ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAL
CELEBRADA EN FECHA 13 DE JUNIO DE 2015

ASISTENTES
CONCEJALES
D. Ramón Marí Vila
Dª. María José Hernández Vila
D. Sergio Burguet López
Dª. Melani Jimenez Blasco
D. Joel García Fernández
Dª. Mª Dolores Martínez Sanchis
D. Ramón Tarazona Izquierdo
Dª. Pilar Loeches Cabrera
D. José Ferrerons Delhom
D. José Miguel Ferris Estrems
Dª. Mª Azucena Muñoz Sanfélix
D. Valero Eustaquio Juan
Dª. María José Hernández Ferrer
D. Juan Matías Rodgla Martínez
D. Rafael Rodríguez Ramón
D. Jorge Tejedor Bernardino
D. David Francisco Ramón Guillen

En el municipio de Albal, a trece
de junio de dos mil quince siendo las
doce horas y en primera convocatoria
se reúnen en el Salón de Actos de la
Casa de Cultura los Sres. Concejales
que al margen se expresan y que han
resultado elegidos en las Elecciones
Locales convocadas por Real Decreto
233/2015, de 30 de marzo y celebradas
el día 24 de mayo del corriente, los
cuales constituyen la totalidad de la
Corporación al objeto de celebrar
sesión pública y extraordinaria de
Constitución del nuevo Ayuntamiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo
195 y siguientes de la Ley Orgánica
5/1985, de l9 de junio, del Régimen
Electoral
General.

SECRETARIA
Dª. Mª Eugenia Hernández Gil de
Tejada
Abierta la sesión, se procede al estudio de los asuntos a tratar con arreglo al
siguiente ORDEN DEL DIA:
Declarada abierta la sesión, por la Secretaría del Ayuntamiento se explica el
procedimiento para la constitución del Ayuntamiento surgido de las elecciones
municipales celebradas el pasado 24 de mayo, conforme a lo dispuesto por el artículo
195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio y
artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales 2568/1986 se procede a constituir la Mesa de Edad, integrada
por los concejales electos de mayor y menor edad presentes en el acto, y en la que
actuará como Secretario el que lo sea de la Corporación, quedando constituida la
indicada Mesa por D. Ramón Marí Vila, concejal asistente de mayor edad, como
Presidente, D. Joel García Fernández, como concejal de menor edad, y Dª. Mª
Eugenia Hernández Gil de Tejada, como Secretaria de la Corporación.
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A continuación, se verifica por la Mesa de Edad la acreditación ante la
Secretaría de las credenciales presentadas por los concejales electos con base en las
certificaciones remitidas al Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona. Igualmente,
se acredita el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas otras obligaciones
marcadas por el artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y
artículo 108.8 de la Ley Electoral
Se llama a cada uno de los concejales electos, por orden alfabético, para que
se acrediten ante la Mesa de Edad mediante la presentación del D.N.I.
D. SERGIO BURGUET LÓPEZ
D. VALERO EUSTAQUIO JUAN
D. JOSÉ FERRERONS DELHOM
D. JOSÉ MIGUEL FERRIS ESTREMS
D. JOEL GARCÍA FERNÁNDEZ
Dª Mª JOSÉ HERNÁNDEZ FERRER
Dª Mª JOSÉ HERNÁNDEZ VILA
Dª. MELANI JIMÉNEZ BLASCO
Dª. PILAR LOECHES CABRERA
D. RAMÓN MARÍ VILA
Dª Mª DOLORES MARTÍNEZ SANCHIS
Dª Mª AZUCENA MUÑOZ SANFÉLIX
D. DAVID FRANCISCO RAMÓN GUILLEN
D. JUAN MATÍAS RODGLÁ MARTÍNEZ
D. RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÓN
D. RAMÓN TARAZONA IZQUIERDO
D. JORGE TEJEDOR BERNARDINO
Seguidamente se procede al acto de Juramento o Promesa de concejales
recogida en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, también por orden alfabético de sus
apellidos y ante un ejemplar de la Constitución española.
Por la Secretaria de la Mesa se declara constituida la Corporación,
Por el Presidente de la Mesa de Edad se manifiesta: "Habiéndose dado
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y Real Decreto 707/79, esta Mesa declara constituido el
Ayuntamiento de Albal surgido tras las Elecciones locales celebradas el día 24 de
mayo de 2015".
Asimismo, en cumplimiento de la legislación de Régimen Local se pone a
disposición de los miembros de la nueva Corporación el Inventario de Bienes del
Ayuntamiento y de la Residencia Municipal de Ancianos. Procediéndose por la Sra.
Secretaria a la lectura del resumen de las actas de los correspondientes a los arqueos
que arrojan un saldo de 11.383.451,53 euros y 413.850,54 euros, respectivamente.
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Por la Mesa de Edad se abre un turno de intervenciones a un representante de
cada uno de los partidos políticos salidos de las urnas, de menor a mayor, que es
utilizado en primer lugar por el Sr. David Francisco Ramón Guillen, en
representación de la candidatura de Compromís, quien dice:

“Conciutadans i conciutadanes, senyores i senyors regidors.
Em diuen David Ramon i soc regidor electe per la Coalició Compromís des de les
passades eleccions del 24 de maig.
El primer que vull fer, com no pot ser d'altra manera, es agrair el recolzament de tota la
gent que ha confiat en el projecte de Compromís al nostre poble aconseguint que, per
primera vegada, tinguem representació a l'Ajuntament.
Com tots sabran hem pres la decisió de recolzar l’elecció del candidat pel partit
socialista, senyor Ramon Marí, com a alcalde de la localitat. I, mitjançant un pacte de
governabilitat, integrar-nos al proper govern del consistori.
Les raons que s'han valorat son moltes, però poden resumir-se en quatre eixos
fonamentals:
- La Compatibilitat programàtica. És una obvietat que ambdues formacions
s’enquadren dins del que considerem progressisme polític.
- L'oportunitat política i estratégica Política perquè, a través d’este pacte de govern,
coalició compromís tindrà capacitat d’influència i autonomia de gestió dins les àrees
acordades.
I estratègica perquè, a l’hora, evita possibles pactes o influències de caliu més
conservador.
- Hem valorat també la necessitat d’afavorir la formació d’un govern estable i de color
progressista. Front a majories de bloqueig poc democràtiques, o pactes antinatura que
pretenien pervertir la voluntat majoritària de la ciutadania.
- I l’oportunitat de normalització democrática Ja que, al nostre parer, en un poble de
tradició valencianista conservadora com el nostre, es fa més necessari mostrar a la
ciutadania, des de la gestió honrada i responsable, que hi ha un altre valencianisme
polític. Inclusiu i progressista. On la tolerància, el respecte, la promoció de la nostra
cultura i tradicions, i l’estricta defensa dels nostres interessos, son valors fonamentals i
irrenunciables.
A més a més de que, personalment, trobe molt difícil d'explicar a la gent que sent
Compromís una força de progrés, acabem pactant cap línia d'actuació conjunta amb
altres formacions polítiques que estan en les nostres antípodes ideològiques.
I estem fermament convençuts de que, cas de fer-ho, esdevindria un pacte impossible,
en la pràctica, de portar endavant durant quatre anys.
En compliment de la seua obligació democràtica per provar d'assolir la suficient
majoria el candidat socialista ens va oferir obrir un període de converses que, com tots
sabran, van finalitzar satisfactòriament amb un acord de govern de consens.
Compromís per Albal s'integrarem així dins un govern de coalició on, des de les àrees
de Cultura, Joventut i Participació ciutadana i per supost dins la Junta de Govern,
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esperem portar la nostra veu i el nostre programa a un nou govern municipal, més
plural i valencianista.
En raó de tot el que acabe de dir, per responsabilitat cap a la ciutadania i per tal
d'afavorir la bona governabilitat del poble, des de Compromís per Albal votarem SI a la
investidura del candidat pel partit socialista a l’alcaldia. Participant, com hui mateix es
fa a molts altres Ajuntaments de pobles i ciutats d'arreu del territori, amb
responsabilitat i coherència ideològica, de la formació de majories fortes i governs
estables de progrés.
Moltes gràcies.”
A continuación hace uso de la palabra el Sr. Jorge Tejedor Bernardino, en
representación de la candidatura Somos Albal, quien manifiesta lo siguiente:
“Nacimos hace más de 4 años, pero no éramos conscientes. Y es que un 15M un país
entero despertó de su letargo y lo que era un susurro en nuestras plazas se convirtió
un grito alto y claro: "¡No nos representan!" "¡Queremos Democracia Real YA"
Pero no se limitaron a no escucharnos y apalearnos, esta vez el bipartidismo fue más
lejos: Nos retaron. Presentaos a las elecciones, dijeron.
Y pasaron los años y pensaron que estábamos dormidos, enterrados. Pero no fueron
conscientes de que somos semilla. Y en Albal, este 7 de febrero un grupo de vecinos y
vecinas se arroparon en una bandera que es una declaración de intenciones: SOM
ALBAL.
Y hoy es, para nosotros, un día alegre y triste a la vez: alegre porque la voluntad de
cambio ha sido tan fuerte que ha crecido hasta colarse dentro del ayuntamiento, y
triste porque esa voluntad de cambio ha sido secuestrada y violada por quienes
prestaron más atención a sus ansias de poder que a lo que decidió nuestro pueblo en
las urnas.
A ellos y al resto de fuerzas políticas (y especialmente a Ramón Marí, que los
próximos cuatro años será la mano que esgrimirá el rodillo) les decimos que no
estamos aquí para hacer amigos, pero tampoco hemos venido a hacer enemigos.
Hemos venido para hacer las cosas bien.
No defenderemos a nadie por el color de su bandera, pero tampoco lo atacare-mos
por ese motivo.
Apoyaremos las propuestas que beneficien a nuestro pueblo, vengan de donde
vengan y con total independencia del partido que las desarrolle.
A su vez también rechazaremos cualquier propuesta que no suponga lo mejor para
Albal, y nos encargaremos de hacer público hasta el más mínimo gesto que anteponga
otros intereses ajenos al bien de nuestros vecinos. A partir de hoy, como dice el título
de la película: “no habrá paz para los malvados”.
A vosotros, los que estaréis en el Ayuntamiento, os invitamos a compartir el cambio
con la gente de la calle. Os invitamos a que escuchéis lo que la gente tiene que decir y
a que os atreváis a preguntarles antes de decidir por ellos sin esconderos en vuestros
despachos.
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Y a vosotros, vecinos, os invitamos a seguir participando del cambio. A vosotros os
decimos, haciendo nuestras las palabras del EZLN: “llamamos a todos y todas a no
soñar, sino a algo más simple y definitivo: los llamamos a despertar.
Gracias.”
Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Rafael Rodríguez Ramón, en
representación de la candidatura Ciudadanos, quien manifiesta lo siguiente:
“Bon dia a tots, regidors i veïns
Agrair en el primer moment als veïns d'albal que han confiat el seu vot a
Ciutadans, han sigut 757 persones que han vist en el nostre programa, específic per al
nostre poble, que era el que ells volien per a Albal. Eixe suport s'ha traduït en un
regidor, el qual serà la seua veu en l'Ajuntament.
Han sigut 757 persones que junt amb moltes altres, fins a recolzar nou regidors
en total entre les diferents formacions polítiques que es presentaven, els que han
demanat amb claredat un canvi per a la governabilitat d'Albal.
És veritat que els veïns han volgut que continuara el mateix alcalde, ho diu
clarament el resultat de la votació però no amb una majoria absoluta com era fins ara,
el Sr. Marí no compta en esta ocasió amb la confiança plena del poble d'Albal, els que
li han demanat clarament quatre anys de treball en concòrdia i en consens amb la
resta dels representants, treballant i consensuant cada una de les accions que es
vullguen fer amb la resta dels partits polítics que formem l'Ajuntament.
Una confiança que al no tindre directament de les urnes la tindrà hui d'una altra
manera, artificialment, i encara que per descomptat que és legal, moralment és
reprotxable i qüestionable. Hem sentit paraules com a govern progressista,
compatibilitat de programa, per favor, un programa en què no s'anomena la paraula
Albal en cap de les seues 43 fulls, pues tot això són paraules buides. La postura de
ciutadans és la que hem manifestat en tota la campanya electoral, el no formar part de
cap equip de govern en què no tinguem el suport de la majoria de vots i per
descomptat, traslladar les nostres propostes per a que siguen debatudes i votar a favor
d'aquelles que siguen bones per al poble amb independencia del color del partit que
les presente.
Per això i per la confiança que han depositat en la nostra formació els veïns és
pel que presente la meua candidatura per a l’alcaldia d'Albal, volent així mateix deixar
clara qual és la nostra postura en la investidura.
Moltes gràcies”.
En cuarto lugar hace uso de la palabra la Sra. Mª José Hernández Ferrer, en
representación de la candidatura Avant, quien manifiesta lo siguiente:
“Benvolguts veïns i veïnes, albalencs tots, bon dia:
Una volta mes, gracies. I esta vegada, encara “gracies” de forma un poc mes
especial, AVANT som l'unic grup de persones sense un llider mes o manco carismatic
al que entrevisten en televisio en “prime time”; l'unic que no te un gran partit raere, en
una marca que li aporta un gran numero de vots; l'unic que contava en representacio
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en l'Ajuntament que ha apujat en numero de votants i ha doblat el de regidors, i l'unic
que no estem encossetats en una ideologia perque nostra unica ideologia, si m'ho
permeten, es el sentit comu.
Cada u dels nostres vots es el resultat del credit personal de tots els integrants
de la llista d'AVANT ALBAL,des del primer fins a l'ultim suplent. La seua, la nostra,
espenta, ilusio, treball i esperança s'han vist recompensats en eixe grapat de vots mes
que vostes nos han confiat i nos han adjudicat l'ultim regidor, segons el sistema
d'Hont, i que han fet que el soe perguera, per fi, la majoria absoluta. Per tant, agrair-los
de forma nominal a Maties Rodgla, Paco Sargues, Ana Vila, Chimo Peris, Mari
Carmen Sánchez, Julián López, Mila Vila, Joan Carles Puchalt, Rafa Pitarch, Cristina
Cercós, Tere Cordo, Juanjo García, Manolo Albert, Pedro Sánchez, Amparo
Rodríguez, Paco Domingo, Rocío Hernández i Javi Marí i de forma anonima a moltes
atres persones que, sense estar en la llista, han treballat com el que mes.
La composicio de la nostra corporacio municipal, com moltes, ha canviat
considerablement: Han entrat tres nous partits, que s'afigen als tres que ya estavem i
que haviem de conseguir que els plenos i les decisions foren reflexe de la societat
plural en la que vivim. Pareix, degut al chec en blanc firmat per compromis, que no va
a ser aixina. Al remat, no era compromis per Albal, sino per Ramon Mari.
Per la nostra part, dir-los que AVANT ALBAL nos presentarem a les eleccions
municipals en un programa realiste i tambe realisable. Un programa redactat per
nosatres i per molts albalencs que anaren aportant les seues idees i propostes, i que
tracta de donar respostes concretes a necessitats concretes.
Este programa, que el ferem aplegar a totes les seues cases per correu
ordinari, es la nostra paraula en vostes, els albalencs i el que marcarà el nostre nort
durant la llegislatura.
Molts ya me coneixen a mi com a portaveu i, ara, es moment que tambe
coneguen a Maties Rodgla, nostre nou regidor: Valent com el que mes, graduat social,
tecnic en prevencio de riscs llaborals i, sobre tot, extraordinaria persona.
A Ramon Mari, com nostre futur alcalde en uns minuts, demanar-li que
complixca la paraula donà durant els encontres en nosatres. En paraules seues: “les
coses han canviat i ara estic obert a noves idees.” Per atra banda, pareix ser que voste
va a ocupar algun carrec fora del nostre poble. Es fácil deixar-se enlluernar pel poder i
oblidar-se del seu primer deure: el de ser alcalde d'Albal.”
Siguiendo el orden hace uso de la palabra el Sr. José Ferrerons Delhom, en
representación de la candidatura del Partido Popular, quien manifiesta lo siguiente:
“"Bon dia a tots
El Partit Popular en primer lloc el que desitja es donar les gràcies a tots els que
han continuat confiant en el projecte que presentarem als nostres veïns però com
s'esta veient hui ací la decisió dels nostres veïns ha sigut la de triar un govern
multicolor, un govern molt plural i que esperem que es convertisca en un gran diàleg
de cara a tots els regidors i que no tinga el Sr. Alcalde el “rodillo” que aplicava fins ara
consensuant molt poques coses.
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Al Partit Popular a vegades se'ns ha atribuït que no féiem molta oposició, però
he de dir-los que per al PP tant en l'anterior legislatura com en esta sempre prevaldrà
l'interés dels nostres veïns, perquè encara que se'ns ha dit alguna vegada en què
estàvem recolzat un acord, a vegades en contra de decisions del nostre partit si s’
enfadarien amb nosaltres els nostres caps i, encara que si que tenim caps o superiors
del partit, repetisc que el que prevaldrà sempre és l’interés per als nostres veïns per
damunt de tot, i per tant com oposició actuarem criticant en tot el que creguem
convenient criticar i recolzant en el que creguem d'hem de recolzar sense mirar d'on
veis empre en benefici dels nostres veïns.
També voldria dirigir-me al Sr. David dient-ho que esperem que el que ha firmat
no siga un xec en blanc i que faça valdre el seu vot, però que si no li donen el seu lloc
que puga dirigir-se a nosaltres com oposició i, encara que els sone a rialla, el regidor
sap que hi han hagut conversacions per a consensuar actuacions com a oposició
perquè tots ells saben que nosaltres no teníem cap interés a llevar-li l'Alcaldia al Sr.
Ramón Marí. En fi, reiterar-li al Sr. David que si han de denunciar qualsevol acte que
consideren no és correcte en la seua actuació, ho faran
i no tinc més coses que dir, moltes gràcies”.
Por último la Sra. María José Hernández Vila, en representación de la
candidatura del PSOE, hace uso de la palabra y literalmente dice:

“Membres de la Corporació, amics i amigues, bona vesprada.
Vull començar la meua intervenció amb paraules d'agraïment i elogi als nostres
companys, que han estat treballant de valent els últims quatre anys, especialment als
membres del meu grup, Xuso, Amparo, Ana i Salva, per a vosaltres quatre només puc
tindre paraules d’eterna gratitut per la vostra honestitat, la vostra dedicació, el vostre
talent i la vostra competència.
El nostre poble estarà sempre agraït pel vostre treball, amb el qual heu contribuït a la
modernització i desenvolupament històric, que ha viscut Albal els últims dotze anys.
Deixeu, no sols un bon treball, sinó un exemple de gestió, honradesa i de servei públic
porper i honest.
En nom del Grup Socialista i dels nostres veïns i veïnes, moltíssimes gràcies
companys. Confiem, en que la vostra dedicació en el futur i en el progrés del nostre
poble, continuarà activa.
Les meues paraules d’ànim, també als que heu aconseguit per primera volta, l’honor
de ser representants de la voluntat popular dels veïns i veïnes d’Albal. Als meus nous
companys de grup Sergio, Melani, Joel i Pilar dir-vos, que teniu per davant quatre anys
de treball dur i intens, no vaig a enganyar-vos.
Però podeu estar segurs que en eixe treball no estareu a soles. Compteu amb el
nostre suport, la nostra experiècia i la nostra col.laboració. Compteu amb un equip de
treballadors i treballadores municipals experimentats. I compteu amb la millor
motivació que pot tindre un albalenc: fer millor la vida dels nostres veïns i veïnes i
fer un poble més habitable i modern.
Aquest període que hui s’inicia, va a ser posible gràcies als milers d’albalencs i
albalenques que han tornat a confiar en el nostre projecte. Han valorat que en Albal,
des de 2003, es governa per a les persones. Han valorat, que la trasparència i la
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proximitat han sigut valors que ens han acompanyat tots aquestos anys.
No ha sigut una legislatura fácil la que ahuí finalitza. A l’any 2012, vam tindre que
prendre decisions dures. Però aquestes decisicions, ens van permetre afrontar amb
més força els pitjors anys de la crisi, aconseguint complir amb un pla d’ajustament,
pagar en la seua totalitat, el prèstec previst per a 20 anys, acabar amb superàvit els
exercicis de cada any i atendre sobretot als que més ho necessiten.
Superar amb la confiança de la gent aquesta proba política, que la situació social i
económica ens ha posat davant, ha de ser la motivació que ens acompanye els
pròxims quatre anys.
El que pense, que fer política local, és una feina cómoda i fácil està molt equivocat. Ja
siga al govern o a l’oposició, es necesita temps, dedicació i un gran sentit de servei
públic.
La ciutadania és més crítica que mai amb la nostra llavor, més exigent, més
participativa i això, ha de ser altre motiu de satisfacció per als que estem ahuí a
aquesta banda de l’escenari.
Nosaltres, continuarem gestionant amb la mirada del poble, seguirem tenint les parets
de vidre i com va dir el poeta Estellés, ASUMIREM LA VEU D’UN POBLE, EL
NOSTRE POBLE.
Però he de dir-vos també una cosa: la il.lusió en aquesta nova legislatura és
impresionant. Il.lusió i esperança, esperança, en la gent jove que va a espentar
aquest Govern Local, il.lusió, en aconseguir portar benestar i felicitat, als quasi 16.000
albalencs que som ja.
Hemos presentado un programa político hecho entre todos. Ha sido fruto de reuniones
y encuentros con asociaciones, clubs deportivos, técnicos y vecinos. Es el programa
que necesita Albal para los próximos cuatro años, y por ello vamos a lograr que sea
una realidad antes del 2019.
Este proyecto, lo haremos realidad con el mismo rigor económico que ha caracterizado
nuestra gestión, consiguiendo unas cuentas saneadas que permiten pagar a los
proveedores, en menos de 30 días, tener cada día, una deuda más reducida,
mantener, la mayoría de los impuestos y tasas municipales congelados.
Sé, que no es habitual NO subir los impuestos, hacer crecer un pueblo y conseguir
unas cuentas municipales modélicas, pero os aseguro, que mientras tengamos a
Ramón como alcalde, no renunciaremos al rigor económico y a la responsabilidad de
gestión del dinero de todos los albalenses.
Esta gestión económica, seguirá estando al servicio de las personas, de sus
problemas y de sus inquietudes.
El programa con el que hemos conseguido ser la fuerza más votada en estas
elecciones, priorizará la inversión, en protección social, para que Albal, siga siendo
referente y reconocido, como el pueblo libre de desahucios y como el pueblo con
mejor cobertura social.
Los jóvenes tomarán el protagonismo esta legislatura. Una vez hecho realidad el
anhelado y peleado Casal Jove y puesto en funcionamiento el Consell de la Juventut,
toca desarrollar las políticas que permitan a nuestros jóvenes tener en su
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Ayuntamiento, el apoyo necesario para su formación, su cultura y su tiempo de ocio.
Seguiremos poniendo las bases necesarias para que con el esfuerzo y participación
de los jóvenes, hagamos de la incertidumbre – inquietud y de la dificultad –
oportunidad.
La modernización de nuestra administración, la participación, la trasparencia y un
Ayuntamiento cercano y accesible, serán los ejes que enmarcarán nuestro
compromiso institucional. El trabajo realizado en estas áreas debe tener un salto
cualificativo que permita a Albal, estar en la vanguardia de las administraciones del
siglo XXI.
No cejaremos en la lucha por la creación de empleo en nuestro municipio. A pesar de
que esta competencia no es de los ayuntamientos, buscaremos a través de la
formación, de la adecuación de nuestros polígonos industriales, de las facilidades para
la creación de empresas y de un entorno adecuado para el emprendedurismo, abrir las
puertas para así mitigar la lacra del desempleo que afecta a nuestros vecinos.

Y ahora sí, no puedo finalizar sin dirigir unas palabras al que en breves
instantes, va a ser por cuarta vez consecutiva nuestro Alcalde,
Ramón, ahuí ensetes un altra legislatura, el poble ha volgut que tú sigues de nou el
seu alcalde, sé que vas a continuar treballant amb humiltat, valentía, constància i
sensibilitat, ERES UNA GRAN PERSONA i això te ho ha demostrat el teu poble durant
tots aquestos anys.
Eixe recolçament, l’amor al teu poble i la gran capacitat de treball han de ser junt als
teus regidors i regidores, els valors que caracteritzen de nou la direcció de
l’Ajuntament.
Eres la nostra millor garantia, i amb la resta de la teua gent, aconseguirem, mantindre
viva l’esperança i la il.lusió de tots els alabalencs i albalenques.
Moltes gràcies.”
Concluidas las intervenciones se procede a abrir un plazo para la presentación
de candidaturas a la elección de Alcalde, de acuerdo con el artículo 196, a) de la Ley
Electoral, pudiendo ser candidatos todos los concejales que encabecen sus
correspondientes listas, y que conforme al Acta de Proclamación expedida por la Junta
Electoral de Zona de Valencia de fecha de 1 de junio del actual son, ordenados por el
número de votos obtenidos por sus candidaturas y de mayor a menor:
-

D. Ramón Marí Vila, por el PSOE
(3.260 votos)
D. José Ferrerons Delhom, por el PP
(1.659 votos)
Dª. María José Hernández Ferrer, por AVANT
(777 votos)
D. Rafael Rodríguez Ramón, por CIUDADANOS
(707 votos)
D. Jorge Tejedor Bernardino, por SOMOS ALBAL
(635 votos)
D. David Francisco Ramón Guillen, por COMPROMÍS (545 votos)

Sometidas a votación secreta las candidaturas propuestas se les indica a todos
los concejales que depositen en una urna dispuesta al efecto la papeleta que
previamente se les ha distribuido para que marcaran el nombre del candidato elegido,
y acto seguido, escrutadas por la Mesa de Edad las diecisiete papeletas depositadas,
se obtienen los siguientes resultados:
- D. Ramón Marí Vila
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- D. José Ferrerons Delhom

4 votos

- Dª. María José Hernández Ferrer

2 votos

- D. Rafael Rodríguez Ramón

1 voto

- D. Jorge Tejedor Bernardino

1 voto

En consecuencia, siendo diecisiete (17) el número de concejales y nueve (9)
los que constituyen la mayoría absoluta legal, resulta elegido y es proclamado Alcalde
el concejal que ha obtenido la mayoría absoluta, D. Ramón Marí Vila, candidato de la
lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español.
Aceptado el cargo y prestada la promesa de cumplir fielmente las obligaciones
del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, a D. Ramón Marí Vila se le hace entrega de la vara de mando
que simboliza el cargo que pasa a desempeñar.
Acto seguido, hace uso de la palabra el recién elegido Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albal, que literalmente dice:
“ Molt bon dia a tots i totes. Estimats companys, membres de la Corporació Municipal,
amics i amigues.
La primera paraula que vull que sone en el meu discurs d’investidura vull que siga
GRÀCIES.
Gràcies en primer lloc als milers d’albalencs i albalenques que han confiat novament
en la meua persona i en el meu equip per a dirigir el nostre Ajuntament. No és fácil
transmetre tant agraïment que porte acumulat per a la gent del meu poble. La vostra
confiança permanent em mantindrà agrait per vida amb la meua gent. A més, será el
vostre suport constant el que m’acompanye en la meua responsabilitat com a
representant polític per a que mai, mai, canvie els meus principis de lluitar per a la gent
i per la justicia social.
Gràcies als regidors que hui ja no estarán en la labor de govern. Gràcies per la seua
lealtat institucional i pel seu treball i dedicació. Deixeu una huella de treball ben fet i
una actitud modélica. Heu donat mol més del que heu rebut, i per tant el vostre poble
està en deute amb vosaltres. No canvieu. Continueu pensant amb esperit crític com
millorar Albal. Gràcies amics.
Gràcies a la meua familia. Gràcies per compendre i assumir la meua vocació i el meu
compromís amb el nostre poble. Gràcies per sacrificar moments junts que mai
tornaran, però que m’han permès encapçalar els diferents equips de govern que ha
transformat i modernizat Albal als últims anys. Sense la vostra comprensió i ajuda el
meu treball polític no haguera estat posible.
Gràcies, per últim, als nous regidors, per acceptar ser part d’este projecte per als
pròxims quatre anys, als nous i als que continueu. No és fàcil pendre la decisió de fer
política local hui en dia, de renunciar a hores de família, amics o treball per a portar
endavant una activitat pública al teu poble i amb els teus veïns. Vos assegure que
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poques coses vos donará tanta satisfacció com escoltar a la vostra gent i tractar de
ajudar-los. Poques coses vos donará tanta satisfacció vore com milloren els carrers,
els parcs, el patrimoni, els servicis públics o la cultura al vostre poble. No oblideu cap
dia que estar hui ací és un privilegi efímer, que és una oportunitat que participar en el
creiximent d’Albal i que els reptes més grans sempre són per als mes valents. Aixo ho
reflectix molt bé el gran poeta Valencia Vicent Andres Estelles quan deia
ASSUMIRÀS la veu d’un poble,
i será la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs,i esperaràs,
i anirás sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentre dormen les teues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.
No t’han parit per a dormir:
et pariren per a vetlar
en la llarga nit del teu poble
Mireu, porte dotze anys com alcalde d’Albal. Un temps res habitual hui en dia al
denostat món de la política. Vos confese que cap dia en estos dotze anys he eixit de
casa sense la il·lusió i la energía necesària per treballar per la gent del meu poble.
Hem tingut la satisfacció de vore com es feien realitat projectes importants a Albal.
Hem tingut la recompensa tambè de poder superar moments complicats per a moltes
families que veien, per eixample, el perfil de perdre la seua casa sense tindre cap
alternativa. Hem tingut l’agraïment personal i públic per com feiem les coses en Albal.
I tot això és el que te fa continuar amb la mateixa, o més il·lusió, que el primer dia quan
vam aconseguir el govern municipal. Des d’aquell dia mai m’ha faltat un somni pel qual
lluitar ni un desig amb el qual somiar. Estic convençut que així seguirà sent almenys
estos quatre anys.
Afrontem esta legislatura com ho férem al 2003, al 2007 i al 2011: amb tota l’ambició i
motivació per a continuar transformant Albal. Serà la legislatura que impulse el progres
i el benestar al nostre poble, amb anhelats projectes de vital importancia per al poble,
com l’estació de tren, el definitiu desenvolupament d’unitats d’execució urbanistiques
paralitzades per la situació económica o la lluita per la creació d’ocupació per als
aturats del poble.
Però també volem que al nostre poble declarem simbòlicament Albal Ciutat Solidària,
lliure de desnonaments, menjadors escolars no restringits al calendari escolar i
clàusules de responsabilitat social en la contractació pública. Tindrem un ajuntament
que governarà primer per a les persones, i fonamentalment per als que més ajuda
necessiten.
Será la legislatura on avançarem en suports tecnològics i accions de transparencia i
participación. L’ajuntament d’Albal és una institució oberta i transparent, però
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apostarem per una hipertransparència, amb una còmoda consulta de la documentació
municipal.
Per altra banda, hem estat al carrer escoltant als veïns en continues jornades d’atenció
ciutadana i amb assemblees de veïns, així com tenint el despatx d’alcaldia més obert
que puga haber. Farem una política de participació, al costat de tots vosaltres i
escoltant les valoracions i propostes per a una millor gestió municipal.
Serà la legislatura on contarem amb el suport de nous governs progressistes a altres
institucions. La lleialtat institucional de l’Ajuntament d’Albal ha estat per damunt de
sigles i partits, però esta legislatura tindrà una sintonía política amb els governs de la
Generalitat Valenciana i la Diputació de València. Esta afinitat entre governs no
rebaixarà el sentit reivindicatiu d’este govern local, encara que estic convençut que
facilitarà, i molt, la comprensió d’estes institucions davant les necessitats del nostre
poble.
Ens trobem en moments de canvis polítics. La pluralitat cada volta està més present
en les institucions. Per això ara més que mai el diàleg i el consens ha de ser pràctica
comú de la nova política. Des de que he sigut alcalde amb majoría absoluta he oferit
als partits de l’oposició participar en el govern del nostre Ajuntament. Ara, novament,
han tingut la posibilitat aquells que realment volien, d’assumir responsabilitats de
govern, com així será amb David Ramón, regidor de compromís, que gestionará les
àrees que ha considerat lliurement que pot realizar una millor labor, i el que també és
important dir, rebujant qualsevol compensació económica per esta dedicació.
La política, com a qualsevol espai públic, ha d’estar sotmesa a la critica i evaluació
permanent. Però este alcalde defendrà allà on toca la desmesura, la infàmia, la
mentira i el deshonor que es faça per un grapat de vots.
La colaboració democrática entre partis no es pot confondre amb la renuncia de cap
principi polític. Intentar portar a terme les teues propostes programàtiques no poden
ser acusades mai de traïció. Estem ací per a cambiar les coses segons la nostra forma
de vore la política. I la nostra gestió es sotmesa a la visió ciutadana. Ningú que no es
crega que la democracia es escoltar, incloure i cedir pot representar amb dignitat un
projecte polític.
A totes les formacions que hui comencem esta legislatura, les noves i les que ja
estaven, vos demane l’aportació de la vostra crítica, les vostres idees i la vostra
lleialtat institucional. Que la discrepancia i la confrontació de visions polítiques siga per
defendre el benestar dels veïns i veïnes del nostre poble i la dignitat de la institució
que representem. Estic convençut que estareu a l’altura de la responsabilitat que hui
preneu i del carrec que centenars de albalencs vos han donat.
El treball que tenim per davant és intens i complex. Per això necessitem l’ajuda de tots,
I només dels representants politics, sino de tots i cadascú dels albalencs I
albalenques. L’Ajuntament és la institució més propera al ciutadà, I per aixo lluitarè,
espere que junt a la resta de partits, per a que les competències municipals,
especialment les de protecció social segueixen reconegudes com pròpies d’un
Ajuntament, per el seu coneiximent de la realitat i la seua capacitat d’atenció propera.
Dignifiquen els ajuntaments i continuem portant les competències i els recursos.
No vull acabar la meua intervenció en este moment tan especial sense recordar-me
d’un amic. Un amic que ens va deixar fa uns dies i que encara em consta fer-me a la
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idea que ja no el tinc. Tal vegada siga que no vull fer-me a la idea que ja no està. Al
meu amic Lloris, Luís Puchades, home de grandesa i fidelitat eterna. Volia a este poble
com molt poques persones he vist jo que el volien. El tindrè present, molt present, tot
el temps que continue treballant per Albal. Perquè en cada consell que em donaba, en
cada idea que col·laboraba desprenia la seua estima i el seu compromis pel seu poble.
Em queda el inmens dolor de la teua absència, pero tambè el teu llegat d’amistat i
saviesa. Amic, gràcies per haver-me donat tant. Sempre estaràs perque mai t’oblidarè.
Moltes gràcies.”

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, se levanta ésta por la
Presidencia, siendo las 13,30 del día de la fecha, de todo lo cual por mí, la Secretaria
se extiende la presente acta, de lo que doy fe.

Vº.Bº.
EL ALCALDE,

Fdo.: Ramón Marí Vila
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LA SECRETARIA,

Fdo.: Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada
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