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ACTA DEL PLENO Nº 

 
LUGAR: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villajoyosa. 
 
FECHA: 19 de noviembre de 2008 
 
HORA INICIO: 12:00 
 
ASISTENTES: 
 
ASISTEN: 
 
GASPAR LLORET VALENZUELA Alcalde 
JOSEP LLORCA LLORCA Teniente Alcalde 
ISABEL VICENTA PERONA ALITTE Teniente Alcalde 
MARCO ANTONIO VIDAL BELLON Concejal  
JOSEFA LLORCA LLINARES Concejal 
FRANCISCA SERRANO RODRIGUEZ Concejal 
JOSE RAMON ARRIBAS MENDEZ Teniente Alcalde 
PEDRO LLORET LLINARES Teniente Alcalde 
FRANCISCO MANUEL PEREZ MELERO Teniente Alcalde 
VICENT SERRA SEVA Teniente Alcalde 
JOSE CARLOS GIL PIÑAR Teniente Alcalde 
JAIME LLORET LLORET Concejal 
DOLORES SUCH NOGUEROLES Concejal 
MARCOS ZARAGOZA MAYOR Concejal 
MARIA MILAGROS FRANCISCA CANTO 
SALA 

Concejal 

JERONIMO LLORET SELLES Concejal 
MARIA ISABEL LLORET CLIMENT Concejal 
PASCUAL PASTOR ROCA Concejal 
BEATRIZ ADELA LLINARES IZQUIERDO Concejal 
MARIA DEL ROSARIO ESCRIG 
LLINARES 

Concejal 

JOSE MARIA BEJAR ESCAMEZ Concejal 
  

 
 
  
CONVOCATORIA: Extraordinaria 
 
SECRETARIO: D. Vicent Ferrer Mas 
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INTERVENTORA: Dña. Consuelo Ferrer Pellicer 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 

1.1. PLE P-2008/01709 

DEBATE Y VOTACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA A LA 
ALCALDIA PRESIDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO 
/.../ 
 
Por el Secretario de la Corporación, se da lectura a la Moción de 

Censura: 
 
“Los abajo firmantes, miembros de la Corporación Municipal de esta 

Ciudad de Villajoyosa, en número que representa la mayoría absoluta del 
número legal de los mismos, por el prsente documento, y en virtud de las 
determinaciones legales recogidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General (BOE núm. 147, de 20 de junio), en su 
redacción dada por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril (BOE núm. 80, de 3 
de abril), por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo (BOE núm. 63, de 14 de 
marzo), por la Ley Orgánica 6/1992, de 2 de noviembre (BOE núm. 264, de 3 
de noviembre), por la Ley  Orgánica 13/1994 de 30 de marzo (BOE  núm. 77, 
de 31 marzo), por la Ley Orgánica 3/1995 de 23 de marzo (BOE núm.  71, de 
24 de marzo), por la Ley Orgánica 1/1997, de 30 de mayo (BOE núm. 130, de 
31 de mayo ), por la Ley Orgánica 3/1998, de 15 de junio (BOE núm. 143 de 16 
de junio), por la Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril (BOE  núm. 96, de 22 de 
abril), por la Ley 6/2002 de 27 de junio, (BOE nº 154 de 28 de junio), por la Ley 
Orgánica 1/2003 de 10 de marzo (BOE nº 60 de 11 de marzo), por la Ley 
Orgánica 16/2003 de 28 de noviembre, (BOE nº 286 de 29 de noviembre), por 
la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo (BOE nº 71 de 23 de marzo), y por la 
Ley 9/2007 de 8 de octubre (BOE nº 242 de 9 de octubre); y concretamente en 
su artículo número 197, apartado 1, elevamos a la consideración de la 
Corporación Municipal Plena la siguiente 

 
MOCION DE CENSURA 
 
contra el Alcalde de la Ciudad, D. Gaspar Lloret Valenzuela. 
 
Exposición de Motivos: 



Página: 3 
 
 

 
En fecha 16 de junio de 2007, el Sr. Lloret Valenzuela, cabeza de lista 

del PSPV-PSOE en los comicios locales que se celebraron el día 27 de mayo 
del mismo año, fue proclamado Alcalde electo de la Ciudad con el apoyo de los 
concejales de los grupos Políticos de Iniciativa Independiente, Bloc Nacionalista 
Valencia y Ezquerra Unida; lo que supuso la mitad más uno de los miembros 
de la corporación Municipal.  

 
Actualmente la mayoría absoluta legal del número de miembros de la 

corporación, firmantes del presente documento en número de la mitad más uno 
de los mismos; hemos perdido la confianza en el actual equipo de gobierno, al 
entender que el mismo no está ejerciendo una administración acorde a las 
necesidades de la población de Villajoyosa. 

 
Es por tanto en el ejercicio de nuestra responsabilidad política, al 

representar a la mayoría absoluta de los electores que ejercieron su derecho 
de sufragio en las elecciones referidas, que presentamos esta Moción de 
Censura contra el Alcalde de Villajoyosa, D. Gaspar Lloret Valenzuela. 

 
Proponemos a su vez como candidato a la Alcaldía de Villajoyosa, de 

acuerdo a la normativa vigente, al Concejal del Partido Popular en los comicios 
electorales D. JAIME LLORET LLORET, que mediante la firma de este 
documento ACEPTA EXPRESAMENTE su candidatura a ocupar la Alcaldía de 
Villajoyosa. 

 
En consecuencia, y de acuerdo a la legalidad expresada en el 

encabezamiento SOLICITAMOS la convocatoria de SESIÓN PLENARIA   de 
forma automática para debate y votación del contenido de la presente Moción.” 

 
INTERVENCIONES: 
 
El Sr. Pedro Lloret Lloret : Por razones de economía procesal, queda 

constituida la Mesa de Edad, asistida del Secretario de la Corporación. 
 
Por el Secretario de la Corporación se da lectura al escrito de moción de 

censura. 
 
Concediéndole  la palabra al Candidato propuesto, el Sr. Jaime Lloret 

Lloret. 
 

Señoras y Señores, miembros de la Corporación, buenos días. 
Los once miembros corporativos que hoy sometemos a debate 

y consideración plenaria esta moción de censura lo hacemos desde el 
convencimiento de que nuestra Ciudad precisa de un cambio integral en su 
forma de Gobierno. 
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Deseamos, por tanto, que esta sesión sea el punto de partida 
de una etapa nueva y diferente de cuanto hemos conocido hasta ahora, pues 
creemos suficientemente demostrado que el pacto de gobierno actual carece 
por completo de un proyecto que pueda responder a las expectativas y 
esperanzas de la ciudadanía vilera. 

Esa apatía en la forma de Gobierno es la que nos ha movido a 
presentar esta propuesta de renovación.  

Entendemos que durante año y medio ha decaído de forma 
considerable la ilusión general y el peso específico de nuestra Ciudad.  

Consideramos que las cosas se han hecho mal y que las 
decisiones políticas han estado siempre encorsetadas y marcadas por lo ficticio 
de un pacto ideológicamente inviable.  

Creemos que el tiempo ha demostrado de modo fehaciente que 
armonizar opiniones tan distantes ha sido tarea imposible y que la 
consecuencia de ello ha sido, en muchas ocasiones, la ingobernabilidad y la 
falta de coherencia en las decisiones políticas. 

Y ese es el motivo principal y general que nos ha llevado a dar 
el paso hacia delante y solicitar el debate de esta moción de censura, movidos 
por el convencimiento de que las cosas se pueden hacer mucho mejor y que el 
pueblo de La Vila merece renovar sus perspectivas y recuperar una confianza 
muy deteriorada en este último año y medio. 

Quiero recordar, por otra parte, y haciendo uso de las palabras 
pronunciadas por el actual Alcalde en su discurso de investidura, que once 
suman más que diez. Por tanto, al igual que nuestro grupo político asumió en 
su momento la estricta legalidad de un pacto postelectoral entre cuatro partido 
de dispares tendencias ideológicas; espero que en caso de prosperar esta 
moción de censura, también todos los corporativos sepan respetar y asumir 
con dignidad la pulcritud y legalidad de este proceso democrático que recoge 
nuestro ordenamiento jurídico. Con ello, además, retomaremos el mandato 
ciudadano de los últimos comicios, en los que el PP fue con claridad el partido 
más votado. 

Por eso solicitamos también que el paso, si se produce, se 
efectúe con todos los condicionantes de normalidad y tranquilidad que 
corresponden, normalizando la vida política y el juego democrático. 

 
Ahora pretendemos trabajar de forma diferente, 

meridianamente distinta a lo que hemos podido ver en este último año y medio. 
Sólo nos impulsa el ansia de hacer gobernable La Vila, de favorecer los 
intereses generales de nuestros vecinos y de poner sobre la mesa la ilusión, 
progreso y futuro de que adolecen los actuales miembros del grupo de 
gobierno. 

Creemos que el pacto de los cuatro partidos ha hecho aguas 
desde el principio, porque ese acuerdo se gestó forzado por causas que no 
respondían en absoluto a la lógica de unos resultados electorales. 
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Básicamente, ahora, se trata de pasar página e iniciar un 
proceso esperanzado y distinto en la forma de gobernar. Y sabemos que 
enfrentamos un reto pleno de dificultades, pero sabemos también que 
contamos con los elementos humanos y materiales que llevarán nuestro 
proyecto a buen puerto. 

Porque, a diferencia de lo que ocurre con el actual gabinete 
local, del que hoy solicitamos la censura, el nuevo gobierno que aspira a dirigir 
el Ayuntamiento sí cuenta con un proyecto claro, escrito, real.  

Y para desarrollarlo y generar los medios con que alcanzarlo, 
presentamos un grupo humano en el que se conjugan en igual porcentaje la 
experiencia y la savia nueva; de modo que estamos seguros que el resultado 
es un conjunto de gentes comprometidas con su ciudad y con capacidad 
demostrable para cambiar las cosas y mejorarlas. 

Imaginamos también que las intervenciones que seguidamente 
van a protagonizar el actual Alcalde y los portavoces de los grupos políticos 
representados en este Consistorio van a tender a la crítica e incluso, 
probablemente y en algún caso, a la injuria o la ofensa personal. Allá cada cual 
con sus palabras, su responsabilidad y su forma de entender el juego 
democrático: nosotros no vamos a caer en ese error. 

Al contrario, desde este momento, y caso de que finalmente 
prospere esta moción de censura, tendemos la mano a todos los miembros de 
esta Corporación para que, cada uno desde el lugar que le corresponda, 
participe y colabore en la gestión diaria de esta Administración; pues sabemos 
que la situación general en esta época es complicada a todos los niveles, y 
para superarla todo esfuerzo será bienvenido. 

Sabemos también que D. Gaspar Lloret no lo ha tenido fácil 
durante su mandato. Tratar de conciliar criterios tan dispares como los que se 
planteaban en su gobierno no sólo no era sencillo, sino que se trataba en 
muchas ocasiones de una misión imposible, y él lo sabe.  

Y por eso hoy no pretendemos exponer un balance 
pormenorizado de ese periodo, sino que planteamos una propuesta nueva y 
distinta que nos hará mirar hacia el mañana con esperanzas renovadas.  

Porque, aunque no vaya a ser tarea sencilla, en los próximos 
dos años y medio se puede. Habrá que redoblar esfuerzos y se hará. Habrá 
que contener el gasto y se hará. Habrá que proyectar ilusión y se hará. Y, más 
que hablar de conceptos como transparencia, progreso, perspectiva, anhelo, 
optimismo o esperanza, vamos a demostrar que se puede. 

En definitiva, los firmantes de la moción de censura solicitamos 
su aprobación porque creemos firmemente en nuestro proyecto, porque 
entendemos que es necesario pasar página y trabajar de forma 
meridianamente distinta. Sabemos que podemos conseguirlo y sabemos que 
nos examinaremos de nuevo ante la opinión pública dentro de dos años y 
medio; pero entendemos que con el esfuerzo de todos vamos a obtener una 
excelente calificación. 
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Es por ello que, reiterando nuestro agradecimiento a cuantos 
han decidido acompañarnos en esta jornada, solicitamos de la Corporación 
Municipal la aprobación de esta moción de censura, el relevo democrático en la 
Alcaldía de nuestro Municipio , y en consecuencia, el inicio de una etapa 
diferente. 

 
 
El Sr. Pedro Lloret Llinares le concede la palabra al Sr. Gaspar Lloret 

Valenzuela: 
 
 
 

 M’ha agradat una cosa que ha dit el candidat a l’alcaldia quan parlava 
d’injúries. 
 
 La veritat és que és barat el paper, què boniques son les paraules, com 
quan vosté, en el seu discurs d’investidura, va dir « no caurem en la temptació 
de les formes que han imperat en l’última legislatura, on l’atac personal s’ha 
imposat sempre a qualsevol consideració, no tornarem una moneda que pareix 
apropiada i reprotxable”. Eixes van ser les seues paraules. 
 
 La primera cosa que va fer vosté és querellar-se contra este alcalde, el 
secretari municipal i un regidor. Vosté i tots els que estan ací. Eixa era la 
manera de donar-li una governabilitat a este Equip de Govern que, amb il.lusió i 
treball, han fet i molt; li ho demostraré. 
 
 També vosté de la primera cosa que parla en el seu discurs és de pactes 
contra natura. Vol dir que vosté no s’havia assentat amb la resta de grups 
polítics per a conformar eixa majoria? Què no ho va aconseguir, vosté sabrà 
per què. Però allò era un pacte de govern de 4 formacions polítiques, 
efectivament. De 4 formacions polítiques que han fet el seu treball i labor en 
eixos 18 mesos; està ací i es pot veure. Vosté parla de pactes artificiosos, que 
signifiquen pactes d’habilitat. Pactes d’habilitat són els que ha fet vosté, que té 
un trànsfuga al seu costat. Eixe sí que és un pacte d’habilitat. L’altre no, els 
altres són pactes democràtics. Vosté que es fa gala dels resultats electorals, va 
traure 6214 vots. La resta de grups representen 7990, per tant, les urnes 
havien expressat la seua voluntat, que no volien al PP en este Ajuntament. I 
eixa va ser l’expressió i per això es va fer el pacte. Després, vosté ens parla de 
determinades qüestions. 
 
 D’apatia, d’orgull de ser viler, i també he sentit que aquell que no el 
tinga, que se’n vaja a viure fora d’este poble. Orgull de ser vilers... Mire vosté, 
els que estem ací, som tan vilers com vosté, tenim eixe orgull i no vivim en 
negre, sinó en color. I quan vosté parla d’apatia i de falta d’haver fet coses en 
este poble... Escolte vosté, quan nosaltres vam agafar el govern municipal, ens 
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vam desplaçar  i ens vam moure perquè en este poble hi hagueren 16 milions 
d’euros, que vostés no van saber portar a este poble, per la propia apatía dels 
seus governants de la Generalitat. 
 
 Quan ha tingut un passeig marítim paralitzat des de l’any 2003, per no 
voler canviar de conveni a protocol, i continúen ara paralitzant-lo; ara me n’he 
adonat per què: pel mateix que diu el que està ara assentat ahí, que no sé per 
què està assentat ahí, perque encara forma part d’esta part i no d’eixa, però bo 
serà perquè el ple siga d’eixa manera. Hauria d’estar assentat on li correspon, 
no amb vostés. No sé si està protegint-lo d'alguna cosa, si ha fet alguna cosa 
malament. No sé, però hauria d’estar on correspon. Quan es desbloquegen 16 
milions d’euros, quan estan les obres del passeig Marítim a punt de començar, 
quan la seua administració autonómica ho paralitza, vosté què ha de dir. Vosté 
sap per què comença el Passeig Marítim, perquè el Conveni caducava. Si el 
conveni no haguera caducat, encara estaríem si firmàvem el protocol o no el 
firmàven. Vosté açò no ho sap? Potser, és que no li ho han contat els seus 
companys de partit.  
 
 Quant a les obres de rehabilitació del riu, tinc ací una persona que ha fet 
molt de treball, Vicent Serra, per a desbloquejar eixe riu. Este riu estava 
totalment bloquejat, sense una parcel.la per a cedir a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. Si haguera sigut probablement la seua Administració, 
ho hagueren deixat passar. Total per a què? 
 
 Quan estem parlant del projecte de la Malladeta, que es va aprovar en 
este Ple, vosté va vindre i em va dir que les obres no havien començat; per què 
no tornem a recuperar la cesió. Treballe-ho vosté perquè el protocol està a punt 
de firmar-se i aconseguisca eixos quatre milions d’euros. 

 
Quan vam parlar d’Espai de Creació Jove, Sr. Melero, pareix que a vosté 

no li ho han dit bé, en l’oposició, nosaltres vam presentar eixe Espai de Creació 
Jove i  se’ns va desestimar en este Ple. I ara on han acudit a aconseguir eixos 
diners? Gestione’l, ací està. 

 
Quan vam parlar del pla Museològic, vosté va estar amb mi en el 

Ministeri de Cultura. Se’n recorda? I vam estar per a portar diners a la Vila, o 
vam estar de vacacions a Madrid? I vosté sap que hi ha 300.000 euros per a 
començar eixes obres, o siga, que no parle d’apatia i de deixar les coses, que 
parle de la veritat, de situacions difícils; un romanent negatiu de l'any 2006 de 
menys 23 milions d’euros, i d’un sac de factures, que són les que són, i ací està 
per a mirar-les. I vostés van demanar l’Auditoria, no sé si al final la van llegir. 
Lligen l’auditoria. 

 
I vostés mai són responsables de res. Vostés són els bons, com en les 

pel.lícules que hi ha bons i roïns, i quan parle de l’ultima cosa és sorprenent, 
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quan diu que la moció de censura es motiva per part de la Generalitat en què 
arribaran 3 milions d’euros per a pagar l’auditori, i per a pagar proveïdors. De 
veritat que això és menyspreable, des d’un punt de vista democràtic, perquè 
això jo, ni ara en l’oposició, ni si prospera esta moció de censura, pense que es 
pot permetre. Això si és així, és lamentable que eixes manifestacions s’hagen 
fet : s’han fet en els periòdics i s’han dit en la ràdio, una darrere d’una altra. I si 
eixos 3 milions arriben, haurien d’haver arribat abans. Fa temps que haurien 
d’haver arribat perquè hi havia un conveni firmat. Què va passar amb eixe 
conveni ?. 

 
 S’ha esperat a que hi haja un moció de censura, un canvi polític perquè 

arriben de la Generalitat 3 milions d’euros. I, per cert, no serán per a pagar 
proveïdors, estaran lligats a pagar l’Auditori. Recordem quan es va fer ací el 
finançament que s’hauria d’haver fet, que es va portar al jutjat per destinar unes 
quantitats per a pagar a la Bossa de Patrimoni del Sòl, que tenia el seu destí; i 
eixe on estava el finançament de l’Auditori, eixos diners, o no ens recordem? 

 
Per tant, eixos 3 milions d’euros, si vénen – i que vinguen-, no cal que 

vinga cap conseller a la Vila a portar-los, perquè serà de vergonya que vinga un 
conseller a la Vila a portar eixos 3 milions d’euros, que havien d’haver vingut 
abans. De vergonya per a la democracia que vostés representen. A banda 
també he llegit per ací, que el Partit socialista està dividit. Miren vostés, el Partit 
socialista no està dividit, és un Partit que té diversitat d’opinions, perque no és 
un partit reversible : que un dia són de Ripoll i l’endemà són de Camps. Eixe no 
és el PSOE, el Partit Socialista té opinió però no som reversibles. Això també li 
ho diu a alguna persona que diu que no té ideología perquè ho sàpia.  

 
I senyors, quan vostés parlen d’apatia, de no gestionar, jo els recordaria 

una a una totes les actuacions: rehabilitació del riu, platja centre, inici del 3r 
institut... (Pepa el treball per a les proves arqueològiques, d’on vas traure els 
diners? D’educació.), el Palau de Justicia (del Conseller de la Rosa que ara 
està en el Consell Superior de Justicia -espere que eixos 6 milions d’euros no 
es perden pel camí) i moltes altres coses, ... desbloquejar la piscina. Pedro, te’n 
recordes, quan va vindre aquell Sr de Múrcia que va dir que hi havia una 
servitud de pas per un patrimoni de l’Ajuntament i que l’anterior alcalde no 
sabia que eixa servitud existia allí. I el que va costar això, eixes coses també 
són importants. 

 
I també, el projecte d’urbanització del Montesol, que tant ha costat a 

Serveis Urbanístics traure’l avant. Totes eixes coses estan ací. Ens parlen 
d’apatia, de falta de gestió. Vosté, l’única cosa que té és un tránsfuga al seu 
costat, que quan vote, probablement li donarà l’Alcaldia. Eixes coses són 
pactes artificiosos i manyosos. 
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Senyors:  
 
La vida no és com ens agradaria, sinó que és tal com se'ns mostra. 
 
Igualment, els actes dels homes definixen la seva pròpia personalitat.  
 
Fa uns dies, Sr. Melero, vostè es va definir a si mateix amb els seus actes. El 
dia 7 vostè signava una MOCIÓ DE CENSURA: La primera de la història de la 
democràcia vilera. Amb això, li agradi o no, i tret que es retracte en la seva 
votació, es consumarà i es definirà vosté com el primer trànsfuga de la 
democracia vilera. Trist honor entrar així en la Història d'aquest poble. Però 
l'anterior és una definició legal, pactada pels partits democràtics en el 
denominat Pacte Antitransfuguisme que ara el PP decidix vulnerar per 
aconseguir el poder municipal.  
 
Amb aquest mateix acte, Sr. Melero, amb la signatura de la Moció de censura 
es va definir vostè també amb molts altres qualificatius que per decència 
política i personal preferisc no pronunciar. Només li recordaré ara que Vostè 
m'ha mentit de forma reiterada: I no ho negue: Són tants els testimonis 
d'aquestes mentides que de res li servix negar-ho.  
 
Amb les seves declaracions posteriors i al llarg d'aquestos dotze dies, m'he 
adonat que a Vostè l'engany i la mentida als quals em va sotmetre no li van 
doldre: Vostè ha manifestat en aquestos dies que mai va tenir amics entre 
l’Equip de Govern al que represente.  
 
Jo, he de reconéixer que abans de formar l'equip de govern no l'havía tractat 
molt, no el coneixia bé, però, quan començàrem a relacionar-nos el vaig acollir 
com a un amic, fins i tot li vaig obrir ma casa. Fins el moment en què 
m'informaren sobre la presentació de la moció, jo el considerava a Vostè un 
amic, una persona que apreciava. I no em dol reconèixer-ho. No em dol dir ací, 
i que quede gravat en la història d'aquest poble, que jo confiava en vosté, i no 
m'avergonyix reconèixer que em va enganyar. No sóc jo, Sr. Melero, qui ha de 
baixar el cap per haver sigut enganyat, sinó vosté per enganyar.  
 
I novament, negant que durant aquestos 18 mesos ha mantingut relacions 
cordials i d'amistat amb molta gent, es torna a definir a si mateix davant tota la 
Ciutadania.  
 
Ara, Sr. Melero, si vostè decidix votar la Moció de Censura, entendré que fins a 
cert punt és lògic que ara siga company del Partit Popular: Diuen que els iguals 
s'atreuen. I no és d'estranyar que (Després d’haver-nos enganyat el PP 
mantenint com President del Partit a un fals metge, demostrat judicialment,) 
pugui donar-se suport per a governar en uns altres que també enganyaven als 
seus companys. 
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Trist récord, senyors, el del PP de La Vila: Pensàvem que amb l'escàndol del 
fals metge, el meu predecessor en el càrrec el Sr. Chemi, havíem arribat a les 
més altes cotes d'immoralitat política. Però han bastat 18 mesos perquè el PP 
viler torne a recolzar-se en més mentides, en trànsfugues, per a intentar tornar 
a governar: Amb mentides se'n van anar, amb mentiders intenten tornar!: No 
veig  per tant la renovació del PP vilero, Sr. MELERO: La seua ètica seguix 
sent la mateixa. I d’aquí a aplicar els mateixos principis polítics només hi ha un 
pas. Guarde's per tant, Sr. Melero, dels seus nous companys. Encara que 
aquest advertiment tal vegada haja de fer-se'l també als regidors del PP: 
Guarde-vos, regidors del PP, del Sr. Melero: Qui traïx una vegada pot fer-ho de  
nou! 
 
Tenint així al descobert l'ètica en la qual vostè se sustenta, Sr. Melero, he de 
dir-li, que només en ella es pot trobar motius per a la Moció de Censura, perquè 
motius objectius, motius polítics no els hi ha per més que els intente buscar: Ha 
argumentat motius econòmics: Però això no se sosté Sr. Melero. Sap vostè 
perfectament que aquest any pròxim -a principis de 2009- anàvem a tenir uns 
ingressos de 15 milions d'euros amb la renovació de la contracta de l'aigua. 
Amb això, començaríem a eixir del túnel, començaríem a normalitzar la situació 
amb els proveïdors municipals. I quan ho va saber, què va fer Sr. Melero? Se'n 
va anar vostè corrent al PP per a pactar amb ells, mentre els altres, mentre el 
Sr. Arribas, mentre el Sr. Gil treballaven en aquest plec de condicions. Què 
buscava amb això Sr. Melero? Per ventura no és lícit pensar que uns dels seus 
mòbils era desplaçar al seu amic, el Sr. José Carlos Gil, sabent que preparava 
uns pressupostos, amb ingressos econòmics de l'aigua per a normalitzar la 
situació, per a posar-se Vostè i aparèixer com si fóra el Salvador? Què Santa 
Marta ens guarde dels falsos salvadors! Perquè ací, en aquest món, en aquest 
poble, Sr. Melero, ningú és salvador de ningú. Tot està sotmès a la llei de la 
causa i efecte; tot fruit prové del seu esforç previ.  
 
Així és com en 18 mesos de gestió hem desbloquejat el Passeig Marítim les 
obres del qual s'inicien aquest primer de desembre. Així és com en aquests 18 
mesos hem pogut traure endavant el projecte de la carretera nacional, que està 
executant-se. Així és, amb esforç, amb tenacitat, com hem pogut iniciar les 
Obres de Regeneració del Riu Amadori. Amb el mateix esforç, hem fet 
múltiples viatges a diferents administracions, algunes d'elles fins i tot amb 
Vostè, i hem demanat ajuda on fes falta. Així va ser com vam obtenir el 
compromís del Projecte de la Malladeta. Així va ser com iniciem el Tercer 
Institut. Així és com en aquests 18 mesos vam poder inaugurar l'Auditori, així 
va ser com hem aconseguit subvencions per al INJUVE, i així va ser, Sr. 
Melero, com en aquests 18 mesos hem realitzat una gran labor per 
desbloquejar quants obstacles existien per a deixar en un avançat estat de 
negociació l'adquisició de la propietat per a poder iniciar el futur Museu 
Arqueològic: Ho recorda Sr. Melero? I tots aquests projectes, alguns ja en 
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marxa, altres en procés molt avançat, en quin lloc els deixa? Va a llençar per 
terra tot l'esforç realitzat, per exemple, amb el Museu, que vosté sap es troba 
en un procés ja molt avançat?  
 
Però clar, Vostè quan va signar la Moció només s'ha tingut en compte a vosté 
mateix.  No va pensar en la gent a la qual vostè ha decebut, probablement 
molts d'ells li han reprovat la seva actitud: em consta que companys docents, 
molts votants de la seva formació política d'origen, molts coneguts seus, i amics 
de veritat, fins i tot familiars, li han manifestat  almenys la seva sorpresa pel seu 
canvi d'actitud, pel seu incompliment del seu compromís d'estar quatre anys 
amb el govern que represente, pel seu anunci d'aliar-se amb el PP, amb el 
partit que ens ha dut a la pitjor crisi econòmica de la història de La Vila i contra 
qui Vostè feia campanya.  
 
Què pensarà de Vostè, Sr. Melero, el seu propi entorn, la seva pròpia sang? I 
ara, Sr, Melero, pretén basar-se en qüestions econòmiques perquè el 
CONSELL li promet 3 milions d'euros. 3 Milions que han sigut sistemàticament 
incomplits pel consell!! Però li recorde, si és que encara sap restar: La 
contracta de l'aigua, el plec de condicions que s'ha estat preparant PREVEU 
UNS INGRESSOS DE 15 MILIONS. És a dir, 15 milions assolits amb el nostre 
esforç, enfront de 3 milions que han estat sistemàtica incomplits. Reste, Sr. 
Melero, i comprovarà com la millor gestió està del costat del govern que 
represente. 
 
Però aquests dies Sr. Melero, s'ha posat de manifest que hi ha una necessitat 
que té més força en aquest poble que l'econòmica. L'economia és necessària, 
estem en un estat greu, i per descomptat cal remeiar-ho. Però aquests dies 
s'ha posat de manifest una necessitat encara major: la falta d'ètica. A pesar que 
haja poques possibilitats, encara està a temps de recompondre el seu honor. 
Encara està a temps de demostrar que es pot confiar en l'ètica política d'aquest 
poble, o definitivament pot enfonsar la decència, la imatge política d'aquest 
municipi. De Vostè depèn, del seu suport o rebuig a la Moció sabrem si encara 
és possible creure en la decència política. Espere que encara en aquestos 
minuts que té vostè per a decidir deixe de costat els arguments puerils, i 
escolte el seu cor. Perquè només, Sr. Melero, la força del cor pot buidar les 
ombres de la corrupció.  

 
A continuación se concede la palabra a los portavoces: 
 
La Sra. Dolores Such Nogueroles da lectura a escrito del siguiente tenor 

literal: 
 
Bon dia. Bon dia perquè efectivament aquesta és una jornada 

transcendent en la història recent de la nostra Ciutat, i serà el dia que 
assenyale un punt de sortida fins una nova etapa d’il.lusions renovades. 
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Com ha dit ja el candidat a l’Alcaldia, és el joc de la democràcia el que 
ens porta hui fins ací, el mateix joc que va portar als membres del Partit 
Popular als escons de  l’oposició, a pesar d’haver sigut el partit més votat en 
els passats comicis municipals. 

Hui s’inicia una etapa de renovada il.lusió, en la qual els deu membres 
del Partit Popular, i l’únic regidor no adscrit d’aquesta corporació, plantegem un 
programa de govern seriós, concret, vàlid i que portarà a La Vila al nou camí de 
progrés que s’inicià els anys de gestió del Partit Popular. 

Com també ha dit en la primera de les intervencions el candidat a 
l’Alcaldia, no anem a ser nosaltres els que entrem en el joc de les 
descalificacions polítiques o personals, doncs creem que aquest no és el camí 
que debem seguir en aquesta nova època que s’obri.  

Tot al contrari, esperem que entre tots sapiguem aplanar aquest camí 
per a que el futur es presente molt més positiu, i en aquesta tasca obrim les 
portes a tots els que vulguen participar amb les seues opinions i sugerències.  

L’equip que proposa aquest nou govern està perfectament ensamblat, i 
iniciem el viatge convençuts del que plantegem: la dosi de capacitat i optimisme 
que portarem a l’equipatge ens facilitarà recòrrer la senda.  

 
 
A més a més, l’equip que proposa el nou govern disposa d’una llarga 

experiència nascuda des dels òrgans de decisió i també en l’àmbit de l’oposició, 
que entenem hem exercit des de la lleialtat, votant a conciència totes les 
propostes plantejades, com bé saben els actuals membres de l’equip govern. 

Creem en La Vila i sabem quines són les seues necessitats inmediates. 
Tenim iniciatives i projectes. Volem que tots el ciutadans ens sentim de 

nou en una ciutat on passen coses, on pot palpar-se una prosperitat real, que 
torne a ser referent de la comarca en quant a dinamisme i aptitud. Sabem bé al 
que ens enfrentem, que no és poc, però dispossem del suficient potencial amb 
el qual superar qualsevol dificultat. 

I, pels resultats obtinguts a les urnes, si prospera aquesta moció de 
censura, exercirem un govern de consens, doncs en aquesta ocasió no es 
tracta d’una majoria absoluta, doncs ningún dels partits presentats a les 
esmentades eleccions obtingueren un recolçament absolut de la ciutadania. I 
així ho assumim i farem.  

Tenim davant de nosaltres dos anys i mig d’una perspectiva 
completament diferent a tot allò viscut fins ara en el primer periode de la 
legislatura. No és molt temps, però sí el suficient per a demostrar –ho. I sabem 
que podem. 

Gràcies. 
  
 
El Sr. Josep Llorca i Llorca da lectura a escrito del siguiente tenor literal: 
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El maig de 2006 el ministre d'Administracions Públiques, Jordi Sevilla Segura, i 
tots els partits democràtics, compromesos plenament amb el respecte a la 
voluntat dels ciutadans expressada en les eleccions mitjançant les agrupacions 
polítiques que els representaven, i, com un deure que se'n derivava, amb 
l'exercici de la lleialtat política en els governs locals, signaren la segona 
modificació a l’acord de juliol de 1998 denominat “Acuerdo sobre un código de 
conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones 
locales”, posteriorment renovat el setembre de 2000, que hi constituí la primera 
addició. Aquesta segona modificació té per nom 
 
“ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN 
CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES” 
(II ADENDA). 
“Un compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la 
lealtad política en los gobiernos locales” 
 
Entre els acords més significatius, destaquen els següents: 
 
“Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los 
representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de 
grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los 
presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose 
individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de 
las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados 
de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría 
gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha 
mayoría el gobierno de la entidad. 
 
Segundo.- Los partidos políticos que suscriben este Acuerdo se comprometen 
a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier 
otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación, 
mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original. 
Asimismo se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, 
mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones 
públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a 
desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas 
disuasorias de carácter reglamentario y protocolario. 
 
Tercero.- … Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar 
en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se 
hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y 
rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier 
nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación 
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genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y 
económicos, en favor de los tránsfugas.  
Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas 
representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, 
Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme 
parte. 
 
Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o 
desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos 
firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos 
políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus 
propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y 
expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el 
citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los 
concejales tránsfugas.” 
 
Com acabem de veure, aquest acord estableix fonamentalment el compromís 
d'impedir la utilització de trànsfugues per a constituir, mantindre o canviar la 
majoria en els governs, com també desincentivar el transfuguisme amb 
mesures dissuasòries. A la Vila Joiosa un d'eixos partits polítics ha incentivat, 
utilitzat i justificat el transfuguisme impúdicament. Aquestes actituds fan avorrir 
la política a la majoria de la gent. No obstant això, no podem caure en la 
temptació que tots els polítics som iguals. No podem consentir que la gent siga 
escèptica amb la política. Hem d'exigir l'eradicació d'aquestos comportaments. 
Hem d'exigir responsabilitats als que protagonitzen aquestos episodis, ja siguen 
actors o inductors. La cosa pública mereix tot el respecte i per això els seus 
representants han de fer-se respectar.  
 
D’altra banda, consultem en la Viquipèdia l’entrada “trànsfuga” i hi podem llegir 
que “Un trànsfuga és un polític que, després d'haver estat escollit pels votants, 
canvia de partit polític per tal de donar el seu poder a un partit de l'oposició. 
Normalment el transfuguisme té lloc per motius il·legals, inconfessables i 
socialment inacceptables, més que ideològics”. No ens ha d’estranyar, doncs, 
que la gent, en general, a partir d’aquesta definició breu, però contundent, puga 
opinar que tot canvi de govern propiciat per un trànsfuga tinga sempre, en el 
fons, una motivació econòmica. Òbviament, tot trànsfuga nega que ho és i 
defensa amb totes les armes que ho fa per capgirar una situació insostenible, 
és a dir, pel bé del poble, mai pel seu propi bé. Igual es podria dir dels inductors 
al transfuguisme. 
 
Des d’ací, doncs, exigim al PP que incoe els corresponents expedients 
disciplinaris als deu regidors signants de la moció de censura per tal d’expulsar-
los de la seua organització. Així ho indica el punt quatre de l’esmentat acord 
antitransfuguisme i així ho ha d’exigir qualsevol persona amb uns  mínims 
principis democràtics i morals. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_pol%C3%ADtic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ideologia
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En l’Antiguitat es deia que “Roma no paga traïdors”, però dissortadament al 
nostre país tenim molts exemples d’aquests comportaments menyspreables i 
que demostren que en política    –però no solament en política- val quasi tot per 
aconseguir el poder. L’atribució d’un càrrec electe a l’individu i no al partit pel 
qual és elegit ha permés que diversos regidors s’hagen apropiat d’eixe càrrec 
per canviar de formació en una mateixa legislatura i utilitzar-lo, així, com la clau 
en la governabilitat de molts municipis. Malgrat les evidents sospites en quasi 
tots els casos d’una intervenció econòmica, poques vegades s’ha pogut 
comprovar i s’han quedat en conjectures, encara que sí s’hi ha vist l’obtenció 
de prebendes polítiques, mostrant el costat més obscur de la política. 
 
Aquest tipus de persones solen pensar que en la vida val tot. De fet, tal com 
van les coses en el nostre món, en la nostra societat i en el nostre entorn, fa la 
impressió que moltes persones han perdut el referent moral en els seus 
comportaments personals, ètics i socials. En el cas que ens ocupa, no és que 
faça la impressió, és que és un fet pràcticament consumat. Sense cap pudor ni 
vergonya es fa gala de conductes que, per a qualsevol persona amb un mínim 
d'ètica i siga de la ideologia que siga, es consideren escandaloses.  
 
Confonen allò legal amb allò moral i justifiquen amb arguments nimis qualsevol 
comportament, per aberrant que siga. Les conductes no exemplars de 
persones públiques amb escassos principis ètics o morals, com és el cas, 
contribuïxen a la degradació moral de la societat. 

 

Però aquestos comportaments no ens poden deixar indiferents. En l'obrar humà 
han d'estar presents els referents ètics, i açò independentment del que facen, 
diguen o propicien els que no tenen principis de cap tipus, encara que siguen 
nombrosos. 

 
De l'ànsia pels diners sempre batega una necessitat de traïció als principis 
morals. Qui troba en el poder dels diners el seu únic i exclusiu colofó, encara 
que este l'òmpliga de glòries materials, en el seu interior no serà més que un 
pobre home. Carlo Magne ja va dir que “Els diners i el poder, no et fan millor o 
pitjor persona... Simplement fan més gran els teus defectes”. En este sentit, cal 
recordar que en els últims dies el nostre protagonista ha declarat que “no té 
amics, sinó companys de treball” i que “no té ideologia”, per la qual cosa li dóna 
igual treballar amb uns que amb altres. Açò no ens ha d’estranyar, puix la 
manca d’escrúpols i el cinisme forma part del manual de tot trànsfuga. 
 
En un reportatge sobre el transfuguisme publicat a El País, l’autora del treball 
el qualificava de “malaltia política que mina els fonaments en què se sustenta el 
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servei públic: honestitat i credibilitat”. No és difícil endevinar, per tant, que tant 
l’honestedat com la credibilitat no solament del personantge que ens ocupa, 
sinó també dels altres deu membres de la Corporació que donen suport a 
aquesta moció de censura, resten en dubte. 
 
Álvaro Cuesta, membre de la comissió de seguiment de l’acord 
antitransfuguisme, ja va reconéixer que “Lo que está claro es que detrás de 
casi todos los casos de tranfuguismo hay un plan de remodelación urbana en 
puertas, o un caso de desarrollo urbanístico en marcha”, tot lamentant que “el 
pacto es importante, pero violarlo no genera más que una reprobación política”. 
Té res a dir, senyor Melero? Lamentablement, la realitat és eixa: per a alguns 
els pactes estan per a no complir-los i justifiquen eixe incompliment en el fet 
que eixe cas concret de transfuguisme no és exactament així, que no és 
exactament un trànsfuga, que és un independent o no sé quines ximpleries 
més que farien caure la cara de vergonya a qualsevol persona que en tinguera.  
 
Però una de les coses que més costa de creure és que un docent, un 
professor, tot un director d’un centre d’ensenyament, haja caigut en la 
temptació. Qui anava a creure’s que el director d’un centre educatiu, model de 
comportament no solament dels alumnes del centre, sinó de tots els vilers, i 
exemple a seguir per tothom, anava a convertir-se en trànsfuga i a anar-se’n de 
la mà del PP, partit que és l’exemple viu d’allò que no ha de fer-se en política, 
com és abusar del poder i intentar justificar les corrupteles d’alguns dels seus 
membres? Com se li deu quedar la cara a aquell professor que intenta inculcar 
uns valors ètics als seus alumnes (decència, honradesa, honestedat, 
credibilitat, rebuig del materialisme, etc.) i aquestos li contesten “Sí, com el 
director!? Amb quina moral podran fer classe els seus companys si el seu 
superior ha demostrat no creure gens en allò que ensenya? M’haguera agradat 
poder afirmar ací i ara que “És un insult a la intel·ligència solament pensar que 
un col·lega de professió, que un docent,  que una persona que conec fa 
quaranta anys puga fer això”. Dissortadament, sí que puc afirmar ací i ara que 
la taca que ha deixat en la professió serà difícil d’esborrar, per no dir 
impossible. I no és que els docents ens considerem d’una casta especial, 
incorruptibles o amb més fermesa que altres col·lectius. No. Es tracta, 
simplement, que el docent ha de creure’s allò que intenta inculcar. El docent ha 
de ser decent amb si mateix. Ho té clar, senyor Melero? 
 
I com que tota persona hauria de ser honesta, almenys amb si mateix, i ser 
conseqüent amb la seua postura vital, li recomanem que, a partir d’ara, en les 
seues classes de Comptabilitat, Matemàtiques Financeres o Economia utilitze 
un text molt corrent en les nostres escoles des de l’edat mitjana fins ben entrat 
el segle XIX intitulat Llibre de bons amonestaments, d’Anselm Turmeda, dins 
el qual hi ha un poema anomenat “Elogi dels diners”. Ens diu Anselm Turmeda 
que els diners ens poden fer canviar la vida i que per uns quants d'aquests la 
gent fa de tot, tant si està bé com malament. Així: 
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Diners de falsedat fan veritat, / i de jutge fan advocat; / savi fan tornar l’home 
orat, / si en té d’ells. 
Diners fan bé, diners fan mal, / diners fan l’home infernal / i el fan sant celestial 
/ segons com els usa… 
Diners provoquen bregues i remors, / crítiques i honors, / … 
Diners alegren els infants / i fan cantar els capellans / i els frares carmelitans / a 
les grans festes. 
Diners, als prims tornen gords, / i tornen legítims els bords. / Si diràs “tin” a 
hòmens sords, / de seguida es giren. 
Diners, doncs, vulgues aplegar, / si els pots tenir no els deixes escapar; / si 
molts en tens podràs tornar / Papa de Roma… 
 
Senyor Melero: Verba volent, exempla trahunt (Les paraules mouen, els 
exemples arrosseguen). 
 
Al cap i a la fi, de tots els motius esgrimits tant pel PP com pel trànsfuga, no 
n’hi ha cap d’objectiu, i sí un de subjectiu. De fet, un mitjà de comunicació ben 
important va titular: “Un independiente entrega La Vila al PP sin fundamentar 
sus motivos”. I això és precisament la pregunta que tothom es fa. Durant els 
darrers dies tant el trànsfuga com els inductors al transfuguisme han intentat 
explicar les raons que han dut a aquesta situació, però cap no ha semblat prou 
convincent. Crida l’atenció que, ara, per al trànsfuga tot resultava negatiu, però 
fins hores abans d’eixir de l’armari tot era positiu i estava treballant ben a gust. 
Aquesta, com no!, és una prova més de la seua sinceritat. Tots els motius 
al·legats es poden resumir en els següents: 
 
1-Recuperar l’orgull de ser vilers. No sembla un motiu d’orgull per a la Vila 
passar de ser governats per una persona condemnada per simular ser metge a 
una persona que accedeix al govern gràcies al suport d’un trànsfuga, amb tot el 
que implica d’immoral, i més tenint en compte l’incompliment d’un acord entre 
tots els partits democràtics. Açò és recuperar l’orgull o perdre la vergonya? 
 
2-Tornar a obrir a tots els vilers les portes del seu Ajuntament. Si 
l’encarregat d’obrir-les és el futur cap de Gabinet d’Alcaldia que han anunciat 
en els mitjans de comunicació, sobren comentaris. Els vilers –especialment els 
que no han pensat com vostés- han estat molts anys amb la por al cos, amb 
l’autocensura per principi. Però davant els abusos, les mentides i els enganys 
de l’anterior govern municipal, els vilers van reaccionar democràticament i 
durant els darrers anys d’eixe període administratiu les manifestacions foren 
nombroses (CP “Dr. Esquerdo, IBI, etc). S’han de tornar a obrir d’eixa manera? 
 
3-Restablir la pau entre els grups polítics municipals. Després d’un any i 
mig farcit de querelles i anuncis de denúncies per part del PP, ara sol·liciten 
signar la pipa de la pau, donant a entendre que ells són uns éssers innocents. 
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Déu n’hi do! Com si ara Bush es presentara davant els iraquians com el gran 
amic pacifista que és!   
 
4-La recuperació econòmica de l’Ajuntament. El trànsfuga ha declarat que 
“lo que me preocupa y no me dejaba dormir era la deuda”. Que emocionant! 
Quin xic més bo! Com l’altre! I ara resulta que el PP aprovarà un pressupost 
per a 2009 ideat per un comunista! El PP, quan va entrar a governar el 1999, 
es va trobar amb un remanent de tresoreria positiu de 1.000 milions de 
pesetes, és a dir, sis milions d’euros. El 31 de desembre de 2006 l’Ajuntament 
tenia un remanent de tresoreria negatiu de 4.000 milions de pessetes, és a dir, 
-24 milions d’euros. A més, el malbaratament del Patrimoni Municipal del Sòl 
amb l’obligació de tornar més de 17 milions d’euros a una caixa específica, més 
els interessos de demora de diferents préstecs i deutes fan que el dèficit 
acumulat s’aproxime als 50 milions d’euros. En altres paraules, durant l’època 
de millor bonança econòmica de la història de la Vila Joiosa, amb ingressos a 
les arques municipals de quantitats astronòmiques, el governants del PP s’han 
dedicat a malbaratar els cabals públics descaradament, sense pensar en el mal 
que feien a l’economia municipal.  
 
“Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, 
y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, 
ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey”. 
 
I vosté, senyor trànsfuga, pretén que ens creguem que vostés són els 
salvadors de la pàtria? Senyor candidat a l’alcaldia i senyor trànfuga, pretenen 
vostés que qualsevol ésser racional es crega que l’objectiu d’aquesta moció de 
censura és “la recuperación económica de manera apremiante mediante la 
contención del gasto”? Ironies del destí: el senyor trànfuga se’n va amb el llop a 
tenir cura del ramat d’ovelles! 
 
5-Els maletins del senyor Pérez Melero o el desbloqueig de tres milions 
d’euros de l’Auditori. El 10 de novembre passat, arran d’una roda de premsa 
conjunta del candidat a l’alcaldia del PP i del trànsfuga, aquest declarà que “Mi 
maletín son los tres millones de euros de deuda del bloqueo del auditorio para 
pagar a los suministradores”. L’endemà, a El País, a més, aparegué publicat el 
següent: “El concejal independiente Fº Pérez Melero… compareció junto al 
futuro alcalde…  y habló de maletines. Pérez Melero dijo que ha habido 
“contactos oportunos y necesarios” con el Consell para que le ingrese al 
Ayuntamiento los tres millones de euros que le adeuda al municipio por el 
Teatro-Auditorio…”. Aquesta és, clarament, una raó subjectiva.  
En primer lloc, si considera que l’Auditori està bloquejat, alguna part de culpa 
deu tenir vosté, senyor trànsfuga, en eixe statu quo. Alttres companys seus sí 
que han desbloquejat altres projectes. Vosté, per què no? 
En segon lloc, si eixes afirmacions tenen una base real, si és de veres que la 
Generalitat Valenciana ha estat bloquejant el pagament de la subvenció de tres 
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milions d’euros, el seu president, el senyor Camps, hauria de dimitir 
immediatament. Perjudicar a propòsit l’economia de la Vila Joiosa pel color 
polític del seu Ajuntament mereix la condemna més rotunda i el ciutadans del 
nostre poble n’haurien de prendre nota. Açò és un fet gravíssim que ningú no 
hauria de tolerar. Aquest reconeixement explícit de la situació per part de vosté 
i del candidat a l’alcaldia denota una parcialitat, una tendenciositat i unes males 
arts indignes de qualsevol polític honest. 
En tercer lloc, la seua obsessió perquè l’Auditori funcionara com si fóra la Scala 
de Milà i la seua angúnia per no poder pagar els compromisos que vosté havia 
adquirit -pràcticament només es preocupava per dur actuacions musicals i 
concerts, la majoria d’ells amb un cost econòmic inassumible (per exemple, 
actuacions de vora 36.000 €, més les habitacions de desenes de músics a 240 
€ cadascuna)-, la seua obsessió i la seua angúnia, deia, poden explicar la seua 
decisió d’escoltar cants de sirena i quedar-hi seduït. De manera que el 
trànsfuga, en tot cas, no hauria pogut aguantar la pressió dels deutes generats i 
la seua reclamació i hauria preferit el maletí a què feia referència en la roda de 
premsa abans que la dignitat. 
Per últim, o el trànsfuga està cegallós, o és un babau o està interpretant molt 
dolentament el seu paper. Els tres milions de què parla el trànsfuga està 
establert en un conveni amb la Conselleria de Cultura. Segons eixe acord, la 
subvenció acabarà de pagar-se el 2013. Encara que tot és possible en aquesta 
vida –qui anava a dir que el senyor Melero trairia els seus companys!-, 
generalment les modificacions d’aquest tipus de conveni són per allargar 
encara més en el temps el pagament de les subvencions. De fet, el conveni 
original ha sofrit cinc modificacions posteriors per a endarrerir el pagament dels 
tres milions d’euros cinc anys. Ah, per cert, sobre l’Auditori hi ha una sentència 
que s’ha de complir i si cobrem res per la subvenció ha d’anar destinat a fer 
complir la sentència, o siga, els diners estan vinculats al pagament de la 
construcció de l’Auditori i no a pagar els creditors o subministradors pels quals 
vosté tant pateix.     
 
6-El quadripartit paralitzava l’acció municipal. Concretament, el senyor 
trànsfuga ha afirmat que el govern municipal “lejos de servir a los intereses de 
La Vila y de cumplir el propósito original”, estava “paralizando la acción 
municipal”, ja que “se hacía imposible tomar ningún acuerdo común sin que ello 
lesionase los intereses de alguno de los grupos”. Resulta sorprenent el cinisme 
a què poden arribar alguns: el senyor trànsfuga està criticant ara allò que feia 
fins fa pocs dies. Pel que fa a la política de personal, per exemple, tan criticada 
per vosté en les últimes hores, no li sona allò de “A los míos que no los 
toquen”? Pretenia vosté que tocara “als altres”? Per favor, senyor trànsfuga, 
siguem seriosos! 
 
En fi, senyor trànsfuga, només vosté, el seu cercle i els inductors al 
transfuguisme sabran els motius reals d’aquesta moció de censura. Però una 
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cosa tenim clar: no és per ideologia ni per amor a la Vila. I una altra, encara 
més: fa mesos que vosté va caure en la temptació.   
 
Senyor trànsfuga: Cui prodest? (Qui en trau profit?). Moltes gràcies. 

 
Abandonan la sesión a las 13’05 horas la Sra. Dolores Such Nogueroles 

y el Sr. Francisco M. Pérez Melero. 
 
El Sr. Pedro Lloret Llinares concede la palabra al Sr. Vicent Serra, que 

renuncia a la misma. 
 
A continuación el Sr. Pedro Lloret Llinares concede la palabra al Sr. José 

Carlos Gil Piñar, que renuncia a la misma. 
 
A continuación el Sr. Pedro Lloret Llinares manifiesta que renuncia a su 

turno de palabra y anuncia que se va a proceder a la votación. 
 
La Sra. Dolores Such Nogueroles y el Sr. Francisco M. Pérez Melero se 

incorporan a las 13’08 horas. 
 
El Sr. Vicent Ferrer Mas, Secretario General de la Corporación da lectura 

a los artículos 100.1,  in fine, del ROF: 
 
A efectos de la votación correspondiente se considerará que se 

abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del salón 
de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen 
presentes en el momento de la votación. En el supuesto de que se hubiesen 
reintegrado al salón de sesiones antes de la votación podrán, desde luego, 
tomar parte en la misma. 

 
Y el artículo 197.5 del Régimen Electoral General  que textualmente 

dice: 

El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir 
cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los 
miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote 
la moción de censura, y a ejercer  su derecho al voto en la misma.  

 
El Sr. Jaime Lloret Lloret  quiere que prosiga  la sesión con normalidad, 

con la intervención del resto de portavoces. 
 
El Sr. Gaspar Lloret Valenzuela quiere que conste en acta que  el Sr. 

Jerónimo Lloret Lloret le ha llamado sinvergüenza. 
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El Sr. Jerónimo Lloret Lloret pide disculpas públicamente y lo retira. 
 
La Sra. Francisca Serrano Rodríguez quiere que se vuelvan a leer las 

cuestiones de legalidad advertidas por el Secretario de la Corporación. 
 
El Sr. Secretario de la Corporación vuelve a dar lectura a los artículos 

del ROF y LOREG. 
 
El Sr. Vicent Serra Seva  quiere que se clarifique por el Sr. Secretario de 

la Corporación si se había iniciado la votación. 
 
El Sr. Secretario que explica que si bien la votación se inicia cuando el 

presidente anuncia que va a procederse a la votación y que por tanto, debe 
entenderse que los ausentes se abstienen, el mismo ha podido  observar como 
ambos concejales estaban intentando acceder al salón de sesiones y no 
podrían hacerlo. 

 
El Sr. Presidente de la mesa de edad anuncia que continúa la sesión y 

concede la palabra al Sr. Vicent Serra. 
 
El Sr. Vicent Serra Seva da lectura a escrito del siguiente tenor literal: 
 

En aquests moments jo vull fer una petita reflexió en torn al concepte de moció 

de censura i als motius que sovint s’utilitzen per a justificar-la. En primer lloc, dir 

que la moció de censura, tot i salvant la seua absoluta legalitat, que la llei 

electoral ampara, no és més que un mecanisme per a salvaguardar el poder 

que els grans partits del panorama polític espanyol mantinen per tal d’asegurar-

se les alcaldies en llocs i situacions alternatives: ací me la presentes tu i allá te 

la pose jo. El pacte antitransfuguisme que al seu moment escenificaren, no ha 

resultat més que una trista pantomima amb la que ja no enganyen ni als xiquets 

de pit. A la fi, tot és el mateix: conservar les claus del poder municipal. Mentre 

la llei obligue a votar una llista pero mantinga que la propietat de l’acta és del 

regidor i no del grup, podran passar coses com les que hui estem vivint en 

aquest saló de plenaris, i que significa violentar la voluntat del votant i 
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corrompre el sentit del vot. Mentres no es canvie la llei, l’únic que estan fent és 

un autèntic frau de llei, una vertadera estafa democràtica. Una altra cosa, ben 

distinta, es un pacte de govern, que els grups acorden lliurement i que tots els 

components accepten. Per a dinamitar pactes i imposar una mena de 

pensament únic és per alló que cadascú fa servir una moció de censura, i no 

per altra cosa. 

 

Per a adornar la crua veritat del mecanisme, ja veem que l’utilitat o la necessitat 

d’una moció de censura está ben tipificada, pero mai, o quasi mai, cumpleix el 

seu propòsit, i normalment només serveix per a burlar el que els votants han 

decidit. Aixó de que la llista més votada és la que deu governar pareix una cosa 

molt raonable, pero quan eixa opció no alcança la majoria absoluta i tampoc es 

capaç de lograr suports amb altres forces, s’imposa una solució que és un 

pacte de govern entre los forces que vullguen sumar-se i que assegure el 

funcionament municipal. 

 

Si eixe pacte funciona i el partit en la oposició té molta presa en recuperar el 

poder, sempre es pot tirar má de la moció de censura i recurrir a un transfuga 

per poder canviar l’alcaldia. Ara bé, ¿quins motius s’adueixen per a presentar 

eixa moció i justificar-la com a “moció de censura constructiva”?. En aquest 

cas, pareix que es tracta de salvar a l’ajuntament del “caos”, el “desgovern” i 

“l’inactivitat”. ¿Es aixó cert? En absolut, i ara explicaré per qué. 
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REPÀS DEL QUE HA SIGUT EL GOVERN MUNICIPAL DURANT EL QUE ES 

PORTA DE PERIODE ADMINISTRATIU (2007-2008) 

 

PLANS PARCIALS I SECTORS 

 

• S’ha desbloquejat el PP-4 “Xovaes”. Actualment es troba al Registre de 

la Propietat. Està pendent simplement del pagament d’un dels 

propietaris d’una quota. Aquest Pla Parcial representarà la construcció 

d’un gran vial que conectarà el centre urbà amb l’Ermita, l’autopista i 

pobles de la muntanya i millorarà considerablement la circul·lació viària 

al municipi. 

• “Montiboli”: Desbloquejat després de més de 12 anys d’inactivitat 

municipal. El projecte d’urbanització està aprovat. Només falta decidir la 

forma de cobrament de les quotes d’urbanització. Se li donarà serveï 

d’aigua, llum, clavegueram, etc a més de 300 vivendes. 

• L’urbanització del PP-25 ha sigut rebuda un any després de finalitzada, 

pese a què al seu origen (periode administratiu amb majoria del PP) tot 

era correcte. Aquesta decissió del Sr. Llorca Senabre li ha costat, 

segons paraules del propi agent urbanitzador, “més de 15 milions de 

pessetes”. Està pendent l’execució d’una sentencia que suposarà més 

despesa per a l’Ajuntament per una mala gestió del PP. 

 

EDUCACIÓ 

 

• S’ha construït el C.P. provisional del Gasparot. Quan es va formar 

l’equip de govern hi havia 130 xiquets matriculats a falta de dos mesos 

d’inici de curs i per contra no hi havia cap gestió realitzada per a la 

construcció del col·legi. Es va aconseguir que el curs començara amb 

normalitat i enguany se li ha fet una ampliació a aquesta escola. 
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Està pendent de finalitzar la inscripció al Registre de la propietat del PP-
23 per cedir el solar definitiu a Conselleria per a la construcció del col·legi 
definitiu. 

 

• Dr. Esquerdo: s’han cedit els terrenys a Conselleria com demanaven els 

pares. Actualment està en procés d’expropiació l’anomenat “quesito” 

amb l’expedient quasi tancat. Tot ha sigut publicat als diaris oficials i la 

premsa, tal i com marca la Llei. 

 

OBRES I PROJECTES MUNICIPALS 

 

• Escales mecàniques, Auditori, Aparcament de la Platja Centre: s’han fet 

les recepcions d’obres, tancant així expedients administratius que 

estaven absolutament bloquejat. Actualment estàn funcionant. 

• Clavegueram de la zona de Montesol: es va posar en marxa per ordre 

de la Regidoria d’Urbanisme. Actualment està funcionant amb normalitat. 

• Obres de regeneració del riu Amadorio: actualment han donat inici les 

obres de la fase IV. Estàn rebudes les obres de la fase I. Ha sigut un 

dels expedients més complexes del periode administratiu per una 

dolenta gestió de l’equip de govern anterior. L’anterior equip de govern 

no hi havia realitzat cap gestió administrativa al respecte. Actualment 

l’expedient està pràcticament finalitzat a falta de xicotets detalls. 

• Obres del Camí de l’Almuixó: Actualment a la zona de la rotonda del port 

s’ha fet un obra important de “gaviones” amb el que els problemes 

derivats dels refoios a aquesta zona ja s’han acabat. A la zona 

anomenada “xarxes de pescadors” (enfront del club nàutic) les obres 

estàn a punt de finalitzar. 

• Etc. 

 

PROCESOS ADMINISTRATIUS 
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• S’han formalitzat tots els convenis per a realitzar les anomenades 

Inspecció Técnica d’Edificis. Aquestos inclouen a les administracions 

públiques i els col·legis profesionals corresponents i farà que totes les 

cases amb més de 50 anys passen una revissió que indicarà el seu estat 

de conservació i les reformes que han de fer-se per a assegurar la seua 

seguretat. 

• Es va retirar la revissió del PGOU proposada per l’exalcalde En José 

Miguel Llorca Senabre, que pretenia una reclassificació massiva de sòl 

al municipi. 

• S’ha aconseguit el deslinde definitiu entre el municipi de Finestrat i el de 

la Vila Joiosa, amb benefici per a la Vila. Açò soluciona un dels 

expedients que duia temps en l’Ajuntament per a clarificar. 

• Es va aprovar una proposta al plenari de la corporació per la substitució 

d'avals bancaris per títol executiu, en els sectors de sol urbanitzable que 

es troben en tramitació, el que ha produït que qui s’haja sumat a aquesta 

iniciativa no pague els alts interessos que demanen els bancs. 

• L’expedient administratiu per a la construcció de dues promocions de 

VPP s’han solucionat en aquest periòde administratiu. Açò produïrà que 

es construeixen 55 VPP a la Vila. La data de presentació d’intàncies 

serà del 20 de novembre al 20 de desembre d’enguany. El sorteig serà 

davant Notari conseguint així un procés més clar i transparent. 

 

ALTRES 

 

Cal destacar que el 99% de les propostes de la Regidoria d’Urbanisme, 
Obres i Nucli Històric han sigut aprovades per unanimitat al Ple Municipal, cosa 
que no hi havia passat mai abans. 

 
Per a acabar, unes petites paraules per a Quico: Som companys 

d’Institut i a més de Departament. Et desitje el millor, ademés de cor. Pel record 
d’una persona que va faltar en Juny de 1996, et demane que penses un poc en 
ell i recapacites. 
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El Sr. José Carlos Gil Piñar renuncia a su intervención. 
 
Toma la palabra el Sr. Pedro Lloret Llinares, que da lectura a escrito del 

siguiente tenor literal: 
 
Hace más de un año que en este mismo salón de plenos, once 

concejales representantes de cuatro formaciones políticas distintas, 
depositarias de la voluntad popular manifestada en las urnas, manifestaban de 
forma pública y solemne su voluntad política y adquirían el compromiso de 
gobernar esta ciudad. 

 
Hoy, en este mismo salón de plenos, cumpliendo también otras 

obligaciones democráticas asistimos a la ceremonia de traspaso de poderes 
por voluntad expresa de un tránsfuga quien, desoyendo las voces de los 
electores de su grupo político, se ha erigido en depositario traidor a lo que los 
ciudadanos le manifestaron en las urnas. O sea, que se lleva a su patrimonio 
personal la voluntad de los electores, debarata un gobierno legal y 
legítimamente conformado, traiciona a sus correligionarios y compañeros y 
propicia un nuevo gobierno conforme a su perversos deseos ocultos bajo la 
excusa de querer salvar a La Vila del caos económico y del despilfarro. 

 
Después de haber vivido de cerca los avatares locales de nuestra 

reciente democracia sin que la traición política hiciera la más mínima aparición, 
hoy me quedo total y absolutamente sorprendido de ver hasta donde puede 
llegar la miseria humana. 

 
El Sr. Melero, tránsfuga político consentidos y alentador  (primero en la 

sombra y después en notaría) de esta moción de censura que se debate, ha 
tenido la desfachatez moral y la arrogancia política de convocar nuevas 
elecciones sin que los ciudadanos puedan acudir a las urnas. El Sr. Melero se 
ha apropiado en beneficio propio de 1260 votos que los ciudadanos  
depositaron en las  urnas a las siglas de Iniciativa Independiente  y de los que 
ahora se sirve para satisfacer sus deseos personales contrarios a la voluntad 
de esos votantes. 

 
Hoy en el libro de Actas del Pleno, se escribirá la página más triste, 

deleznable, reprobable y vergonzosa de la democracia; por primera vez se 
escribirán nombre y apellidos para la historia de un tránsfuga que aun no 
representando a nadie, tiene la arrogancia de traicionar al partido por el que él 
se presentó con el propósito de cambiar el gobierno. 

 
Alguien me manifestó un día que detrás de un acto de transfuguismo 

siempre hay un crimen; confío en que la historia y la investigación lo saquen 
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pronto a la luz, al tiempo que el recuerdo de Dostoyeski le vaya minando la 
moral como le ocurrió al protagonista de la novela “Crimen y Castigo”. 

 
El Sr. Jaime Lloret, candidato propuesto a la Alcaldía también se ha 

convertido en cabeza de lista a quienes los ciudadanos no votaron como tal, ni 
mucho menos, para que tuviera la condición de alcaldable. O sea, que ni el sr. 
Lloret ni el tránsfuga Sr. Melero, han contrastado la voluntad  popular para 
llegar a este acuerdo de transfuguismo, cambio de gobierno y traición a la 
voluntad popular por parte del tránsfuga, a quien ni siquiera la ley le permite 
intervenir en el debate que él mismo ha propiciado. 

 
Y como quiera que el Sr. Melero en parte ha basado su transfuguismo 

en razones de despilfarro económico habrá que recordarle lo que sus 
Concejalías han gastado en un año; ha superado las restricciones 
presupuestarias y ha dejado un exceso de gasto de alrededor de cien mil 
euros. ¿no será Ud. Sr. Melero, quién más daño ha hecho a la economía local 
y más ha contribuido al despilfarro?. 

 
El Sr. Melero que estaba en contra de la municipalización del auditorio 

¿qué piensa hacer ahora, votar la municipalización o seguir como está? 
 
Es evidente que el Partido Popular ha estado dispuesto en todo 

momento a recuperar el poder político perdido tras las elecciones locales 
pasadas. Lo considero legítimo y lo comparto. 

 
Pero no es menos cierto que recuperar el gobierno con el voto de un 

tránsfuga, poco o nada dice en bien de la democracia, o en el respeto a la 
voluntad política manifestada por los ciudadanos en las urnas. 

 
Quiero recordarles que en el Pacto Antitransfuguismo que suscribió el 

Partido Popular el PSOE y el resto de fuerzas democráticas de España, se 
consideraba tránsfuga “a los representantes locales que traicionando a sus 
compañeros de lista y/o de grupo, pactan con otras fuerzas para cambiar 
la mayoría gobernante en una entidad local”. Y que conforme al artículo 73 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, confío en que no primen 
la posición política del tránsfuga, y en el caso de que llegue a la Concejalía de 
Hacienda, no permitan que a los familiares y amiguetes se les de trabajo, en su 
caso, para estar presentes en la zona de caudales públicos. Eso no será 
decoroso y podría dar que pensar más allá de lo que ya se piensa. 

 
Pero tampoco deben ustedes olvidarse que las reclasificaciones 

urbanísticas y manoseos en las propiedades del Hospital Asilo junto con el 
intento de arreglo de ciertas infracciones urbanísticas podrán ser moneda de 
cambio que en breve se les podría exigir. 
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Recuerden esa célebre frase que dice, “que el que avisa no es traidor. 
Yo aviso. A nosotros no nos avisó nadie.”´ 

 
Yo creo, sinceramente, que el Sr. Melero, no ha calibrado su progresiva 

autoinmolación política, ni mucho menos, el alcance político y social que 
provocará esta situación de cambio sin elecciones. Cuando la soledad le 
obligue a la reflexión y al análisis de las consecuencias, la puerta de la dimisión 
va a ser su única salida honrosa. 

 
El art. 73.3 de la Ley 57/2003 Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y respecto de los Acuerdos Políticos contra Transfuguismo “Los derechos 
económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores 
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia”, comprometiéndose igualmente a evitar las llamadas “plusvalías 
del disidente”. En consecuencia, 

 
- Los Concejales tránsfugas no podrán ejercer los derechos 

atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos 
en el desarrollo de las sesiones plenarias. 

- No podrán mejorar su situación ni perjudicar al grupo político 
que sufrió su disminución de efectivos por razón de 
transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo 
que suponía su situación anterior. 

- El Grupo  municipal que sufre merma por la acción del 
tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las 
mismas. 

- No podrán participar en la Junta de Portavoces. 
- En cuanto a las asignaciones, medios económicos y 

materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo 
alguno son reconocibles a favor del concejal no adscrito. 

- El grupo político perjudicado o disminuido en su composición 
no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y 
asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con 
anterioridad, ya que comportaría una violación de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en su 
equipo de gobierno municipal a miembros de la Corporación 
que se hayan convertido en tránsfugas. 

 
 

Sr. Jaime Lloret, si Ud es capaz y ese debe ser su reto, de 
reconducir esta penosa situación democrática, si se impone un 
plan de acción política global y defiende con elegancia los bienes 
y derechos públicos, tenga por cierto que le apoyaré. Y si con el 
paso del tiempo las mismas presiones que nosotros hemos tenido 
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se vuelven en su contra, le hago público que pueden contar con 
todo nuestro apoyo para erradicar del  ámbito municipal a quienes 
nunca debimos permitir su entrada. Que tenga ud. Mucha suerte 
en su gobierno. 
 
El Sr. Josep Llorca i Llorca quiere que conste en acta la protesta 
del PSOE, pues según dicen los textos legales:  “A efectos de la 
votación correspondiente, se considerará que se abstienen los 
miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del salón 
de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no 
estuviesen presentes en el momento de la votación.” Nuestra 
opinión es que se había iniciado la votación y no admite 
interpretación. 

 
 El Sr. Vicent Ferrer Mas (Secretario General de la Corporación) 

manifiesta que lo que usted no podía ver que está de espaldas a la puerta  de 
entrada al Salón de Plenos, es que las personas no podían entrar al mismo. 

 
Finalizado el Debate, el Sr. Pedro Lloret plantea la forma de efectuar la 

votación. El Partido Popular solicita la votación a mano alzada, que es 
aceptada por el resto de grupos. 

 
El Sr. Jaime Lloret Lloret  jura el cargo de Alcalde, y el Sr. Pedro Lloret 

Llinares le hace entrega de la vara de mando. 
 
Se le cede la palabra al Sr. Alcalde, Jaime Lloret Lloret: 
 
Da las gracias a las personas que nos han acompañado, porque ha 

habido momentos de tensión. Un nuevo gobierno, una nueva ilusión y pedir la 
colaboración de los grupos políticos que ahora pasan a la oposición. 

 
 Sometida a votación la moción de censura presentada, esta queda 

aprobada por: 
 
11 votos a favor del Partido Popular: (D. Jaime Lloret Lloret, Dña. 

Dolores Such Nogueroles, D. Marcos Zaragoza Mayor, Dña. Maria Milagros 
Francisca Canto Sala, D. Jerónimo Lloret Selles, Dña. Maria Isabel Lloret 
Climent, D. Pascual Pastor Roca, Dña. Beatriz Adela Llinares Izquierdo, Dña. 
Maria del Rosario Escrig Llinares, D. José Mª Béjar Escámez), Concejal no 
adscrito (Francisco M. Pérez Melero),  y 10 votos en contra de Partido 
Socialista Obrero Español: (D. Gaspar Lloret Valenzuela, D. Josep Llorca i 
Llorca, Dña. Isabel Vicenta Perona Alitte, D. Marco Antonio Vidal Bellon, Dña. 
Josefa Llorca Llinares, Dña. Francisca Serrano Rodríguez, D. Jose Ramon 
Arribas Mendez),  Bloc Nacionalista Valencià: ( D. Vicent Serra Seva), 
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Iniciativa Independiente: (D. Pedro Lloret Llinares,),  y Esquerra Unida ( D. 
Jose Carlos Gil Piñar.)  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del 

Sr. Alcalde, siendo las 13:52 horas, de lo que yo, el Secretario General, 
CERTIFICO. 

 
El Alcalde, El Secretario General, 
  
  
  
  
Fdo.:  Jaime Lloret Lloret Fdo.: Vicent Ferrer Mas 
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