ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE
ALCALDE/ALCALDESA Nº 6/2011
LUGAR
FECHA
HORA
CARÁCTER DE LA SESIÓN
Nº DE SESIÓN / EXPEDIENTE

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
11 de junio de 2.011
11:00
EXTRAORDINARIA
6/2011 / Expediente 48/2011

En el lugar, fecha y hora señalados, se reúnen en sesión pública, en primera
convocatoria, al objeto de proceder a la constitución del ayuntamiento y elección de
alcalde/alcaldesa conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, los siguientes:
ASISTENTES
D. Francisco Giner Monzó (P.P.)
D. Juan Luna Tormo (P.P.)
Dª Elisabeth García Marzal (P.P.)
Dª Raquel Calatayud Bataller (C.M. Compromís)
Dª Isabel Sampío Pons (C.M. Compromís)
Dª Neus Calatayud Semper (C.M. Compromís)
D. Ramón Fuentes Perez (Indep.) (C.M. Compromís)
Los cuales han sido proclamados concejales electos en las elecciones locales
celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011.
Asiste la Secretaria-Interventora de Administración Local, Dª Trinidad Gil
Garrigues, adscrita al Servicio de Asistencia de la Excma. Diputación de Valencia,
para levantar acta de la sesión y prestar, durante la misma, el asesoramiento legal
preceptivo.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de Edad,
integrándose ésta por el concejal electo de mayor edad, D. Juan Luna Tormo y por la
de menor edad, Dª Neus Calatayud Semper. Actúa de secretaria la de la corporación.
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las
credenciales presentadas así como la acreditación de la personalidad de los electos
por las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona.
Habiendo asistido los concejales electos que representan la mayoría absoluta
de los miembros que de derecho corresponden a este municipio, por la mesa se
declara constituida la corporación.
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Por la Secretaría de la corporación se da cuenta de que los concejales han
formulado las declaraciones de actividades y bienes que preceptúa el artículo 75.7 de
la Ley 7/1985 y 131.1 de la Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana. Previa promesa o juramento de acatamiento a la Constitución,
conforme preceptúa el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, los candidatos electos proceden a tomar posesión de sus cargos.
ELECCIÓN DE ALCALDE/SA
Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder
a la elección de alcalde/alcaldesa, señalando que podrán ser candidatos todos los
concejales que encabecen las correspondientes listas siendo proclamado electo el que
obtenga la mayoría absoluta y que si ninguno obtuviese dicha mayoría será
proclamado alcalde el concejal que hubiera obtenido más votos populares en las
elecciones de acuerdo con el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de
Zona. En caso de empate, se decidirá por sorteo.
Por lo que quedan como candidatos:
•

Del partido Partido Popular:

D. Francisco Giner Monzó

•

Del partido C.M. Compromís:

Dª Raquel Calatayud Bataller

Se procede a la votación, dando el siguiente resultado:
•

D. Francisco Giner Monzó:

3 votos

•

Dª Raquel Calatayud Bataller:

4 votos

•

Abstenciones:

0

Dª Raquel Calatayud Bataller (C.M. Compromís) ha obtenido 4 votos, que
representan la mayoría absoluta del número de miembros que de derecho integran la
corporación, por lo que es proclamada Alcaldesa, procediendo, previo juramento o
promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y al Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a aceptar su elección y tomar posesión
como Alcaldesa.
Seguidamente la Alcaldesa asume la presidencia de la corporación.
Concede la palabra a D. Francisco Giner Monzó del Partido Popular, que
manifiesta:

“Senyora Alcadessa Na Raquel Calatayud, Concejals i veïns que ens acompanyeu:
En primer lloc, felicitar públicament a la llista de Compromís per haver guanyat les eleccions el
passat 22 de maig, i en especial felicitar Na Raquel que passarà a la història d’ este poble com la
primera Alcaldessa de la democràcia.
També vull donar les gràcies a totes les persones que en estos huit anys que he sigut Alcalde, han estat
al meu costat en els bons moments y en els roïns; en especial vull agrair de tot cor a Juan Luna tot
l’esforç i dedicació que ha posat perquè les coses isqueren molt bé: gràcies Juan.
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És obligatori deixar clar l’ estat de comptes de l’Ajuntament, perquè després no sentim la cançoneta: “com
ens han deixat l’Ajuntament ben endeutat , no podem fer res i hem de pujar els impostos i eixir a cobrar a
Festes”.
A data de hui, 11 de Juliol:
- Els deutes a llarg termini no asfixien l’Ajuntament, i no preocupen.
- Deutes a curt termini: cap.
- Factures de despesa corrent : Totes pagades.
- Saldo en els bancs: entre 12.000 y 13.000 €.
- Si es deu alguna factura de les obres que s’han fetes és perquè també la deu l’Administració
corresponent a l’Ajuntament.
És evident que davant estes dades, ja no podreu dir l’actual equip de govern que l’Ajuntament
està arruïnat o endeutat.
Voleu fer una auditoria, ho veig molt correcte, però que l’auditor siga un membre que va en la
llista de Compromís, quina imparcialitat es eixa?
Senyora Alcaldessa , vaig a fer-li dos reflexions:
-

La primera: que l’Alcaldessa és la persona que ha sigut hui elegida i sols n’hi una. Eixa una és
la persona que signa tots el documents i si es fa qualsevol cosa il·legal és la persona que anirà
davant la Justícia.
La segon : que la Justícia és per a tots igual; el que decidixca fer ho tindrà que aplicar per igual
als que han votat al Partit Popular com als que han votat a Compromís.

Per últim informar-la que des del grup Popular intentarem fer una oposició el més constructiva que
puguem. Ara ens toca veure el bous des de la barrera i a l’equip de govern lidiar amb els “miures”, que no
són pocs.
Una cosa queda molt clara: Com millor faça les coses, millor per a tots, i si fa molt bé les coses, d’ací
quatre anys el poble la tornarà a elegir perquè ens guie a un futur millor.
Molta sort, i moltes gràcies.”

Finalmente toma la palabra la alcaldesa que dice:

“Benvolguts companys de Corporació i personal de l’Ajuntament.
Estimats veïns i amics del nostre estimat poble de Beniatjar.
Bon dia a totes i a tots.
Hui és per a mi un dia de gran alegria, i per què no reconéixer-ho, d’immensa emoció pel fet de
dirigir-me a tots vosaltres en qualitat d’Alcaldessa de Beniatjar.
Molts anys d’il·lusió, moltes decepcions acumulades per Ajuntaments que hagueren pogut ser i
no van ser, moltes hores de treball i un gran esforç col·lectiu han fet possible que, per les sagrades regles
de la Democràcia, hui vos estiga parlant la primera Alcaldessa de Beniatjar en tota la seua història, i la
representant del primer govern municipal progressista de Beniatjar des de fa més de setanta anys. Estic
segura que els sentiments que sentim hui els regidors del Bloc Nacionalista Valencià de Beniatjar –
Coalició Municipal Compromís i molts dels presents en aquest saló de sessions formaran un record
inesborrable que ens acompanyarà durant tota la vida.
En un poble tan menut com el nostre, el guanyar i el perdre unes eleccions estan separats per
una línia molt fina. Per això, som conscients que hui, igual que seiem als escons de govern, podríem
haver estat asseguts als de l’oposició. I que el que hui és alegria i empenta amb l’ impuls d’un nou i
esperançador projecte, haguera pogut ser decepció i frustració per una nova legislatura passada. Per tant,
el nostre respecte ha de ser màxim pels companys que no han rebut l’encàrrec de governar. Respecte
vertader i sincer, perquè som persones i perquè, per sort, ens hem de veure i hem de conviure tots els
dies en aquest poble tan menut: al forn, al bar, a l’església, a l’almàssera ...
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Per tant, vull manifestar públicament el meu sincer agraïment a Paco, l’Alcalde eixint, que amb un
cavallerós i amable gest que l’honra, em va felicitar als pocs minuts d’haver acabat el recompte electoral i
es va posar a la meua disposició pel que fóra menester. També vaig rebre al poc de temps la felicitació de
Juan i d’Elisabeth, a qui vull agraïr públicament eixes mostres de civisme i d’educació.
Ara bé, no vull deixar passar l’ocasió, hui que m’escolten molts veïns ací, que no és un bar, sinó
el temple de la democràcia municipal, no vull deixar passar l’ocasió, deia, de denunciar totes les vils i
menyspreables mentides, insults i desqualificacions que ha hagut de sofrir en aquesta campanya electoral
la meua llista en general, i la meua persona en particular, arribant fins i tot a retraure avantpassats que fa
més de quaranta anys que han mort.
M’agradaria que algunes d’eixes persones tan roïnes estigueren en aquesta sala, i que en sentir
les meues paraules hagueren de fugir avergonyides pel seu menyspreu a les persones, a la democràcia i
a la intel·ligència dels electors. Perquè que guanye el Bloc no vol dir que ningú se n’haja d’anar del poble;
al contrari, és sinònim de voler que el poble cresca. I perquè el fet que al govern municipal hi haja un
home i tres dones no vol dir que no se sàpia quins camins s’han d’arreglar; se sap, i molt ben sabut, i si no
se sabera, per això està el tècnic municipal en la matèria ... que per cert fa anys que és una dona.
Els meus companys i jo sabem molt bé que adversari polític és simplement això, adversari polític,
però mai enemic. Que altres ho aprenguen.
Si férem cas al peu de la lletra d’alguns “brillants” (brillants entre cometes) comentaris, no seria
necessari fer eleccions, i m’explique: és ben evident que no som del partit que mana a València, però si
així fóra, perquè necessitaríem eleccions? Que s’elegira al President de la Generalitat, i aquest que
nomenara els alcaldes. Ací lluitarem per les ajudes i les subvencions que ens toquem com altres pobles
governats per partits diferents al Partit Popular, que no en són pocs, i que funcionen d’allò més bé. D’altra
banda, es diu també que som inexperts en la tasca de govern, i que no en sabem res. Molt bé, aleshores
per què volem eleccions? Que es facen eleccions sols una volta en la història, i que manen els mateixos
pels segles dels segles. Miren, el que per a alguns són problemes i prejudicis, altres ho anomenen
normalitat i salut democràtica.
Però centrant-nos en la tasca de govern, m’agradaria recordar i adaptar una frase del president
americà Kennedy, que reflexa perfectament el pensament del nostre grup municipal: no pensem què pot
fer el nostre poble per nosaltres, sinó què podem fer nosaltres pel nostre poble. És una frase molt senzilla,
però carregada de significat. El nostre poble no està perquè se’n servim, no està perquè li traguem rendes
personals, no està perquè uns pocs tinguen privilegis intocables. El nostre poble està perquè treballem
per ell, tots units, perquè lluitem amb totes les nostres forces no sol per mantindre’l sinó per intentar que
cresca i progresse, i perquè donem tots el millor de nosaltres per complir una obligació que ens hem
d’imposar tots: deixar a les generacions futures un poble millor que el que les generacions antecedents,
amb el seu esforç, ens han deixat a nosaltres.
I per a aquesta tasca que ens heu encomanat, i amb gust i orgull assumim, cal saber cap on dur
la nau, quin rumb fixar a la barra del timó. El rumb a seguir no és altre que el programa electoral que, fruit
de les nostres preocupacions i de les idees de molta gent del poble, va presentar el Bloc-Compromís de
Beniatjar per a aquestes eleccions municipals. Després, podran haver cops de mar que ens facen
endreçar o corregir el rumb, però al menys quan eixim de port tenim clar cap on volem anar.
No vaig a desgranar el nostre programa electoral, una còpia del qual vam deixar en cada casa,
perquè seria massa pesat, i a més està a la disposició de tots els veïns que el vulguen consultar, posantse en contacte amb qualsevol dels qui hem format la nostra llista electoral.
No obstant, sí que m’agradaria incidir en alguns aspectes del mateix que em semblen de certa
rellevància, sent com són tots els punts iguals d’importants per al progrés de Beniatjar.
Pel que fa al benestar social, no podem reduir aquesta àrea a les dos hores setmanals en què ve
la treballadora social. L’ impuls de les polítiques socials ha d’eixir del propi Ajuntament.
El nostre patrimoni, tant material com immaterial ha de ser respectat, posat en valor i potenciat
amb totes les mesures que estiguen al nostre abast: l’església, el Pont dels Moros, el llavador, la font, el
Septenari i tota la resta de tradicions són la història viva del nostre poble i un reflex fidel de la nostra
personalitat. No es pot consentir que les nostres Festes Patronals vagen degradant-se a poc a poc amb
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l’excusa de que tot val molts diners. Ahí s’haurem d’implicar tots i posar-hi algun tipus de solució. És
esborronadora la frase “com a mi no em fan falta les Festes, m’és igual que s’acaben”.
Educació i Cultura són pilars bàsics de la nostra societat, que no s’han de tindre ahí, com si
haguérem de soportar-los, sinó que s’han de fomentar i fer arribar a cadascun dels nostres veïns.
Després, cadascú que trie. La biblioteca municipal, que tots podem contemplar ací tristament oblidada no
pot continuar ni un minut més tancada. No volem que Beniatjar siga com aquella Espanya dels anys
trenta, on Manuel Azaña deia que si volies guardar un secret la millor manera de fer-ho era escrivint un
llibre. Fomentar l’ús de la biblioteca fa poble, i és per a totes les edats. Un poble que llig és un poble que
sap, i un poble que sap és un poble lliure.
S’han d’aconseguir com siga les millores necessàries per a les escoles, com altres pobles ho han
aconseguit.
La Societat Musical, a més d’una entitat cultural i social que ja voldrien molts pobles, ha
esdevingut ja patrimoni immaterial de Beniatjar. Beniatjar no es pot entendre sense la seua banda de
Música, que és exemple, des de fa molts anys, d’organització, democràcia i convivència. Aquesta joia de
la corona ha de rebre per la nostra part tot el suport i recolzament que necessite ací i de cara a la resta
d’administracions públiques.
Beniatjar ha de ser un poble viu, dinàmic i participatiu. Tenim la sort de comptar amb moltes i
diverses associacions: les Ames de Casa, els Jubilats i Pensionistes, els Caçadors, l’AMPA, la
Cooperativa, els regants, les confraries de la Parròquia i la mateixa Societat Musical, són l’exemple de
que Beniatjar és un poble preocupat. Totes les associacions han de participar de la vida del poble, de les
decisions que s’hi prenen i han d’interactuar entre elles mateixes, perquè no siguen entitats independents
i impermeables, sinó que puguen enriquir-se i col·laborar les unes amb les altres. El canal de comunicació
entre aquestes entitats i l’Ajuntament estarà permanentment obert, per tindre un poble cada volta més
actiu i participatiu.
No estarà mal, per començar a fomentar la participació ciutadana, facilitar l’assistència als Plens
municipals i la creació de la bústia ciutadana de suggeriments.
L’aprovació del Pla d’Ordenació Urbana s’ha d’agilitzar al màxim perquè creguem que és vital per
a la supervivència del poble. A dia de hui Beniatjar està com si tinguera al voltant un cinturó que no hi ha
forma de trencar i que sols amb l’aprovació del Pla podrà ser retirat perquè el poble puga tirar endavant.
Si no disposem de sòl urbà i sòl industrial no podem potenciar la vivenda ni la indústria, que tanta falta
ens fa. Tenim l’exemple d’altres pobles, que han obert carrers i polígons i s’han fet el doble del que eren.
Nosaltres no volem coses impossibles. Sabem que ara és una època molt difícil, i que s’haurà d’anar
potser a passets molts xicotets, però si no tenim la base d’una correcta ordenació urbanística no podrem
fer res, com ha sigut fins ara.
No obstant la busca d’algun tipus d’indústria, no hem d’oblidar que Beniatjar és un poble
eminentment agrari, i per tant haurem d’incidir en l’afavoriment de la busca de subvencions i de la qualitat
en la producció dels fruits de la nostra terra. L’altra joia de la corona, la Cooperativa de l’Oli trobarà en
aquest Ajuntament tot el suport i recolzament que necessite, i quan dic tot, és tot. A ella afecta també el
Pla d’Ordenació urbana, i per això lluitarem. La creació d’un consell agrari que puga assessorar
l’Ajuntament no és cap tonteria. O és que vostés no han vist camins on sospitosament s’acaba l’ asfaltat
de cop i volta, o altres que continuen rectes però l’ asfaltat continua cap un altre camí, deixant el principal
sense arreglar?
El poc comerç local que tenim s’ha de conservar i si pot ser ampliar perquè productes autòctons
no ens en falten.
Pel que fa al Medi Ambient, sembla mentida que siguem un poble que vivim a la muntanya, i
quina muntanya!, i no ho potenciem ni ens en beneficiem per a res. Tots els pobles volen tindre rutes,
s’inventen senders, promocionen fins i tot si tenen un pam de serra, i Beniatjar res de res. El tren que
molts han agafat nosaltres l’hem vist passar i ens hem limitat a saludar. Senyores i senyors, com diu ja la
nostra pàgina web, som “el poble del Benicadell”. Tenim un potencial atractiu de turisme natural i de
benestar tan gran, tan enorme, que sembla que de tan gran com és no hem vist mai que el tenim ahí,
davant dels nassos. Altres han d’agafar el cotxe per a pujar a la serra. Nosaltres no. Ja és hora de que no
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siguem tancats i obrim les nostres portes al món, i en fem publicitat, i puguem gaudir i explotar el recurs
tan enorme que la natura ens ha ofert.
D’altra banda Medi Ambient també és estar conscienciats de les nostres obligacions amb la
natura que ens envolta i amb el nostre poble: mantindre el poble net, reciclar, estalviar aigua i energia són
tasques de tots. L’eficiència energètica també s’haurà de considerar detalladament, perquè per exemple
molts Ajuntaments estan ja estalviant en il·luminació, i no estem parlant de quatre euros. Un poble pot
estar molt il·luminat, però molt mal il·luminat, mentre que un altre pot estar menys il·luminat, però alhora
molt millor il·luminat que un altre.
Com tots sabem, i com he dit abans, estem passant per un moment econòmic molt difícil, i els
diners estan molt fondos. En som plenament conscients, no som un grup d’il·lusos. Però tots estan en les
mateixes circumstàncies que nosaltres, i front a mancança de diners, el que cal aportar, i estem disposats
a fer-ho és imaginació i molt de treball. Per a Beniatjar, amics, res sobra; creguem que res sobra per a
Beniatjar, que tot és necessari, que res està bo com està. Hem de desterrar eixes frases del nostre
vocabulari i del nostre pensament, i per això treballarem.
Estimats companys, amics, veïns, ha arribat el moment de recuperar el temps perdut i les
ocasions perdudes, i com va dir el Papa Joan XXIII, obrir les finestres perquè entre aire fresc i renovat.
Hui he sigut elegida Alcaldessa de Beniatjar. El nom del càrrec ho diu ben clar: Alcaldessa de
Beniatjar, de tot el poble de Beniatjar, Alcaldessa de tots i cadascun dels habitants del nostre poble.
Quines expressions més lletges: “els meus”, “els altres”, “els bons”, “els roïns”. Poden estar segurs que,
encara que com és molt natural ens deguem al programa pel qual hem estat votats, el nostre grup
municipal no farà distincions a l’hora d’atendre a tothom i de prendre decisions. Per tant, serem conscients
de que els nostres companys de l’oposició representen una part molt important de votants del poble. A
més, la seua experiència al govern municipal serà una font de consells a tindre molt en compte, i sent
conseqüents no seran mai un zero a l’esquerra, sinó dígits que puguen sumar a la dreta de la coma.
El grup municipal Bloc-Compromís que ha rebut l’encàrrec de governar aquest poble s’ha fixat
dos expressions com a divisa per a tota la seua acció de govern: sentit comú, i interés general.
Deia Winston Churchill que si el present tracta de jutjar el passat, perdrà el futur, i nosaltres no
volem perdre el futur, tenim massa coses a fer per a parar-nos en el passat. També deia que un polític es
converteix en estadista quan comença a pensar en les pròximes generacions i no en les pròximes
eleccions.
Això és el que nosaltres volem. Les pròximes eleccions queden molt lluny, però les generacions

futures de Beniatjar no poden esperar. Moltes gràcies, i a treballar.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la alcaldesa se levanta la sesión,
siendo las 12:05 horas, del día once de junio de dos mil once, de todo lo cual, como
secretaria, doy fe.
LA SECRETARIA-INTERVENTORA
(S.A.T. DIPUTACIÓN DE VALENCIA)

Trinidad Gil Garrigues

VºBº
LA ALCALDESA
Raquel Calatayud Bataller
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