Popular) 
Dª. Vicente Porcar Baixauli (Partit Socialista Obrer Espanyol) 
D. Andrés Alonso Arévalo (Partit Esquerra Unida del País Valencià) 
D. Josep Nácher Ferrer (Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Municipal Compromís) 
 
Realitzada la  votació ordinària  per a  l'elecció, es produïxen els resultats 
següents: 
 
- Candidat del Partit Popular: D. Vicente Salvador Pastor Codoñer, huit vots a 

favor. 
- Candidata del Partit Socialista Obrer Espanyol: Dª. Vicente Porcar Baixauli, 

tres vots a favor. 
- Candidat del Partit Esquerra Unida del País Valencià: D. Andrés Alonso Arévalo, 

un vot a favor. 
- Candidat del Bloc-Iniciativa-Verds Coalició Municipal Compromís: D. Josep 

Nácher Ferrer, un vot a favor. 
 
D. Vicente Salvador Pastor Codoñer ha obtingut huit vots a favor, que representen 
la majoria absoluta del nombre de membres que de dret integren la corporació, 
per la qual cosa és proclamat alcalde de l’Ajuntament de Massanassa i procedix, 
prèvia acceptació del càrrec i prestació de jurament o promesa de complir 
fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, a prendre possessió del mateix. 
 
A continuació l’alcalde D. Vicente Salvador Pastor Codoñer assumix la presidència 
de la corporació i concedix torn de paraula a fi de que es realitze explicació del 
vot emés 
 
Es realitzen les següents intervencions. 
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D. Josep Nacher Ferrer, pel Grup Bloc-Compromís, es realitza la següent: 
 
Agraïx la confiança posada en la candidatura pels veïns de Massanassa i expressa el 
seu compromís per la defensa de la llengua i la cultura valenciana i manifesta que 
l’actuació del grup durant el mandat no serà d’oposició, entesa esta en el sentit 
de mera crítica cap a les actuacions de govern sinó que es caracteritzarà per la 
realització d'un esforç permanent perquè les polítiques municipals en una situació 
de crisi econòmica en què resulta necessària la racionalització del gasto i la busca 
d'un model de progrés del municipi respectuós amb el medi ambient.  
 
D.  Andrés Alonso Arévalo, pel Grup Esquerra Unida, realitza la intervenció 
següent: 
 
En la seua intervenció felicita els veïns del municipi pel desenrotllament exemplar 
del procés electoral i de forma particular als votants de la candidatura. Es definix 
com una candidatura d’esquerres, progressista i nacionalista, portadora d’un 
projecte diferent per a tots els àmbits de la societat  i expressa el seu compromís 
en defensa de la llengua valenciana. 
 
La Sra Vicenta Porcar Baixauli, realitza la intervenció següent:  

 
“Bon dia,  veïnes i veïns, amigues i amics, senyores i senyors regidors, senyor 
alcalde. 
 
El Partit Socialista de Massanassa vol donar les gràcies a les persones que van triar 
l’opció de votar al nostre partit, en les passades eleccions del 22 de maig. 
 
El Partit Popular va ser el clar guanyador d’estes eleccions en la població. Pel que 
té l’obligació i l’honor de governar el nostre estimat poble. I li donem 
l’enhorabona per la confiança obtinguda pel poble de Massanassa. 
 
El Grup Municipal Socialista que hui es constituïx, amb els seus 3 regidors, farem 
una oposició  constructiva, amb l’única mira dels veïns i veïnes del poble. I 
sobretot, farem un èmfasi major, si és necessari, en la gent amb dificultats, 
pensant en les quasi 1.000 persones de Massanassa que no tenen treball. 
 
Afavorirem totes les polítiques que des del consistori ajuden a buscar treball a les 
persones sense ocupació, i açò no significa que se’ls done beneficència. 
 
Senyor alcalde, volem sumar, volem ajudar en la millora de les condicions dels 
veïns i veïnes de Massanassa. Pel que li demanem que siga lleial als nostres 
propòsits, que siga transparent, que recolze totes aquelles polítiques que 
estiguen orientades al benestar del nostre poble i donar treball, sense exclusions, 
a totes aquelles persones que ho necessiten. 
 
Al mateix temps, demane a Esquerra Unida i Compromís que se sumen a estos 
compromisos que prenem a l'inici de legislatura des del Grup Socialista. 
 
Demanarem total transparència, en la defensa del sector públic, aprofundint en la 
democràcia en el mateix Ajuntament. Sol�licitarem que les veïnes i veïns de 
Massanassa puguen involucrar-se en les decisions importants del poble, començant 
pel Pressupost Municipal. I perquè puga sentir-se l'Ajuntament com més pròxim. 
 
Volem una Massanassa millor i més habitable per a totes i tots, i no volem que, 
passats uns mesos hàgem de dir-li, des del Grup Socialista, que no anem bé i que 
no ha pres nota d'estes paraules que li estem dient en estos moments, sols amb 
l’única finalitat de pensar en el millor per a Massanassa. 
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Volem recolzar les polítiques d’ocupació, de benestar social, de joventut, etc. En 
definitiva de totes aquelles polítiques que ajuden a mitigar dins de les nostres 
possibilitats, a les persones que no tinguen els recursos necessaris. 
 
Volem un sistema educatiu públic de qualitat i sense decretassos que modifiquen 
l’actual sistema educatiu. 
 
Impulsarem l’ensenyança en valencià, pluringüe i de qualitat, com a aposta de 
futur per a la nostra societat, amb l’objectiu que l’educació tinga un tractament 
preferent, per garantir el seu coneixement en  la normalització lingüística del 
valencià, perquè les noves generacions dominen perfectament les dos llengües 
oficials: valencià i castellà. 
 
Una vegada més, i al cap de més de 25 anys, encara hem de reivindicar un 
plurilingüisme real, sense que s’ataque el nostre idioma, hem de defendre una 
educació pública, de qualitat. L’ensenyança en valencià ens acosta a la qualitat, a 
la renovació pedagògica, i a l’educació en valors. 
 
Per tot això, ens oposem a l’aprovació del decret del nou model, perquè significa 
un pas arrere en l’ensenyança, no volem que s’arracone la nostra llengua, 
demanem que es garantisca el domini de les llengües oficials com marca la Llei 
Orgànica d’Educació i l’Estatut d'Autonomia. 
 
El Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Massanassa, planteja en estos 
pilars desgranats anteriorment, el perfil d’un Ajuntament que vol i desitja, en 
benefici de tots els veïns i veïnes del poble.               
  
Senyor alcalde, té la confirmació de la nostra clara voluntat de sumar, de 
realitzar una crítica constructiva. I sincerament, no volem que es desvie de les 
finalitats per la qual estem tots hui ací, en el consistori municipal. 
 
Finalment, li desitgem felicitats i èxits per a esta nova legislatura que s’inicia hui 
per al poble de Massanassa. 
 
Moltes gràcies.” 
 
Pel Grup Popular intervé D. Francisco Comes Monmeneu per a manifestar el seu 
agraïment als veïns del municipi per haver renovat la confiança en les candidatures 
del Partit Popular. Igualment expressa el seu agraïment tant als companys de 
l’equip de govern que cessen, pel treball realitzat, com a aquells que prenen per 
primera vegada possessió del càrrec de regidor per la il�lusió que manifesten.  
 
Ressalta en la seua intervenció que el procés electoral ha originat una nova 
situació política en què se substituïx el bipartidisme per una corporació integrada 
per una pluralitat de grups polítics, que aportaran noves idees i un nou procés de 
debat. Indica que en este context el Partit Popular està obert a la participació dels 
nous grups polítics i a l’acceptació de projectes que milloren la qualitat de vida 
dels ciutadans. 
 
Considera innecessari detallar els projectes que ha dut a terme la corporació entre 
els que ressalta, per la seua ambició, el nou edifici de l’Auditori municipal, i la 
dotació del qual es durà a terme en el curs d’este mandat. Expressa el seu 
compromís de gestionar una actuació política i econòmica basada en l’austeritat i 
el control de gasto que permeta afrontar la greu situació econòmica que està 
colpejat a un elevat nombre de famílies i continuar donant continuïtat als 
programes socials i d’ocupació. 



Ple del 11 de juny de 2011 
Àrea de Secretaria 

SEC-021-06/11-va Ajuntament de Massanassa 5 
 

 
Intervé a continuació l’Alcaldia per a assenyalar que assumix en l’essencial la 
totalitat del contingut de les intervencions realitzades pels grups polítics. Expressa 
el seu agraïment als regidors cessants del Grup Popular pel treball realitzat en 
l’anterior mandat de la corporació. Ressalta que ser alcalde és una magnífica 
possibilitat de treballar pel poble i  expressa la seua gratitud als veïns del municipi 
que han prestat el seu suport majoritari a la candidatura del Partit Popular, la qual 
cosa li ha permés obtindre el nombre més gran de vots en unes eleccions locals i 
ser la llista més votada en la totalitat dels col�legis electorals. 
 
Per allò que s’ha indicat, exposa que estos resultats electorals comprometen a 
l’equip de govern que s'ha de seguir fent funcionar l’Ajuntament, buscant per a 
això la col�laboració de la totalitat dels grups,  ja que considera que els acords 
aconseguits per un nombre més gran de representants municipals permeten 
obtindre una major satisfacció de l’interés general que ha de presidir l’actuació 
pública municipal. 
 
Realitza en la seua intervenció una especial referència al greu problema social de  
la desocupació i expressa el seu rebuig d’esta situació per entendre que en una 
societat com la nostra no ha de ser un fet  normal que una persona no tinga 
treball, ni futur ni possibilitat d’accedir a una vivenda digna. Per això constituïx un 
repte municipal afrontar amb decisió este problema, pal�liant en la mesura de les 
possibilitats municipals les dificultats econòmiques personals i familiars que es 
generen.  
 
Quant a la continuïtat de polítiques socials, considera que l’Ajuntament de 
Massanassa es troba en una situació econòmica privilegiada respecte a una 
considerable majoria de municipis que es troba en una situació de crisi econòmica 
profunda, la qual cosa permetrà comptar amb la capacitat de continuar finançant 
els programes socials i desenrotllar els programes d’ocupació que permeten 
pal�liar els efectes que la crisi econòmica té en el municipi. 
 
En relació a les obres d’inversions, considera que l’anterior mandat ha suposat, 
gràcies als programes finançats per altres administracions públiques, una millora 
substancial de les infraestructures municipals. Considera que esta tendència no es 
va a poder repetir en este mandat,  per la qual cosa l’esforç del municipi ha 
d’anar dirigit a la conclusió de projectes com l’Auditori municipal, que requerix de 
la dotació de mobiliari i instal�lació per al seu funcionament i a la dotació efectiva 
de la zona verda per mitjà de l’expropiació dels terrenys afectats l’ús públic del 
sector del Faitanar, que estant prevista en el Pla General no s’ha portat a efecte. 
 
Reitera el seu agraïment a tots els veïns del municipi indicant que es troba a la 
seua disposició. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, pel Sr. alcalde s’alça la sessió, sent les 
tretze hores. Del dia onze de juny de dos mil onze, de tot això, com a secretari, 
done fe. 


