Referencia 10468/2019

Acta. Ple de 12 de juny de 2019

ACTA de la sessió extraordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 12 de
juny de 2019 en aquesta casa consistorial

Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ
Srs. tinents d’alcalde
AROA MIRA ROJANO
MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ
LORENA ZAMORANO GIMENO
VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL
Srs. Regidors
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
RAÜL LLOPIS I PALMER
MARÍA BACA NICOLÁS
ESTEFANÍA BLANES LEÓN
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
NAIARA DAVÓ BERNABÉU
ALEIXANDRE SANFRANCISCO GIMÉNEZ
JORGE SEDANO DELGADO
JOSÉ MIGUEL ANTOLÍ VALLS
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MATEOS
LUCÍA GRANADOS ALÓS
RAFAEL JORGE MIRÓ PASCUAL
EDUARDO DANIEL TORMO MATARREDONA
AMALIA PAYÁ ARSÍS
IGNACIO PALMER GONZÁLEZ
ANNA CLIMENT I MONTLLOR
BEGOÑA DOMÉNECH FERRÁNDIZ
MARIO IVORRA TORREGROSA
Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 08:07 h del dia 12 de juny de 2019, presidits per l’alcaldepresident, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la casa
consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de
l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la forma
legal.
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Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis.
Excusa la seua absència la Sra. M.ª Victoria Llàcer Anduix.
Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.
El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb els
assumptes següents:

1.

Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions de 24-05-2019
(extraordinària i urgent) i de 27-05-2019 (ordinària)

Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno el 24-052019 (extraordinaria y urgente) y el 27-05-2019 (ordinaria).

Las actas son conformes con lo que se ha tratado y acordado en las sesiones y se
aprueban por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos municipales PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (2),
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMIS (3) y los Concejales No Adscritos el Sr. José Miguel
Antolí Valls y el Sr. Jorge Sedano Delgado.

[…/…]

Sr. Alcalde: Bé..., Hui, que sí que és l’últim plenari, m’agradaria aprofitar per a agrair a
tots i totes el treball d’esta legislatura. Crec que ha sigut un gran treball el que ha fet esta
Corporació i, durant estos quatre anys, hem pogut millorar la vida dels alcoians i
alcoianes, hem pogut millorar la ciutat, i ha sigut gràcies al treball i l’aportació que hem
fet tots els grups polítics. Hi ha hagut…, crec que una relació personal bona, i política
crec que també, i això s’ha traduït en acords importants per a la ciutat. Les discrepàncies
que hi ha hagut són les discrepàncies lògiques i naturals de la pluralitat política, però jo
m’emporte un gran record de tots els regidors d’esta legislatura, de tots els regidors
d’esta Corporació. Crec que, a més, la relació personal s’ha pogut enfortir; perquè hem
compartit discussions, debats, encontres, desencontres..., el que és al final la vida
política, i açò ens ha permés a tots enriquir-nos, i crec que hem millorat políticament i
personalment. I a tots us vull agrair sempre la disposició, el to, les ganes de treballar per
este poble, que és al final el millor, en els nous reptes i projectes que encetem a partir de
hui. Sabem que ací, i quan dic ací no dic a l’Ajuntament, sinó des del punt de vista
personal, em teniu per a tot el que pugueu necessitar, i desitge, doncs, que sigueu
feliços allà on dediqueu el vostre temps i les vostres passions. I, als que hi continueu,
doncs animar-vos a això, a continuar treballant per este poble, per este projecte de
ciutat, que val la pena dedicar-li, com hem fet durant estos quatre anys, no una part del
nostre temps..., jo crec que tots els que estem ací li dediquem una part de la nostra vida,
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i una part important, perquè quan passes per ací, la vida ja no torna a ser igual, canvia la
forma de veure la ciutat, de veure la política, de veure la vida en general i això ens
transforma, i crec que per a millor. Així que..., moltíssimes gràcies a tots pel que heu fet
durant estos quatre anys. Gràcies als meus dos companys Aroa i Gomicia, dels quals
tant he aprés i als que tant estime per la seua passió per este poble, per este projecte i
pel seu suport per estar sempre ací, quan els he necessitat. I, per sempre, donar molt
més dels que podria haver demanat per ell. Enhorabona a tots per esta legislatura, i que
el futur siga un gran futur per a tots.
I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
08:12 hores, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta que signe juntament
amb el senyor president com a prova de conformitat. En done fe.

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 14/06/2019

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 14/06/2019
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