ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA.
Dia: 15 de juny de 2019

Hora: 12:00

Lloc: Casa Consistorial de Bellreguard
Convocatòria: Primera
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Amb la finalitat de procedir a la constitució de l'ajuntament i l'elecció de l'Alcalde/essa, tot
d'acord amb el que estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General 5/1985, de 19 de juny, es reuneixen en sessió pública:
Alexandre Ruiz Gadea
Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar
Jaume Ascó Pastor
Fendi Borrás Sánchez
Lorenzo Millet Millet
Marola Marcó Peiró
Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró
Marcos Haro Escribano
Els quals han sigut proclamats regidors electes en les eleccions locals celebrades el passat dia
26 de maig de 2019.
Actua com a secretaria de la corporació: M. Engràcia Garcia Madrid
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Els assistents procedeixen a la constitució de la Mesa d'Edat, integrant-se aquesta pel regidor
electe de major edat, Lorenzo Millet Millet, que en conseqüència actua com a president i per
la regidora de menor edat Lorena Peiro Gregori que actua de secretaria.
CONSTITUCIÓ DE L ‘AJUNTAMENT.

La Mesa declara oberta la sessió i es procedeix a donar lectura dels noms i cognoms dels Sr.
regidors electes que assisteixen a la sessió i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat, a
la comprovació de les credencials presentades.
La secretaria dóna compte als assistents de que tots els/les regidors/regidores electes han
formulat la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics i declaració dels seus béns
patrimonials, tot d'acord amb el que assenyala l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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Havent assistit regidors electes ( 11 ) que representen la majoria absoluta dels membres que
de dret corresponen a aquest municipi, la Mesa de Edat DECLARA CONSTITUÏDA LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL pels següents membres:
Alexandre Ruiz Gadea
Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar
Jaume Ascó Pastor
Fendi Borrás Sánchez
Lorenzo Millet Millet
Marola Marcó Peiró
Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró
Marcos Haro Escribano
A l'haver quedat constituïda la Corporació i per a prendre possessió dels seus càrrecs, els Srs.
Regidors, en compliment d’allò establert a l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, procedeixen a prestar promesa de complir fidelment les obligacions del
càrrec amb lleialtat al Rei i d’observar i fer observar la Constitució com a norma fonamental
de l’Estat, davant tots els presents i per l’ordre en que figura en les Certificacions de la Junta
Electoral de Zona.
Es procedix a la crida un per un dels regidors electes jurant o prometent el seu càrrec.
Els Senyors/Senyores regidors/regidores,
LORENA PEIRÓ GREGORI, ALEXANDRE
RUIZ GADEA, MARTA AVARGUES CISCAR, Per imperatiu legal, prometen per la meua
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al
Rei, i observar i fer observar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

El Senyor regidor JUANJO GINER CAMARENA, Per imperatiu legal, promet per la
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al
Rei, i observar i fer observar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.També
promet estar al servei del poble i treballar per una societat socialment justa radicalment
democràtica on les persones estiguen al centre de les decisions polítiques

Els Senyors regidors, JOAN MARCO PASTOR i MARCOS HARO ESCRIBANO,
PROMETEN per la consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor, amb lleialtat al Rei, i observar i fer observar la Constitució com a norma fonamental
de l'Estat.
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Els Senyors/Senyores regidors/regidores, LORENZO MILLET MILLET, JAUME ASCÓ
PASTOR, FENDI BORRÁS SÁNCHEZ, MAROLA MARCO PEIRÓ i SANDRA GADEA
PEIRÓ, JUREN per la consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor/a, amb lleialtat al Rei, i observar i fer observar la Constitució com a norma
fonamental de l'Estat.

ELECCIÓ D'ALCALDE/ESSA
Després de la constitució de la corporació el secretari d’ordre del Sr. President de la Mesa
dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny que estableix el
procediment per a l’elecció d’Alcalde/essa i indica que podran ser candidats tots els regidors
que encapçalen les corresponents llistes i que serà proclamat alcalde/essa el qui obtinga la
majoria absoluta. Si cap d'ells obtinguera la majoria absoluta serà proclamat alcalde/essa el
regidor que haguera obtingut més vots populars en les eleccions d’acord amb l'acta de
proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona. En cas d’empat es decidirà per sorteig.
Es presenten com a candidats per a alcalde/essa els regidors que seguidament s’indiquen,
que són els que encapçalen les seues corresponents llistes.
CANDIDATS

LLISTA ELECTORAL

- Alexandre Ruiz Gadea
- Jaume Asco Pastor
- Joan Marco Pastor

COMPROMÍS
PP
PSOE

VOTS OBTINGUTS
EN LES ELECCIONS
922
842
824

Es pregunta als regidors caps de llista si renuncien a ser candidats, renunciant el Sr. JOAN
MARCO PASTOR, quedant dos candidats.
Per tant queden com a candidats:
- Alexandre Ruiz Gadea
- Jaume Ascó Pastor

COMPROMÍS
PP

A continuació es realitza la votació i tots els regidors presents procedeixen a l'elecció,
mitjançant papereta secreta introduïda en un sobre i dipositada en una urna.

- Alexandre Ruiz Gadea
- Jaume Asco Pastor
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Llegides les paperetes pel president de la Mesa d'Edat, es comprova que la votació ha
donat els següents resultats:
COMPROMÍS
PP

VOTS
7
4

Total de vots emesos ............ 11
Vots nuls .............................. 0
Vots en blanc......................... 0
Per tant, essent el nombre de vots vàlids el d'11 i havent obtingut el regidor ALEXANDRE
RUIZ GADEA el nombre de SET vots, que representen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, queda proclamat alcalde per la Mesa d'Edat.
PRESSA DE POSSESSIÓ.
Seguidament el Sr. ALEXANDRE RUIZ GADEA procedeix a prometre el seu càrrec,
segons el que disposa l'article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, segons la següent
fórmula:
Per imperatiu legal, promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d'alcalde de Bellreguard , amb lleialtat al Rei, i observar i fer
observar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
Seguidament el Sr. ALEXANDRE RUIZ GADEA accepta la seua elecció, pren possessió
com a alcalde i assumeix a continuació la Presidència de la Corporació, pren la paraula
l’alcalde i dóna la paraula al Sr. Joan Marco Pastor

Gràcies senyor Alcalde. Reba de part dels regidors socialistes l'enhorabona com es preceptiu
pel seu nomenament.
Bon dia a veïnes i veïns de Bellreguard, agrair-vos l’assistència, així com a la senyora
Secretaria, Cap de la Policia Local, i als membres de la nova Corporació Municipal, i
felicitar-los pel seu nou càrrec.
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Els resultats de les eleccions del 2015, fruit de la voluntat popular ens donava la possibilitat
de conformar un govern d’esquerres i progressista al nostre poble, en la línia que s’havia
produit al llarg de tot el País Valencià, duent a terme polítiques progressistes i d’esquerres
molt lluny del que la dreta es tenia acostumats durant anys, escenificant el seu major grau en
el Govern de la Generalitat Valenciana, amb l’acord del Botànic i en el de la Diputació de
València.
Bellreguard no podia ser menys i així ho férem.
I el fruit d’eixe treball, amb les nostres discrepàncies i diferències, com en tota família, però
sempre des de la fidelitat i la lleialtat ha donat com a resultat una de les legislatures en que
Bellreguard, amb l’ajuda d’altres institucions supramunicipals, més ha crescut, en inversions,
en serveis, en seguretat, en participació ciutadana, en igualtat, en inclusivitat i un llarg etc.
No ho diguem nosaltres, els resultats estan ahí i es poden veure, i em som conscients que
podem millorar molt més.
No existeix el conformisme per als Socialistes de Bellreguard, i pense que no ha d’existir en
cap polític.
Els resultat del passat 26 de maig, de nou la voluntat popular donava la possibilitat de reeditar
eixe pacte, amb més amplitud, si cal, ja que les forces d’esquerres sumem 7 regidors, front els
6 de la legislatura passada, i les veïnes i veïns de Bellreguard ens ha demanat aquests dies que
fórem capaços de nou d’arribar a una entesa entre Compromís per Bellreguard i els
Socialistes de Bellreguard.
I volem que així siga, seguint de nou l’esperit del Botànic II i la futura composició de la
Diputació de València, i continuant amb l’impuls iniciat al País Valencià i al nostre poble, en
la legislatura recentment finalitzada.
Per això, Àlex has rebut el nostre suport com Alcalde de Bellreguard, en aquesta primera part
de la legislatura i conformarem junt amb els regidors de Compromís per Bellreguard el nou
govern local, tot i que
Els Socialistes de Bellreguard som conscients que renunciem a interessos partidistes perquè
al mateix temps la societat bellreguardina guanye en el seu dia a dia, com a poble, amb un

govern progressista, d’esquerres i nacionalista.
Moltes gràcies
Posteriorment el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Jaume Ascó Pastor que manifesta així:

Per últim pren la paraula el Sr. Juanjo Giner Camarena expressant-se com s'indica:
Moltes gràcies senyor alcalde.
Benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes, companys i companyes regidores, amic i alcalde
Àlex.
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Sr. Jaume Ascó: bé, primer que res, donar-li l’enhorabona a Àlex com a alcalde de
Bellreguard perquè així ho han volgut tots els nostres veïns, l’enhorabona ja li la donarem el
dia de les eleccions i avui la dic públicament. I espere, sincerament, que en esta legislatura
compten molt més amb l’oposició que creguem que som una part important del poble i que
estem ací, conforme a dit Joan, millorar, al final, el que els nostres veïns volen: un millor
poble i que hi hagen millors servicis. Moltes gràcies i enhorabona.

A mi m’agradaria fer una reflexió d’uns fets passats, no tan passats com els que ha fet
referència el company Joan Marco, d’unes eleccions que van ser el passat 26 de maig i que
estem completament agraïts pel suport i l’escalf que ens ha donat el nostre poble. Perquè jo
crec que hem fet història, ha estat la llista de Compromís per primer cop la més votada en
aquest poble, per primer cop una candidatura nacionalista i d’esquerres d’estricta obediència
valenciana ha estat la més votada pels nostres veïns i veïnes.
És cert, que tot i ser la llista més votada no tenim majoria i des del primer dia hem tingut la
mà estesa des de la humilitat i la profunda generositat per a arribar a un acord amb els
companys i companyes del PSPV i així ho hem expressat des del primer dia. Nosaltres volem
un pacte institucional amb prou majoria per poder transformar el nostre poble, enteníem que
podíem governar amb minoria però hauria estat un govern de trinxera i bloqueig. Aquest
govern en minoria, més enllà d’interessos partidistes, no hauria estat beneficiós per al poble, i
nosaltres, companys i companyes, ens devem al nostres poble, aleshores la nostra intenció i el
nostre tarannà era arribar a una entesa, i així ho hem fet.
Però no és suficient una entesa a nivell institucional, no és suficient un pacte progressista,
nacionalista i d’esquerres, nosaltres volem teixir complicitats i arribar a un acord amb la
majoria social del nostre poble, aquest és l’interès del grup municipal, que és anar caminant
cap a una cogovernança amb el nostre poble. Nosaltres vam crear la regidoria de Participació

Ciutadana i és tota una declaració d’intencions. Nosaltres volem governar per al poble però
sobre tot governar AMB el poble, perquè el poble ha de ser protagonista de cada decisió
municipal que es prenga en aquest consistori. Evidentment, açò sí que és política, però
política en majúscules, és política i és poble.
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Una política dialogant, inclusiva, participativa d’arribar a acords i consens per transformar el
nostre poble. Una política que haurà d’afrontar en aquesta legislatura en la que entrem. Un
repte d’una imposició de Delegació de Govern de retolar les senyals amb una llengua
imposada, que no és la nostra, esperem tindre la complicitat del poble i treballar junts per
poder viure plena i dignament en la nostra llengua. Queda consolidar el model públic del
servei de l’aigua al nostre poble, municipalització en benefici del poble que vam fer la
passada legislatura i que ara hem de caminar cap a un model participatiu del servei de l’aigua,
on el poble puga suggerir millores i formar part de la gestió.
Per acabar, en un Estat on sembla que es criminalitze la democràcia i s’intente silenciar la veu
del poble, nosaltres som uns ferms defensors de la democràcia, som hereus de persones com
Vicenta Seguí que va defensar la democràcia fins a les últimes conseqüències. Per això volem
crear una escola democràtica amb el seu nom, per rememorar la seua figura. Som fidels
defensors i ho serem fins al final de la participació del poble i de la democràcia participativa i
des d’avui mateix ens posem al servei del poble per aconseguir una societat on poder ser
socialment iguals, humanament diferents i completament lliures. Moltes gràcies.

Per tancar està sessió solemne de constitució de la nova corporació de l'Ajuntament de
Bellreguard, m'agradaria dir unes paraules:
Cyrano deia:
«Què digueu? Que és inútil?
Ja ho suposava. Però ningú es bat per treure'n profit. No, allò noble, allò bell és batir-se per
res.»
Això és el que m'agradaria ui traslladar a totes les persones que m'estan escoltant:
ALLÒ BELL ÉS BATIR-SE PER RES
I, especialment, a totes les persones que confiaren en mi i amb la candidatura de Compromís
el passat 26 de maig, que pot ser hui tinguen la sensació que el seu vot ha estat inútil. Perquè
no ha sigut així.
Perquè allò inútil, com deia Cyrano, és necessari perquè qualsevol cosa, siga quina siga,

esdevinga més bonica, més bella.
I això és el que hem intentat venint demostrant en els darrers anys i és pel que continuarem
treballant. Per un Bellreguard més humà, per un Bellreguard més respirable, per un
Bellreguard més feminista, per un Bellreguard més acollidor, per un Bellreguard més feliç.
En definitiva, per un Bellreguard més bell.

Moltes gràcies, Alícia, companya. Moltes gràcies Lorena, moltes gràcies Juanjo, moltes
gràcies Marta; i a totes les regidores i regidors de la UPV, del BLOC i de hui Compromís, per
tota la tasca que van dedicar en el seu dia a ajudar a que aquest poble tirara endavant. A les
amigues i als amics que hui tinc ací; a la meua família; i a Àngels i Alexandra. Gràcies per
tot.
Moltes gràcies a totes i tots. S'alça la sessió.
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M'agradaria tancar donant les gràcies. Donant les gràcies als companys i companyes
regidores de l'anterior corporació i de l'actual corporació. Als alcaldes Avargues i Puig, moltes
gràcies per haver iniciat el camí a està candidatura que hui representa una força de completa
sobirania valenciana.

I no havent altres assumptes que tractar, l'alcalde-president clou la sessió quan són les dotze
hores i trenta-cinc minuts, la qual cosa com a secretaria, done fe:
Vist i Plau
L'ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETARIA
M. Engràcia Garcia Madrid

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.

