
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS 

TARONGERS DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ L'ALCALDE, CELEBRADA EL 

15 DE JUNY DE 2019. 

El dia 15 de juny a les 12,00 h., A la Casa Consistorial del municipi d'Albalat dels Tarongers, els 
candidats proclamats electes per la junta electoral de zona de Sagunt, es reuneixen a l'objecte 
de procedir a la constitució de l'Ajuntament i elecció de l'Alcalde / sa en sessió pública, són 
presents tots i segons acta de proclamació de la junta electoral, són els següents: 

- Sra. Teresa Pérez Furió (PSOE) 

- Sra. M. Dolors Lafont Avinent (PSOE) 

- D. Juan José Font Perales (PSOE) 

- Sra. Maria Carmen Bastant Luján (PSOE) 

- D. Filiberto Miguel Prats Asensi (PP) 

- Mª Dolores Asensi Ferrús (PP) 

- D. Manuel Bonet Furió (Cs) 

- Rafael Asensio Chenovart (Compromís Municipal) 

- Sra. Núria Zarco Arador (AEVA) 

Actua de secretària la de la corporació, Amparo Ferrandis Prats. 

Hi ha majoria per a la celebració de la sessió. 

 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT. 

Pels assistents es procedeix a la constitució de la taula de Edat, integrant aquesta pel regidor 
electe de major edat D. Filiberto M. Prats Asensi i pel de menys edat Rafael Asensio Chenovart, 
esrealitza la següent observació, el regidor electe Sr. Filiberto M. Prats Asensi, ha oblidat la 
credencial de regidor, exhibint el document nacional d'identitat; es constitueix la mesa d'edat i 
per ordre de crida es comprova la credencial amb l'acta de proclamació, tampoc disposa de la 
credencial la regidora electa Sra. Maria Dolors Asensi Ferrús, exhibeix el DNI; realitzada 
l'actuació i en fa d'acord; per la secretària-interventora de la corporació es dóna compte que 
tots els regidors proclamats electes han formulat la declaració d'interessos que preceptua 
l'article 75.7 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Seguidament prèvia promesa o jurament d'acatament de la Constitució i Estatut d'Autonomia 
de la Comunitat Valenciana, d'acord preceptua l'article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim 
Electoral General, els assistents procedeixen a prendre possessió dels seus càrrecs. 

Posteriorment es declara constituïda la Corporació d'Albalat dels Tarongers, pel president de la 
taula i es procedeix a la 

ELECCIÓ D'ALCALDE / SA 



S'anuncia que es va a procedir a l'elecció de l'alcalde / essa, assenyalant que podran ser 
candidats tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes, sent proclamat electe el que 
obtingui la majoria absoluta i que si cap no obté aquesta majoria serà proclamat alcalde / essa 
el regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions celebrades el 26 de maig de 
2019, d'acord amb l'acta de proclamació remesa perla Junta Electoral de Zona de Sagunt; en cas 
que empat es decidirà per sorteig. 

renuncien a presentar candidat: 

- Partit Popular. D. Filiberto M. Prats Asensi. 

- Compromís per Albalat dels Tarongers (Compromís municipal). Rafael Asensio 
Chenovart. 

- Agrupació d'Electors Veïnal d'Albalat (AEVA). Núria Zarco Arador. 

Es presenten com a candidats: 

- PSOE. Maite Pérez Furió. 

- Cs. Manuel Bonet Furió. 

Seguidament es procedeix a la votació amb el següent RESULTAT: 

- Sra. M. Teresa Pérez Furió, obté cinc vots a favor, dels regidors: Mª Dolors Lafont 
Avinent, Juan José Font Perales, Mari Carmen Bastant Luján, Núria Zarco Arador i el seu 
propi vot. 

- D. Manuel Bonet Furió, obté dos vots a favor, dels regidors: Mª Dolors Asensi Ferrús i el 
seu propi vot. 

- D. Filiberto M. Prats Asensi i D. Rafael Asensio Chenovart s'abstenen. 

 
A la vista d'el resultat de la votació, ja que Mª Teresa Pérez Furió ha obtingut cinc vots, que 
representa la majoria absoluta del número de membres que de dret integren la corporació, pel 
que és proclamada alcaldessa pel President de la Mesa d'Edat . 

Prèvia promesa de complir fidelment les obligacions de l'càrrec d'alcaldessa amb lleialtat a l'Rei 
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamentalde l'Estat i l'Estatut d'Autonomia 
de la Comunitat Valenciana, accepta la seva elecció i pren possessió del càrrec; passant a assumir 
la presidència de la plena i de la Corporació. 

 

• Tot seguit per la Sra. Alcaldessa es fa públic el resultat de l'arqueig extraordinari realitzat 
amb motiu de la constitució de la nova Corporació, indicant que les existències finals en 
data 14 de juny de 2019, ascendeixen a la xifrada quantitat de DOS MILIONS QUATRE-
VINT-I-MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(2.421.246,91 €). 

 

• Tot seguit la Sra. Alcaldessa pregunta si algun regidor vol parlar; en primer lloc pren la 
paraula el Sr. Manuel Bonet Furió i diu així: 

 



En primer lloc, com a portaveu de Cs volem agrair a les 107persones que van confiar en 
nosaltres i ens van donar el seu suport. Des Cs continuarem treballant perquè les nostres 
propostes no quedin en sac foradat i es millori les condicions de vida dels nostres veïns. 
 
Des que va néixer Cs Albalat, sempre hem apostat per unes idees clares de moderació 
per tal d'aconseguir un avanç social per al nostre municipi, les quals són: Seguretat, 
majors, accés segur, neteja, baixada de l'IBI, entre d'altres, de manera que portarem una 
oposició responsable amb la nostra localitat buscant el diàleg i consens en totes les 
mesures que s'aprovin. 
 
Des del nostre partit, volem transmetre a el futur govern local d'Albalat dels Tarongers 
col·laboració i compromís de treballar al costat en la recerca de solucions per afrontar 
els reptes que compartim en qualsevol assumpte que es tracti i sigui beneficiós per a 
tothom. 
 
El que s'ha dit, col·laboració i compromís amb els nostres ciutadans, seguirem avançant 
per convertir Albalat en el millor municipi de la comarca per viure i treballar. 
  
Moltes gràcies. 

 

• Seguidament pren la paraula la Sra. Núria Zarco Arador i agraeix a tots els de 
l'agrupació la confiança que han dipositat en ella. 

• Seguidament pren la paraula D. Filiberto M. Prats Asensi, agraeix la confiança 
que han dipositat en ell tots els votants, manifesta que intentarà que el nou 
ajuntament compleixi amb alguns assumptes que queden pendents de la 
legislatura anterior com és l'arranjament de camins; li desitja sort a la Sra. 
Alcaldessa en la seva legislatura i espera que siguin ateses les peticions d'altres 
partits polítics. 

• Seguidament pren la paraula el Sr. Rafael Asensio Chenovart, que manifesta: 

En primer lloc voldria donar els gràcies a Totes les persones que han confiat en Compromís en 
Les últimes eleccions municipals. També voldria agraïr a Tots els Membres de la candidatura 
paper su Treball que ha permès que jo estiga hui ací, i también a la meua família i amics paper 
su Recolzament. Intentaré no defraudar-vos. 

A diferència de fa 4 anys, hui Compromís no ha pogut votar a favor de lacandidata d'PSOE com 
a alcaldessa. I no ho Hem fet per diversos Motius: No ho Hem fet perque no hem online trobat 
el Recolzament a Les nostres iniciatives que esperàvem i que és prometia ALS inicis de la 
legislatura. S'HAN Anat allargant a els procesos com el de l'Banc de Terres, ENS Hem Quedat 
esperant l'informe sobre si era possible Baixar l'IBI, no s'a FET el pas segur entre el pont i la 
parada de l'segorbina Quan la primera setmana de legislatura va vindre el Diputat de carreteres 
i va prometre que és faria; l'agència de lectura no renovació a els lliures Quan hi ha subvencions 
per a comprar-ne ... a més, per Exemple, no és donin solucions a problemes com la Utilització 
de l'salar de convivència de la llar dels jubilats com a magatzem de cadires i taules per part de 
qui porta el bar. Tampoc ENS 

sembla CORRECTE que l'alcaldessa se'n vaja de viatge just el dia que és fa l'acte d'homenatge 
ALS represaliats paper franquisme, Quan el su partit va ser l'impulsor de la Llei de Memòria 
històrica; Però tot d'AIXÒ des de Compromís Hem ajudat a tindre un govern estable a Els últims 
4 anysi Hem sigut lleials, no ENS val el cinisme de dir que ENS hauríen d'haver Tirat Abans perque 



qui ho DIU sap que si ENS haguera Tirat de el govern segurament hauria perdut l'alcaldia, però 
nosaltres Hem aguantat i Hem engolit i si en certa manera em SENTIT desafecte cap a aquest 
govern que cada dia era Menys Nostre. Encara AIXÍ, i Malgrat a els desplants a la nostra gent 
com Quan és feu 1 sopar de Col·laboradors de la Volta a Peu el primer any senseavisar Miquel, 
el regidor d'Esports, o Quan a Josep, que era Membre de l'jurat de l'Concurs de pintura ràpida 
se'l va comminar a Fer ell la foto ALS Guanyadors con los Membres de l'jurat. Tot i AIXÒ nosaltres 
mantinguérem i mantenim la nostra mà estesa per a seguir col·laborant en Tots aquells Aspectes 
que tenim en comú con los socialistes I ALTRES forces i intentarem que s'escolten Les nostres 
Propostes. 

Sí que voldria, Abans d'acabar, donar els Gràcies ALS quatre regidors eixints, ha que en el ple de 
tancament no se'ls va Fer menció: a Miquel, per la Seua feina al govern, ia Jose Israel, Emilio i 
Patricia per aquests quatre anys com a regidors de l'OPOSICIÓ. 

I ara ja per acabar NOMÉS dir que esperi que aquests quatre anys l'ajuntament seguisca l'estela 
de Totes els coses bones que Hem intentat Fer amb el PSOE, i que hi Haja 1 Poc més d'Humilitat 
per part de Tots: que ni el psoble, com Diuen uns, és el poble -els temps de l'Rei Sol varen passar 
fa més de dues-cents anys- ni tot el que s'a FET aquests quatre anys és un desastre com Volen 
Vendre a els Conselleria. 

M'agrada sempre Quan faig classe ensenyar a els meus alumnes a tindre 1 esperit crític i no 
Creure tot el que lligen a els Mitjans de comunicació, jo sé que ací d'algunes persones no NOMÉS 
s'ho creuen sinó que a els agrada utilitzar-les per a manipular l'Opinió pública. Des de 
Compromís per Albalat no hem Anat en cap Moment als Mitjans ni Hem volgut faltar el respecte 
de NINGÚ. La notícia que va Eixir i que va Fer que ENS atacaren com hienes, en tromba i sense 
pietat, venia d'un dubte que varem plantejar a l'executiva comarcal de l'Nostre partit i que 
segurament s'hauria evitat si s'hagueren parlat els coses Abans de fermen-se i no seguint el 
Procediment habitual dels Últims anys de política de fets consumats. 

Però, tot dels Insults i les faltes de respecte continuades des d'aquells i aquelles Moment i de, 
per què no dir-ho, el Nostre silenci, volem dir-li a la senyora alcaldessa que olla estar tranquil·la 
per la nostra part. 

Simplement vull desitjar-li sort a la nova Corporació que és conforme hui i MOLTS encerts, Tant 
a ELLS com a Maite com a alcaldessa, aixi com ALS partits de l'OPOSICIÓ per a aconseguir que el 
Nostre Treball servisca per a Millorar el poble aquests quatre anys. 

Gràcies. 

 

• Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu: 

Fa 4 anys, en AQUEST MATEIX saló, és constituïa la primera Corporació municipal 
d'Albalat presidida per 1 dona. Hui, tornem a trobar-nos en AQUEST MATEIX lloc, 
recollint el tenir prou de Comandament Una altra vegada una dona, amigues iamics, 
AIXÒ no és un Avanç personal meu, Això és 01:00 Avanç per a Totes les dones que 
creguem en la igualtat de drets entre homes i dones. En AQUESTA legislatura que hui 
Comença, serem 5 dons regidors i 4 homes regidors a els que conformarem el Ple de la 
Corporació municipal. 

La passada legislatura jo em vaig convertir a la primera dona alcaldessa d'Albalat, hui 
reediti el Càrrec. Gràcies a Tots els Veïns i Veïnes que van dipositar la Seua Confiança en 
els eleccions passades aconseguint que el partit socialista resultés la llista més votada 
obtenint 4 regidors. A Tots els que vau confiar nosaltres gràcies, a Tots el que no hovau 
Fer i vau votar opcions Diferents, Gràcies también, perque Hem aconseguit que 



AQUESTA legislatura, AQUEST saló de plens estiga representat per Tots els Partits que 
concorrerem a les passades eleccions de el dia 26 de maig. Tots els Veïns i Veïnes 
d'Albalat tinença a su REPRESENTANT ací assegut i Tots i Totes a els que Hem PROMES 
o jurat el Càrrec de regidor de este ajuntament tenim l'obligació, Be estant al govern oa 
l'OPOSICIÓ; de defensar, lluitar i Treballar paper nostre poble, des dels Nostres Ideals, 
des de Les nostres conviccions, des de la nostra Vocació, però Hem de ser conscients de 
la Responsabilitat que Hem adquirit i el que AIXÒ comporta. 

Fa 8 anys jo entrava per AQUESTA porta, sense tindre ni idea de lo qual era la política 
municipal, tenia ganes d'aprendre i de Treballar i AIXÍ ho vaig fer, Loli i jo arribem a 
Treballar més per Albalat que uns quants regidors que estàven a l 'equip de govern, no 
percebíem res a cambio, no teniem cap Càrrec i ho vam Fer i no ENS penedim d'AIXÒ 
perque vam aprendre Molt. Vós assegure que Quan un bol a su poble no són necessaris 
a els Títols, NOMÉS n'hi ha prou amb la il·lusió i els guanyis. 

Quan acceptava fa 4 anys la Responsabilitat de governar Albalat, ho FEIA amb el MATEIX 
respecte que hui el torni a acceptar, aquells i aquelles 13 de juny compartia govern amb 
Compromís, però sobretot ho FEIA de la mà de 2 meravellosos Companys de 
candidatura ALS quals NOMÉS tinc paraules d'agraiment i afecte, hui som 1 més ací 
asseguda, però porta amb ella l'experiència de 4 anys de Treball i Col·laboració sol 
perque creia en nosaltres i en el Nostre projecte. la meua total admiració ALS 3, el meu 
respecte i sobretot la meua amistat. 
 
Hem treballat molt, Hem canviat Albalat, des de la Humilitat, des de la Lleialtat, des de 
l'honradesa, des de l'honestedat .... i ho Hem fet amb el convenciment que féiem els 
coses per i per a tots. No Hem fet polítiques personalistes, no hem promes res a NINGÚ 
i AQUESTA legislatura a la qual hui Donem TRET d'eixida, us assegure que serà millor, 
perque volem més, tenim ganes de donar més i Millor. Comptem amb un gran equip de 
gent que ha treballat, Treballa i treballarà amb nosaltres per a aconsellarguir entre Tots 
continuar avançant, continuar fent de l'nostre poble 1 poble de futur. 

Hui públicament ací, després de dir prometre el meu Càrrec d'alcaldessa, us done els 
Gràcies a Tots i cadascún de vosaltres. De què més orgullosa M'he SENTIT aquests 4 anys 
ha sigut de com Tots els Veïns S'HAN bolcat amb els festes, els activitats, a els 
esdeveniments ... de ver com Tots Heu FET poble. 
 
Als nous regidors que hui us asseieu per primera vegada a AQUEST saló, em permetreu 
que primer de tot us done la Benvingudaa AQUEST món que d'algunes vegades és una 
mica desagraït, però la immensa Majoria a vegades, si treballes creient en el qual estàs 
de fent, la Satisfacció de l'Treball Ben Fet fa que a els moments Menys bons, segueixen 
insignificants. esperi que la il·lusió que Heu demostrat durante la campanya electoral us 
acompanye durante aquests Pròxims anys i puguem Treballar Tots colze a colze per a 
poder Fer Entre Tots d'Albalat 1 Referent a la nostra comarca. 
Hui, ací, Davant Els veïns i Veïnes d'Albalat, reiteri que vull que * Albalat Avanç, que ho 
faça des de la diversitat, que ho faça des de la tanca d'Acords, des de la transversalitat i 
òbric la porta i tendisc la meua mà, per a Treballar conjuntament, per a Fer-ho entre 
Tots aquells que vulguen sumar i no restar, que creguen que a la política no tot val, i 
Faré 
meues 1 paraules de Manolo Mata: "òbric la porta a Tots aquells regidors i regidors que 
la passió que asseguen per la política segueixi proporcional a l'menyspreu que asseguen 
pelpolitiqueig. Vull acomiadar-me dels regidors que han decidit posar fi a AQUEST 
Periple, desitjar-els el millor, que gaudisquen de este merescut Descans. què jo entenc 
per política a dins el poble és Molt Senzill. les persones estan per Damunt dels Ideals 



polítics quepugna tindre cadascún. l'educació, la tolerància, el respecte, és el que ha Fet, 
que durante aquests 8 anys que estic en AQUEST ajuntament, continue mantenint 
amistats de tota la vida, hui jo vaig sentir una sensació de buit, serà estrany no ver ALS 
Companys amb a els quals he compartit taulade plens des de posicions diversos. Però 
L'educació que Hem rebut a casa ha FET que l'amistat il 'afecti estiguen per Damunt de 
les sigles. A Tots vosaltres de cor, us desitge el Millor. 
 
Als regidors que continuem, Poc puc dir-vos que no sapieu, solament que continueu 
Treballant amb més il·lusió i més obstinació, estic segura que AIXÍ serà. 

Les persones passem i els Institucions quedin, i amb elles quedin Els nostres fets, Els 
nostres avanços, Els nostres progressos, Els nostres encerts i per descomptatque Els 
nostres errors. a els fets és el que de debò importa, el què és fa o no és fa, com és fa, 
l'honradesa amb la qual és Treballa i Aquesta és la nostra forma d'Treballar. volem 
formar part de la història d'Albalat per mitjà d'avanços, perque a la fi,els paraules són 
Molt patides i li els porta el vent. fets i més fets per a aquests Pròxims anys són Els 
nostres Propòsits. 

Sóc Cápac, sóc fort, sóc invencible, sóc dona, aqueix va ser el lema que utilitzem per a 
celebrar el 8 de març des de l'ajuntament,i si, jo sóc tot aixó, i ho sóc per a ser dona, un 
dona educada des de la igualtat d'Gèneres i de tractes, sense classismes, sense 
prepotències, sense distincions de cap de bestiar, crec en el meu mateixa, en els meues 
Capacitats i en els meues possibilitats i he demostrat que sóc igual o més Cápac que 
QUALSEVOL home que Haja pasado per AQUEST Càrrec. desprestigis per ser dona 
MOLTS, PERÒ AIXÒ em fa més FORTA, em fa demostrar més obstinació en tot el que 
faça i em fa tindre més ganes de superar-me al dia a dia. 
 
I ara ja per a acabar em permetreu que em dirigisca a les persones que M'han vist viure 
més intensament aquests Últims anys, a els meus companys de grup, a els meus amics i 
amigues, però sobretot la meua família. a Tots vosaltres Gràcies de cor. No entenc AIXÒ 
senes vosaltres. 

Ho vaig dir fa 4 anys i hui ho torni a repetir, Les nostres familias no són responsables de 
la Decisió que prenem nosaltres de formar part activa de la política. us puc assegurar 
que si un pari o un mare poguera triar, mai triaria que su fill o filla entrés en política, aixi 
que per favor, us demane que Respectem a el màxim ALS nostres, que Pensem Abans 
de parlar o d'Escriure en el mal que Podem causar ALS que estan a l'Nostre voltant, que 
ELLS no són responsables de les Nostres decisions, fem 1 reflexió, un xicoteta autocrítica 
i valorem Fins a on som capaços d'arribar i que línies no hem de sobrepassar. 

A l'home de la meua vida, el que no olla faltar, a lo qual Heu respectat i NOMÉS tinc 
Mostres d'agraiment per com ho Heu Fet, us demane que AQUEST respecte continui 
deixant-ho Créixer igual de feliç i Aliè a AQUEST món, a al cap ia la fi és un xiquet que 
segons ell ha de compartir a la Seua mama com a mama de l'poble. 
 
I ara sí, per a acomiadar-me, em dirigisc per primera vegada en aquesta legislatura 
com la Vostra alcaldessa, i remarqui el Vostra, perque estic a la Vostra DISPOSICIÓ, 
estic per a Ajudar-vos a els vostres problemes, estic per a escortar els vostres opinions, 
els vostres crítiques i a els vostres consells. continuaré vaig sentirl'alcaldessa de Tots i 
Totes, Treballant com 1 més, amb la meua Vocació de Servei, amb el meu caràcter 
responsable, des del convenciment, però sobretot des de la il·lusió, però sempre amb 
el respecte que comporta AQUEST Càrrec. des de hui, des de ja, a AQUESTA nova 
etapa que acaba d'Començar, estic a la Vostra DISPOSICIÓ.  



 
Ara sí, moltíssimes gràcies a Tots ia Totes! 

 

I sense més assumptes que tractar per la Sra. Alcaldessa s'aixeca la sessió a les 12,30h del dia de 
l'encapçalament, de la qual jo com a secretària, done fe i per a constància del que s'ha actuat 
s'estén la present que se sotmet a la signatura de la Sra. Presidenta. 

 

Vist i plau ALCALDESSA     SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

 

 

Maite Pérez Furió      Amparo Ferrandis Prats 

 

 


