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Bona vesprada a totes i tots:

En primer lloc, voldria en nom de Compromís la benvinguda als nous regidors i
regidores desitjant que independentment de les discrepàncies contiue l'ambient de
diàleg i respecte que ha carateritzat este ajuntament. També agrair a les persones que
no repetiu la vostra dedicació al càrrecm. I per últim donar l'enhorabona a Rubén per la
seua elecció com a nou alcalde de Bonrepòs i Mirambell i desitjar-li la millor de les
sorts.

Fa poc més de quatre anys, ens vam reunir en esta mateixa sala per triar el nostre
alcalde, ho vam fer mitjançant un pacte de progrés entre Compromís i el PSOE que al
nostre entendre ha sigut molt benefciós per al poble i que, per desgràcia, ara no es
repetirà. I no es repetirà perquè el PSOE ni tan sols ha tingut la cortesia de telefonar a
qui fns hui mateix hem sigut les seues companyes de l’equip govern.

I per parlar d'equip, cal parlar de responsabilitat i lleialtat. Una lleialtat i una
responsabilitat que Compromís vàrem demostrar durant els dos primers anys de la
passada legislatura quan el PSOE va ostentar l’alcaldia. Perquè responsabilitat va ser
acceptar que eren innegociables les 15 propostes que Rubén havia compromés davant
de notari i que condicionaven, per endavant, el programa comú de legislatura.  Lleialtat
va ser defendre a Rubén, a Raquel o a Jesús davant del veïnat en decisions que ells
havien pres de manera unilateral sense consultar-nos. Lleialtat fou votar a favor de
projectes impulsats pel PSOE encara que no ens havien deixat fer aportacions sobre el
seu contingut i s'havia vetat l'opinió d'experts en la matèria que ens podien assessorar
a prendre la millor opció.

En canvi, i per desgràcia, aquesta lleialtat n o ha sigut reciproca el darrers anys de
legislatura. Des del primer dia que jo em vaig convertir en alcaldessa, lleialtat fou una
paraula buida. Un detall sufcientment representatiu va ser que necessitara la
mediació de la policia local per aconseguir el traspàs del mòbil de l'alcaldia, tant és
així que l'alcalde “ixent” havia demanat als funcionaris una nova línia per a mi per
quedar-se ell la que hi havia per a l’alcaldia.

Al cap de tres mesos de ser alcaldessa, vàrem comprovar com el PSOE el que pretenia
era fer oposició des del govern. La primera mostra la tinguérem quan el grup socialista
presentà per registre d'entrada de l’Ajuntament un escrit amb una sèrie d’exigències
quan allò que tocava era que això s’haguera tractat en les reunions de l’equip de
govern o en la comissió de seguiment del pacte. Va ser el primer toc d’avís. Després va
ser el fet que Rubén diguera en una reunió que li resultava indiferent el que allí
s'acordara, que faria el que li donara la gana.  A partir d’ahí, i al llarg dels dos anys, va
ser apuntar-se com a propi el treball ben fet dut a terme per les regidories de
Compromís, perquè lsembla ser que ells no tenien podien mostrar res de les seues
àrees. Però sobretot el que més m’ha dolgut i el que més mal m’ha fet en «lo» personal,



ha sigut el fet de difamar-me i estendre entre el veïnat acusacions totalment falses
contra mi.

El fnal de la legislatura, va ser portar al ple una moció pactada amb el PP i demanar un
ple extraordinari per votar, també amb l'oposició, una reprovació en tota regla a seua
alcaldessa basant-se en un tràmit fet més d'un any abans i que tampoc s'havia posat
damunt la taula en cap reunió de l’equip de govern.

Qui no s'ho crega que mire al youtube la intervenció de Jesús en aquell ple, és
lamentable! I no cal que entrem a discutir res d'açò perquè per a demostrar que és
veritat només cal revisar els registres d'entrada de l’ajuntament, whatsapps personals
o parlar amb els treballadors i treballadores.

I per què des de Compromís volem contar açò ara? Pensareu. Per què no ho hem
explicat abans? En campanya, per exemple. Doncs, perquè ens creguem la política en
majúscules, i perquè, per damunt de tot, per a nosaltres està l'interés general de la
ciutadania i l'estabilitat del govern municipal i el compromís assumit amb el poble. 

En campanya diguérem que si de nosaltres depenia treballaríem per reeditar un nou
Pacte de Progrés, tal com Compromís ha fet en tots els pobles on els números sumen. I
això haguérem fet si haguérem segut la força més votada. El PSOE no ha volgut ni
explorar esta via i Bonrepòs i Mirambell tindrem un govern en minoria. 

És una decisió legítima i democràtica que no posarem en dubte encara que no la
compartim. 

Això sí Ruben, quan em digueres l'altre dia «es que no has asumido los resultados
electorales» jo vaig pensar, «no será que tu no sabes ganar?». No calia anar des del
dia 27 de maig pel poble com si fóres alcalde, prenent decisions i comprometent-me a
mi, que estava encara en funcions. No calia dir mentides a la gent per fer-me
responsable de decisions que saps que no depenen de les meues àrees. No
calia...però, ara ja no tindràs a les regidores de compromís per amagar-te. Tot serà
responsabilitat vostra. Absolutament tot i m'agradaria que explicares al poble què
fareu sense majoria absoluta, en qui et recolzaràs per a poder tirar avant les
propostes que dugues a ple? Amb el PP? Doncs hauràs de dir-ho al poble i explicar-ho
bé. Amb Compromís? Doncs hauràs de ser humil, reconéixer que estàs en minoria i
sentar-te a parlar. Insistisc, amb la decisió de governar en minoria heu decidit que tot
serà responsabilitat vostra.

També volia dir-vos que Maria Josep, Rosabel i jo ( com a regidores) i tot el col·lectiu
de Compromís estem orgullosíssims de la faena feta durant estos quatre anys.
Prometérem deixar-nos la pell i és el que hem fet. Per posar alguns exemples i no fer-
ho molt llarg, per primera vegada en la història s'ha prioritzat l'àrea d'ocupació dotant-
la de personal propi per fer tasques d'orientació laboral i així baixar l’atur com s’ha fet.
Per primera vegada, s'han entés els Serveis Socials com a un dret bàsic de la
ciutadania i no com un «reparto» de favors i caritat. Per a gent major, s'ha obert un
ventall d'activitats com mai abans s'havia vist. La Igualtat ha sigut una àrea que no
existia i ara sembla que haguera estat des de sempre. I què dir d'urbanisme? Han
arribat moltíssims diners al poble i tots s'han invertit amb trellat. Hem resolt molts
problemes que venien de governs anteriors i hem baixat el deute de l’Ajuntament. El



medi ambient i l'agricultura han estat una altra prioritat per a este ajuntament: per
primera vegada, i tot i que queda molt de camí per recórrer, tenim un Anell Verd, unes
plaques solars a l'escola, un enllumenat més efcient i més adequat per a la salut de
les persones; hem implantat el contenidor de fem orgànic, hem augmentat la
freqüència de la recollida de trastos i gràcies també a l’ecoparc mòbil, la recollida de
residus és molt més efcient. Hem treballat en la defensa de l'horta i hem fet de
l’alimentació de proximitat una bandera. S’han encetat polítiques en favor de la
mobilitat sostenible com la campanya camins escolars segurs.

I de les àrees que jo he gestionat a més de l'alcaldia, per dir-ne només algunes coses
que hem fet: hem obert els escenaris per als artistes locals. Hem creat i dinamitzat el
Consell Municipal de Cultura. Hem aconseguit la titularitat de la Llar i prompte es
rehabilitarà. Hem frmat un acord històric amb la ciutat de València, gràcies al qual els
jubilats i pensionistes disposen ja del BONO ORO de la EMT. Hem aprovat la primera
Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament. Hem editat un llibre amb receptes
culinàries del poble i hem fet el documental de la Llar. Prompte s'editarà el llibre sobre
la història dels orígens de Bonrepòs i Mirambell. Hem portat la Mostra Internacional de
Cinema Educatiu. I hem dut totes les gestions de l'ampliació de l'escola des del minut
1 fns a hui... (Miquel Soler, havien dit que vindria, haurà d'explicar perquè va mentir a
la ciutadania del poble el dia 11 de maig, quan digué que ja estava tot fet. Ha passat
més d'un mes i mig i estem allà on ho havia deixat jo)

Per tot açò, voldria adreçar-me a cadascuna de les 452 persones que van votar
Compromís en les últimes eleccions, moltíssimes gràcies a totes i a tots. I ressalte que
siga a cadascuna de les persones perquè esta vegada hem entés quan important és
anar a votar i el valor que pot arribar a tindre un sol vot. Sé que ens votàreu amb un
gran somriure i orgullosos del treball fet. Vos haguera agradat que continuàrem i a
nosaltres també, però no ha pogut ser. No vos preocupeu, ho hem donat tot en quatre
anys i ara descansarem un poquet però en setembre tornarem a la faena: oposició
constructiva però ferma. Pensant en el bé comú, com sempre hem fet.

Per últim voldria llegir unes paraules que vaig escriure ahir mateix:

“Pel que a mi respecta han estat els quatre anys més intensos de la meua vida, ho he
donat tot, fns i tot en ocasions per damunt de les meues possibilitats però puc dir que
vaig entrar en política per fer les coses que sempre havíem volgut que es feren i, quatre
anys més tard, puc dir que hem fet realitat quasi tots els nostres somnis (i fns i tot
alguna cosa que encara no ens havia donat temps a somniar). Moltes gràcies a tota la
gent que heu estat al meu costat, ha sigut una aventura increïble. Ara em toca
descansar i gaudir un poquet més del meu treball, que m'encanta, i sobretot de la
meua gent, que s'ho mereix.”


