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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE DATA 13.06.2015
RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE
-ALCALDESSA.

En Benisanó a 13.06.2015, sent les 11:00 hores , al saló de sessions de
l’Ajuntament, i amb la finalitat de procedir a la constitució del Plenari i elecció de
Alcalde- Alcaldessa, de conformitat amb allò que establix la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, als seus articles 195 i 196, es reuneixen en sessió pública:

MIGUEL CASTELLANO PÉREZ
FRANCISCA CERVERA DEVAL
JUAN CLEMENTE SAHUQUILLO
MARISOL FERRANDO PÉREZ
MIGUEL GARCÍA FRANCÉS
AMPARO NAVARRO BARGUES
RAFAEL NAVARRO FERRANDO
LUIS OLIVER DOMINGO
VICENTE RIOJA PASTOR
ARACELI SOLER BERNAT
ANGELA VILLAR ESCRIBANO

Tots els quals han sigut proclamats regidors electes, d’acord als resultats de les
eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Pels assistents es procedeix a la constitució de la Mesa d’Edat, la qual està
integrada per la Regidora electa de major edat: Mª Ángeles Villar Escribano, i pel de
menor edat: Miguel García Francés. Actua de Secretari el mateix de la Corporació
Per la Mesa es declara oberta la sessió, comprovant les credencials presentades i
aportades pels regidors, que previ jurament o promesa d’acatament a la Constitució,
formulat de conformitat amb allò que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, prenen possessió dels seus càrrecs.
Assistint a la sessió onze Regidors electes, que suposen la totalitat de membres
que de dret corresponen a este Ajuntament, per la Mesa es declara constituïda la
Corporació.
ELECCIÓ D’ALCALDE— ALCALDESSA
Prèvia comprovació per la Presidència, de la formulació per tots els regidors de les
obligatòries declaracions de bens i interessos, així com d’activitats i possibles causes d’
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incompatibilitats, s’anuncia que es va procedir a l’elecció de Alcalde/Alcaldessa, per
Secretaria, en compliment de l’ordre de la Presidència, es procedeix a la lectura de
l’article 195 de la LOREG, que diu:
“En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció d’Alcalde,
d’acord amb el procediment següent:
a) Poden ser candidats tots el regidors que encapçalen les seues corresponents
llistes.
b) Si algú d’ells obté la majoria absoluta del vots del regidors és proclamat electe.
c) Si cap d’ells obté la dita majoria, és proclamat Alcalde el regidor que encapçale la
llista que haja obtingut un nombre més gran de vots populars en el corresponent
Municipi. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig”
Per la Presidència s’informa que conforme a l’acta de proclamació remesa per la Junta
Electoral de Zona de Lliria, la candidatura del PSOE va obtindre un total de 738 vots, sent
encapçalada per Amparo Navarro Bargues. La candidatura del PP va obtindre un total de
594 vots, sent encapçalada per Vicente Rioja Pastor.
Presenten candidatura a l’Alcaldia:
Amparo Navarro Bargues del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
Vicente Rioja Pastor del Partit Popular (PP)
Realitzada la votació es produeixen el següents resultats:
Vots a favor de la Senyora Navarro Bargues 6.
Vots a favor del Senyor Rioja Pastor 5.
Havent obtingut Na Mª Amparo Navarro Bargues 6 vots, que suposen la majoria
absoluta del nombre de membres, que de dret integren la Corporació, es proclamada
Alcaldessa de l’Ajuntament de Benisanó, procedint— previ jurament de complir fidelment
les obligacions del càrrec d’ Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Benisanó amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat—,
a l’acceptació de la seua elecció i a prendre possessió com Alcaldessa, ocupant la
Presidència de la sessió.
Per la Senyora Alcaldessa es concedeix la paraula al Senyor Rioja Pastor, qui
manifesta:
Bon dia a tots els presents i especialment als veïns del poble de Benisanó.
Sra. Alcaldessa, regidors i regidores. A tots benvinguts a esta, la primera sessió
plenària de la nova corporació municipal.
És un orgull per a mi i em sent un privilegiat el poder dirigir-me en esta sessió
plenària a tots els presents.
En primer lloc vull traslladar en nom del grup popular de Benisanó i propi la meua
sincera felicitació a la nova Alcaldessa; Amparo Navarro Bargues, a la seua família i al
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partit socialista del País valencià de Benisanó, ja que manera majoritària els veïns de la
població varen decidir que els propers 4 anys siguen els que estiguen al front del nostre
ajuntament.
També tenim que felicitar-se una vegada més, per la alta participació i la normalitat
que caracteritza a Benisanó en la jornada electoral.
Vull també agrair i fer un recordatori de tots els alcaldes i regidors que durant
l’història de Benisanó han contribuït a fer el poble que hui som. Sobre tot als mes
recents…Pepe, Vicent, Nadal, Serafí i Isabel i a totes les persones que varen composar
els seus equips de govern… Gent del poble que ha treballat perquè estima, ama i vol
fer un Benisanó millor. Per a tots ells demane un reconeixement en el dia de hui i un
aplaudiment.
El partit popular ha estat governant des de fa 32 anys de manera ininterrompuda.
Tots hem vist canviar Benisanó. Una població de 2278 habitats i amb una extensió de
2,2 Km Per lo tant limitada en recursos.
A pesar d'això Benisanó en els últims 20 anys de la mà del partit popular ha invertit
uns 20 milions d’euros (pels mes majors uns 3.200 milions de pessetes) i deixat un
``llegat´´ en…
Educació: Construcció del col·legi públic i escoleta municipal.
Sanitat: Construcció del consultori mèdic
Joventut: Construcció de la casa de la joventut
Benestar social: Construcció del centre social
Seguretat: Construcció del reten de l policia i plantilla de 5 agents
Esports: construcció de les pistes esportives, vestuaris, gespa al camp de futbol
Patrimoni: Adquisició del Castell, i intervencions de restauració del mateix per més de
3,5 milions de €, restauració dels 3 portals, envelliment del casco antic,
Mig ambient: Soterrament de contenidors, reciclatge de residus, parc mòbil per a
reciclatge, creació d’espais verds, instal·lació de fotovoltaica al col·legi.
Urbanisme: Desenvolupament urbanització Canyaeta, Llometa, sector industrial
Pedregals, construcció d’amfiteatre, parc del pou, zona de jocs tradicionals, zona recreo
Avinguda de la diputació, carril ciclopeatonal, asfaltat de camins rurals, etc…
Economia: Optimització de recursos humans, control pressupostari, reducció del dèficit.
Entre altres
Tenim els edificis…. És temps de donar vitalitat i vida a les infraestructures. Hui
vull dirigir-me als nostres veïns (tant si ens han votat com sinó ho han fet). Vull
transmetre'ls que el meu equip estarem treballant (com sempre des del partit popular
ho hem fet) i recolzant tot aquell que considerem idoni per als 2278 veïns de Benisanó.
És l’únic motiu que ens mou i que fa que hui estiguem ací.
Agrair també a totes eixes persones que han dipositat la confiança en la llista
que encapçale i a totes eixes persones que independentment del seu vot m’han
demostrat durant estos dies recolzaments i estima.
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A partir de hui el PSPV i Amparo , saps que tens la responsabilitat de ser
l’alcaldessa de Benisanó, has de governar, agarrar decisions dia a dia i treballar per a
tots, per a continuar millorant el present i futur de Benisanó.
Esperem una legislatura de concòrdia i enteniment, amb diàleg perquè Benisanó
està per dalt de les estratègies personals o de partit. Tinc la convicció de que arribarem
a acords, perquè sé que tots els que estem assentats en la taula volem lo millor per a
Benisanó i perquè el més important i objectiu comú és el benestar de les persones.
La nostra oposició no sols se va a basar en el control de la gestió de l’equip de
govern. Anem a fer una oposició constructiva, plena de propostes i de respecte per
damunt de tot a les persones…. perquè també hi ha que saber fer oposició.
Tinc el privilegi i la responsabilitat de treballar des de l’oposició per al meu poble.
No sols vaig a representar als 594 veïns que han confiat en el seu vot al PP sinó que
anem a velar pels interessos de tots el veïns.
Per a finalitzar Estes paraules te les dedique en molt de carinyo Amparo…ja que
Se que este gran escriptor t´ agrada… "Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del
teu poble i seràs per sempre poble"… No falles al nostre poble, estigues a l´altura del
teu càrrec…No es fàcil, però ací estem per a recolzar-te. Molt d’Ànim.
Veïns Moltes gràcies i visca Benisanó.
La Sra. Alcaldessa contesta:
Senyors regidors, senyor Secretari, autoritats, amics, veïns:
Les meues primeres paraules com alcaldessa vull que siguen de gratitud, una
immensa gratitud al poble de Benissanó, a tots els Benissaners i Benissaneres que
parlaren alt i clar el passat 24 de maig;
Als que recolzaren el projecte que encapçale i als que triaren altres opcions
polítiques;
A tots, gràcies per fer de la democràcia un acte natural i altament participatiu.
Un agraïment immens mereix la meua agrupació, els meus companys i tots els
que volgueren i volen participar obertament d’este projecte.
com no, també vull donar un gràcies enorme a la meua família, pel seu suport
incondicional, pels seus consells i per la seua impagable estima.
Fa quatre anys vaig entrar a formar part d’esta Corporació i ho feia amb un grup
de companys que ha treballat amb intensitat i il·lusió pel nostre poble. Hui Sílvia i Júlia
deixen de ser regidores del grup municipal socialista però sempre formaran part del
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projecte que hui encetem i que ens ha permès que hui puga estar ací dirigint-vos estes
paraules.
A més a més, el fet d’estar ací, és el fruit i el somni de molta gent; d’homes i
dones que sempre defensaren amb humilitat i honestedat les seues idees,
Homes i dones que estimaren i estimen el seu poble , Benissanó. Homes i dones
que aportaren el seu granet d’arena en la construcció del nostre poble . Gràcies a tots
ells, a la seua empenta, als seus anhels, al seu treball i a la seua valentia; gràcies als
passos que ells donaren abans i que ara ens serveixen per continuar el camí que un dia
ells començaren.
M’ompli d’orgull i emoció dir estes paraules en homenatge a tots els que ens
precediren en el camí, i als que començaren a fer poble abans que nosaltres.
I ara, s’obri davant nostre una nova etapa on la política ha de ser una eina de
participació, i un instrument al servei dels veïns de Benissanó.
Hem de ser capaços d’escoltar, d’explicar les nostres decisions, i d’il·lusionar als
que estan esperant solucions i tot açò es pot fer amb la política,
Perquè la política és actuar i decidir, fer política és dialogar i aconseguir consensos
i acords, fer política és posar-se en el lloc de l’altre, és parlar i no imposar, en definitiva
fer política és garantir que tots, pensem el que pensem, i cregam en el que cregam, tots,
tingam el màxim possible amb els recursos disponibles i eixe és i ha de ser, el nostre
repte: fer política per millorar la vida de tots.
Som conscients dels obstacles, grans obstacles que hem de sortejar; som
conscients de les dificultats que trobarem pel camí, però estem disposats a treballar de
valent i amb coratge per donar solucions,
i ho farem amb les portes obertes, amb
transparència i amb la col·laboració de tots com a principal eina de treball.
Fer de Benissanó un poble viu, obert i participatiu, és feina de tots i nosaltres, tots
nosaltres, tenim l’obligació de fer que tots sigam protagonistes del nostre futur.
Ser regidor o regidora, ser alcalde o alcaldessa implica esforç en tot allò que fem i
principalment en demostrar que el lloc que el poble ens ha donat amb la seua confiança
el mereixem, que mereixem l’ honor de representar a cada un dels nostres veïns. La
confiança i el mèrit els hem de guanyar tots els dies.
Perquè estimem Benissanó, sí per això, perquè estimem Benissanó és l´hora de
demostrar, de treballar, de construir, d’unir i de col·laborar, és l’hora de les persones i del
diàleg, és l’hora de fer poble amb majúscules amb tots i entre tots.
Per què ja ens ho deia Vicent Andrés Estellés en uns versos d’un preciós poema:”
Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble.”
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Moltes gràcies!!! I Visca Benissanó!!!!!!

I no havent-hi
més assumptes a tractar, i sent les 11:24 hores,
per la
Presidència s’alça la sessió, estenent-se la present Acta, autoritzada amb les firmes de la
Presidenta i del Secretari-Interventor, de tot això done fe.
V. i. P.
La Alcaldessa-Presidenta
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