
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS 

TARONGERS DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DEL ALCALDE, 

CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2019. 

El día 15 de junio a las 12,00 h., en la Casa Consistorial del municipio de Albalat dels Tarongers, 
los candidatos proclamados electos por la junta electoral de zona de Sagunto, se reúnen al 
objeto de proceder a la constitución del Ayuntamiento y elección del Alcalde/sa en sesión 
pública, están presentes todos y según acta de proclamación de la junta electoral, son los 
siguientes: 

- Dña. Teresa Pérez Furió (PSOE) 

- Dña. Mª Dolores Lafont Avinent (PSOE) 

- D. Juan José Font Perales (PSOE) 

- Dña. Maria Carmen Bastante Luján (PSOE) 

- D. Filiberto Miguel Prats Asensi (PP) 

- Mª Dolores Asensi Ferrús (PP) 

- D. Manuel Bonet Furió (Cs) 

- D. Rafael Asensio Chenovart (Compromís Municipal) 

- Dña. Nuria Zarco Arador (AEVA) 

Actúa de secretaria la de la Corporación, Amparo Ferrandis Prats. 

Existe mayoría para la celebración de la sesión. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

Por los asistentes se procede a la constitución de la mesa de Edad, integrándose esta por el 
concejal electo de mayor edad D. Filiberto M. Prats Asensi y por el de menor edad D. Rafael 
Asensio Chenovart, se realiza la siguiente observación, el concejal electo D. Filiberto M. Prats 
Asensi, ha olvidado la credencial de concejal, exhibiendo el Documento Nacional de Identidad; 
se constituye la mesa de edad y por orden de llamamiento se comprueba la credencial con el 
acta de proclamación, tampoco dispone  de la credencial la concejala electa Dña. Maria Dolores 
Asensi Ferrús, exhibe el D.N.I.; realizada la actuación y dada por conforme; por la secretaria-
interventora de la corporación se da cuenta que todos los concejales proclamados electos han 
formulado la declaración de intereses que preceptúa el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Seguidamente previa promesa o juramento de acatamiento de la Constitución y Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, conforme preceptúa el artículo 108.8 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General, los asistentes proceden a tomar posesión de sus cargos. 



Posteriormente se declara constituida la Corporación de Albalat dels Tarongers, por el 
presidente de la mesa y se procede a la  

ELECCIÓN DE ALCALDE/SA 

Se anuncia que se va a proceder a la elección del alcalde/sa, 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/sa el concejal que hubiera obtenido más votos populares en las elecciones 
celebradas el 26 de mayo de 2019, de acuerdo con el acta de proclamación remitida por la Junta 
Electoral de Zona de Sagunto; en caso de que empate se decidirá por sorteo. 

Renuncian a presentar candidato: 

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

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

- Agrupación de Electores Vecinal de Albalat (AEVA). Nuria Zarco Arador. 

Se presentan como candidatos: 

- PSOE. Maite Pérez Furió. 

- Cs. Manuel Bonet Furió. 

Seguidamente se procede a la votación con el siguiente RESULTADO:  

- Dña. Mª Teresa Pérez Furió, obtiene cinco votos a favor, de los concejales: Mª Dolores 
Lafont Avinent, Juan José Font Perales, Mari Carmen Bastante Luján, Nuria Zarco Arador 
y su propio voto. 

- D. Manuel Bonet Furió, obtiene dos votos a favor, de los concejales: Mª Dolores Asensi 
Ferrús y su propio voto. 

- D. Filiberto M. Prats Asensi y D. Rafael Asensio Chenovart se abstienen. 

 
A la vista del resultado de la votación, puesto que Mª Teresa Pérez Furió ha obtenido cinco votos, 
que representa la mayoría absoluta del número de miembros que de derecho integran la 
corporación, por lo que es proclamada alcaldesa por el Presidente de la Mesa de Edad. 

Previa promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa con lealtad al Rey y 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, acepta su elección y toma posesión del cargo; pasando 
a asumir la presidencia del pleno y de la Corporación. 

 

• Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se hace público el resultado del arqueo 
extraordinario realizado con motivo de la constitución de la nueva Corporación, 
indicando que las existencias finales en fecha 14 de junio de 2019, ascienden a la cifrada 
cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (2.421.246,91€). 

 

• Seguidamente la Sra. Alcaldesa pregunta si algún concejal quiere hablar; en primer lugar 
toma la palabra el Sr. Manuel Bonet Furió y dice así: 



 
En primer lugar, como Portavoz de Cs queremos agradecer a las 107 personas que 
confiaron en nosotros y nos dieron su apoyo. Desde Cs vamos a seguir trabajando para 
que nuestras propuestas no queden en saco roto y se mejore las condiciones de vida de 
nuestros vecinos. 
 
Desde que nació Cs Albalat, siempre hemos apostado por unas ideas claras de 
moderación en aras de conseguir un avance social para nuestro municipio, las cuales 
son: Seguridad, mayores, acceso seguro, limpieza, bajada del IBI, entre otros, por lo que 
llevaremos una oposición responsable con nuestra localidad buscando el diálogo y 
consenso en todas las medidas que se aprueben. 
 
Desde nuestro partido, queremos transmitir al futuro gobierno local de Albalat dels 
Tarongers colaboración y compromiso de trabajar junto en la búsqueda de soluciones 
para afrontar los retos que compartimos en cualquier asunto que se trate y sea 
beneficioso para todos. 
 
Lo dicho, colaboración y compromiso con nuestros ciudadanos, seguiremos avanzando 
para convertir Albalat en el mejor municipio de la Comarca para vivir y trabajar. 
  
Muchas gracias. 

 

• Seguidamente toma la palabra Dña. Nuria Zarco Arador y agradece a todos los 
de la agrupación la confianza que han depositado en ella. 

• Seguidamente toma la palabra D. Filiberto M. Prats Asensi, agradece la 
confianza que han depositado en él todos los votantes, manifiesta que intentará 
que el nuevo ayuntamiento cumpla con algunos asuntos que quedan 
pendientes de la legislatura anterior como es el arreglo de caminos; le desea 
suerte a la Sra. Alcaldesa en su legislatura y espera que sean atendidas las 
peticiones de otros partidos políticos. 

• Seguidamente toma la palabra D. Rafael Asensio Chenovart, que manifiesta: 

En primer lloc voldria donar les gràcies a totes les persones que han confiat en Compromís en 
les últimes eleccions municipals. També voldria agrair a tots els membres de la candidatura pel 
seu treball que ha permès que jo estiga hui ací, i també a la meua família i amics pel seu 
recolzament. Intentaré no defraudar-vos. 

A diferencia de fa 4 anys, hui Compromís no ha pogut votar a favor de la candidata del PSOE 
com a alcaldessa. I no ho hem fet per diversos motius: No ho hem fet perquè no hem trobat el 
recolzament a les nostres iniciatives que esperàvem i que es prometia als inicis de la legislatura. 
S’han anat allargant els processos com el del Banc de Terres, ens hem quedat esperant l’informe 
sobre si era possible baixar l’IBI, no s’ha fet el pas segur entre el pont i la parada de la Segorbina 
quan la primera setmana de legislatura va vindre el diputat de carreteres i va prometre que es 
faria; l’agència de lectura no renova els libres quan hi ha subvencions per a comprar-ne… a més, 
per exemple, no es donen solucions a problemes com la utilització del saló 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 es fa l’acte d’homenatge als 
represaliats pel franquisme, quan el seu partit va ser l’impulsor de la llei de Memòria històrica; 
però a pesar d’això des de Comprimís hem ajudat a tindre un govern estable en els últims 4 anys 



i hem sigut lleials, no ens val el cinisme de dir que ens haurien d’haver tirat abans perquè qui ho 
diu sap que si ens haguera tirat del govern segurament hauria perdut l’alcaldia, però nosaltres 
hem aguantat i hem engolit i sí en certa forma em sentit desafecte cap a este govern que cada 
dia era menys nostre. Encara així, i Malgrat els desplants a la nostra gent com quan es feu un 
sopar de col·laboradors de la Volta a Peu el primer any sense avisar a Miquel, el regidor 
d’esports, o quan a José, que era membre del jurat del Concurs de pintura ràpida se’l va 
comminar a fer ell la foto als guanyadors amb els membres del 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 amb els socialistes i altres forces i intentarem que s’escolten les nostres 
propostes. 

Sí que voldria, abans de acabar, donar les gràcies als quatre regidors eixints, ja que en el ple de 
tancament no se’ls va fer menció: a Miquel, per la seua faena en el govern, i a Jose Israel, Emilio 
i Patricia per estos quatre anys com a regidors de l’oposició. 

I ara ja per acabar només dir que espere que estos quatre anys l’ajuntament seguisca l’estela de 
totes les coses bones que hem intentat fer amb el PSOE, i que hi haja un poc més d’humilitat per 
part de tots: que ni el psoble, com diuen uns, és el poble -els temps del Rei Sol varen passar fa 
més de dos-cents anys- ni tot el que s’ha fet estos quatre anys és un desastre com volen vendre 
els altres. 

M’agrada sempre quan faig classe ensenyar els meus alumnes a tindre un esperit crític i no 
creure tot el que lligen en els Mitjans de comunicació, jo sé que ací algunes persones no només 
s’ho creuen sinó que els agrada utilitzar-los 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 
noticia que va eixir i que va fer que ens atacaren com hienes, en tromba i sense pietat, venia 
d’un dubte que vàrem plantejar a l’executiva comarcal del nostre partit i que segurament 
s’hauria evitat si s’hagueren parlat les coses abans de fer-se i no seguint el procediment habitual 
dels últims anys de política de fets consumats. 

Però, a pesar dels insults i les faltes de respecte continuades des d’aquell moment i de, per què 
no dir-ho, el nostre silenci, volem dir-li a la senyora alcaldessa que pot estar tranquil·la per la 
nostra part. 

Simplement vull desitjar-li sort a la nova corporació que es conforme hui i molts encerts, tant a 
ells com a Maite com a alcaldessa, així com als partits de l’oposició per a aconseguir que el nostre 
treball servisca per a millorar el poble estos quatre anys. 

Gràcies. 

 

• Seguidamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: 

Fa 4 anys, en aquest mateix saló, es constituïa la primera corporació municipal d’Albalat 
presidida per una dona. Hui, tornem a trobar-nos en aquest mateix lloc, recollint el bastó 
de comandament una altra vegada una dona, amigues i amics, això no és un avanç 
personal meu, això és un 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 dones regidores 
i 4 homes regidors els que conformarem el ple de la corporació municipal. 

La passada legislatura jo em vaig convertir en la primera dona alcaldessa d’Albalat, hui 
reedite el càrrec. Gràcies a tots els veïns i veïnes que van depositar la seua confiança en 
les eleccions passades aconseguint que el partit socialista resultara la llista més votada 
obtenint 4 regidors. A tots els que vau confiar en nosaltres gràcies, a tots el que no ho 
vau fer i vau votar opcions diferents, gràcies també, perquè hem aconseguit que aquesta 



legislatura, aquest saló de plens estiga representat per tots els partits que concorrerem 
a les passades eleccions del dia 26 de maig. Tots els veïns i veïnes d’Albalat tenen al seu 
representant ací assegut i tots i totes els que hem promés o jurat el càrrec de regidor 
d'aquest ajuntament tenim l'obligació, bé estant en el govern o en l'oposició; de 
defensar, lluitar i treballar pel 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 del 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 alguns regidors que estaven en l'equip de govern, no 
percebíem res a canvi, no teníem cap càrrec i ho vam fer i no ens penedim d'això perquè 
vam aprendre molt. Vos assegure que quan un vol al seu poble no són necessaris els 
títols, només n'hi ha prou amb la il·lusió i les ganes. 

Quan acceptava fa 4 anys la responsabilitat de governar Albalat, ho feia amb el mateix 
respecte que hui el torne a acceptar, aquell 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'agraïment i afecte, hui som una més ací asseguda, però 
porta amb ella l'experiència de 4 anys de treball i col·laboració sol perquè creia en 
nosaltres i en el nostre projecte. la meua total admiració als tres, 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 les 
coses per i per a tots. No hem fet polítiques personalistes, no hem promés res a ningú i 
aquesta legislatura a la qual hui donem tret d'eixida, us assegure que serà millor, perquè 
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 aconseguir entre tots continuar 
avançant, continuar fent del nostre poble un poble de futur. 

Hui públicament ací, després de prometre el meu càrrec d'alcaldessa, us done les gràcies 
a tots i cadascun de vosaltres. Del que més orgullosa m'he sentit aquests 4 anys ha sigut 
de com tots els veïns s'han bolcat amb les festes, les activitats, els esdeveniments... de 
veure com tots heu fet poble. 
 
Als nous regidors que hui us asseieu per primera vegada en aquest saló, em permetreu 
que primer de tot us done la benvinguda a aquest món que algunes vegades és una mica 
desagraït, però la immensa majoria a vegades, si treballes creient en el que estàs fent, 
la satisfacció del treball ben fet fa que els moments menys bons, siguen insignificants. 
espere que la il·lusió que heu demostrat durant la campanya electoral us acompanye 
durant aquests pròxims anys i puguem treballar tots colze en colze per a poder fer entre 
tots d'Albalat un referent a la nostra comarca. 
Hui, ací, davant els veïns i veïnes d'Albalat, reitere que vull que *albalat avanç, que ho 
faça des de la diversitat, que ho faça des de la cerca 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 en la política no tot val, i faré  
meues una paraules de Manolo Mata: “òbric la porta a tots aquells regidors i regidores 
que la passió que asseguen per la política siga proporcional al menyspreu que asseguen 
pelpolitiqueig. Vull acomiadar-me dels regidors que han decidit posar fi a aquest periple, 
desitjar-los el millor, que gaudisquen d'aquest merescut descans. el que jo entenc per 
política al poble és molt senzill. les persones estan per damunt dels ideals polítics que 
puga tindre cadascun. l'educació, la tolerància, el respecte, és el que ha fet, que durant 



aquests 8 anys que estic en aquest ajuntament, continue mantenint amistats de tota la 
vida, hui jo sent una sensació de buit, serà estrany no veure als companys amb els quals 
he compartit taula de plens des de posicions diferents. però l'educació que hem rebut a 
casa ha fet que l'amistat i l'afecte 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 les institucions queden, i amb elles queden els nostres fets, els 
nostres avanços, els nostres progressos, els nostres encerts i per descomptat que els 
nostres errors. els fets és el que de debò importa, el què es fa o no es fa, com es fa, 
l'honradesa amb la qual es treballa i aquesta és la nostra forma de treballar. volem 
formar part de la història d’Albalat per mitjà d'avanços, perquè al final, les paraules són 
molt patides i li les porta el vent. fets i més fets per a aquests pròxims anys són els 
nostres propòsits. 

Sóc capaç, 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 sí, jo sóc tot això, i ho sóc per a ser dona, 
una dona educada des de la igualtat de gèneres i de tractes, sense classismes, sense 
prepotències, sense distincions de res, crec en mi mateixa, en les meues capacitats i en 
les meues possibilitats i he demostrat que sóc igual o més capaç que qualsevol home 
que haja passat 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 en el 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, els meus companys de grup, els meus amics i 
amigues, però sobretot la meua família. a tots vosaltres gràcies de cor. No entenc això 
sense vosaltres. 

Ho vaig dir fa 4 anys i hui ho torne a repetir, les nostres famílies no són responsables de 
la decisió que prenem nosaltres de formar part activa de la política. us puc assegurar 
que si un pare o una mare poguera triar, mai triaria que el seu fill o filla entrara en 
política, així que per favor, us demane que respectem al màxim als nostres, que pensem 
abans de parlar o d'escriure en el mal que podem causar als que estan al nostre voltant, 
que ells no són responsables de les nostres decisions, fem una reflexió, una xicoteta 
autocrítica i valorem fins a on som capaces d'arribar i que línies no hem de sobrepassar. 

A l'home de la meua vida, el que no pot faltar, al qual heu respectat i només tinc 
mostres d'agraïment per com ho heu fet, us demane que aquest respecte continue 
deixant-lo créixer igual de feliç i aliè a aquest món, al cap i a la fi és un xiquet que 
segons ell ha de compartir a la seua mama com a mama del poble. 
 
I ara sí, per a acomiadar-me, em dirigisc per primera vegada en aquesta legislatura 
com la vostra alcaldessa, i remarque el vostra, perquè estic a la vostra disposició, estic 
per a ajudar-vos en els vostres problemes, estic per a escoltar les vostres opinions, les 
vostres crítiques i els vostres consells. continuaré sent l'alcaldessa de tots i totes, 
treballant com una 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, en aquesta nova etapa 
que acaba de començar, estic a la vostra disposició.  



 
Ara sí, moltíssimes gràcies a tots i a totes! 

 

Y sin más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo las 12,30h del día 
del encabezamiento, de la que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo actuado se 
extiende la presente que se somete a la firma de la Sra. Presidenta. 

 

VºBº ALCALDESA     SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

          Maite Pérez Furió                   Amparo Ferrandis Prats 

 

 


