Ajuntament d’Alcoi
Secretaria General

Acta. Ple 15 de juny de 2019

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI
I ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
Día:
Hora:
Lugar:
Convocatoria:

15 de junio de 2019
12 horas.
Casa Consistorial
Sesión extraordinaria.

Al objeto de proceder a la Constitución del Ayuntamiento de Alcoy y elección
de Alcalde conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, se reúnen en sesión
pública:
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ
LORENA ZAMORANO GIMENO
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
VANESA MOLTÓ MONCHO
JORGE SILVESTRE JOVER
MARÍA ARÁNZAZU DE GRACIA GOMIS
ALBERTO BELDA RIPOLL
MARÍA BACA NICOLÁS
RAÜL LLOPIS I PALMER
TERESA SANJUÁN OLTRA
MIGUEL JUAN REIG ABAD
CAROLINA ORTIZ PINEDA
JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH
LIRIO MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
FRANCISCO CANTÓ COLOMA
AMALIA PAYÁ ARSÍS
MARIO IVORRA TORREGROSA
ELISA GUILLEM DE LA CRUZ
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
NAIARA DAVÓ BERNABÉU
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
SANDRA OBIOL FRANCÉS
PABLO GONZÁLEZ GIMENO
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DAVID ANDRÉS ABAD GINER
Los cuales han sido proclamados concejales electos en las elecciones
locales celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019.
Actúa como Secretaria la de la Corporación, Sonia Ferrero Cots.
Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de Edad,
integrándose ésta por el concejal electo de mayor edad, MIGUEL JUAN
REIG ABAD, que preside la Mesa, y por el de menor edad, NAIARA DAVÓ
BERNABEU.

Por la Mesa se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Reig: “Bon
dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució de
l'Ajuntament d'esta ciutat, a la vista dels resultats que es van produir en les
eleccions municipals celebrades el passat dia 26 de maig del 2019.
Ara, van a permetrem unes breus paraules. Hi ha dies en les nostres vides
que són molt importants i queden en la retina de cadascú, Jo per sort he
tingut diversos que guarde en el meu ADN personal, però em van a
permetre que agraïsca a les persones que han fet possible que jo estiga
entre tots vostés. I els assegure que hui, per a mi, és molt especial, i està
marcat en roig, com porte la corbata, per tindre la sort de presidir la sessió
de constitució del nostre Ajuntament. Supose que per a tots vostés també
serà especial.
Ara, que van a prometre o jurar el càrrec de regidor o regidora, voldria
demanar-los a tots, uns, en govern, i altres, en l’oposició, el compromís de
treballar dia a dia pels nostres veïns i veïnes, sempre de forma constructiva,
i defenent el que cadascú entenga que siga el millor per a la nostra ciutat.
És el que jo he intentat fer sempre, i faré, per Alcoi, per Alcoi.
Hui, iniciem una nova legislatura. A tots, la meua més sincera enhorabona.
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Una vegada constituïda la mesa d'edat, formada pels regidors electes de
major i menor edat, a la qual li consten l'acreditació de la personalitat dels
25 regidors electes, en haver presentat les credencials expedides per la
Junta Electoral de Zona, així com que han formulat la declaració
d'interessos, segons l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, el
procediment de constitució d'este Ajuntament, d'acord amb la legislació
electoral, implica la realització de les operacions següents:
1r. Jurament o promesa del càrrec de regidor.
2n. Elecció de l'alcalde.
A continuació es procedirà a la formulació del jurament o promesa
d'acatament a la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es llegirà de
forma individualitzada els noms de tots els regidors electes a l'efecte de
prestar el mateix.”
La Sra. Davó, llig el nom de cada un dels regidors que es citen, els quals
s'acosten a la Mesa per a prestar el jurament o promesa d’acatament a la
Constitució, abans d’ adquirir el càrrec de regidors, quedant així constituït
l’Ajuntament.
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ: “Promet per la meua consciència
i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de
l’Ajuntament d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental del l’Estat”.
LORENA ZAMORANO GIMENO: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat”.
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN: “Promet per la meua consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat”.
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VANESA MOLTÓ MONCHO: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat”.
JORGE SILVESTRE JOVER: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat”.
MARÍA ARÁNZAZU DE GRACIA GOMIS: “Promet per la meua consciència
i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de
l’Ajuntament d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental del l’Estat”.
ALBERTO BELDA RIPOLL: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat”.
MARÍA BACA NICOLÁS: “Promet per la meua consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Alcoi, amb
lleialtat al rei, per imperatiu legal, i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental del l’Estat”.
RAÜL LLOPIS I PALMER: “Promet per la meua consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Alcoi, amb
lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
del l’Estat”.
TERESA SANJUÁN OLTRA: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat".
CAROLINA ORTIZ PINEDA: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat”.
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JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH: “Promet per la meua consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental del l’Estat”.
LIRIO MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ: “Juro por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento
de Alcoy, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado”.
FRANCISCO CANTÓ COLOMA: “Juro por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alcoy,
con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
AMALIA PAYÁ ARSÍS: “Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alcoy, con
lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
MARIO IVORRA TORREGROSA: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre
Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals del l’Estat i de la nostra
Comunitat Autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, també promet
promoure la sostenibilitat ètica en totes les nostres accions. La sostenibilitat
a llarg termini, el desenvolupament econòmic amb el comportament ètic, la
justícia social i la protecció del Medi Ambient”.
ELISA GUILLEM DE LA CRUZ: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre
Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals del l’Estat i de la nostra
Comunitat Autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, també promet,
impulsar la cultura valenciana, l’ensenyament en valencià i el plurilingüisme
com a base del futur de la nostra comunitat".
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ: “Juro por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento
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de Alcoy, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado”.
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA: “Juro por mi conciencia y
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del
Ayuntamiento de Alcoy, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado”.
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS: “Promet per la confiança que els veïns i
veïnes d’Alcoi han dipositat en els principis republicans, ecologistes,
feministes i antifeixistes d’aquest projecte, fer complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Alcoi, amb lleialtat al rei,
per imperatiu legal, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia del País Valencià. Per garantir
una societat més justa, diversa i solidària, que blinde els drets de
ciutadania".
SANDRA OBIOL FRANCÉS: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, per imperatiu legal, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i
del País Valencià".
PABLO GONZÁLEZ GIMENO: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, per imperatiu legal, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i
del País Valencià".
DAVID ANDRÉS ABAD GINER: “Juro por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alcoy,
con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
NAIARA DAVÓ BERNABEU: “Promet per la confiança que els veïns i
veïnes d’Alcoi han dipositat en els principis republicans, ecologistes,
feministes i antifeixistes d’aquest projecte, fer complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Alcoi, amb lleialtat al
rei, per imperatiu legal, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
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fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia del País Valencià, per garantir
una societat més justa, diversa i solidaria”.
MIGUEL JUAN REIG ABAD: “Promet per la meua consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament
d’Alcoi, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat”.
Sr. Reig: “Amb este acte queda constituït l'Ajuntament d'Alcoi. A continuació
es procedirà a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el procediment previst en
l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que és el
següent:
 Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes.
 Si algú d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat alcalde.
 Si cap d'ells obtinguera la dita majoria, és proclamarà alcalde el regidor que encapçale la llista que haja obtingut un nombre més gran de
vots populars en les eleccions, d'acord amb l'acta de proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona.
Quins regidors que encapçalen les corresponents llistes presenten
candidatures? Queden proclamades les candidatures següents:
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ, PSOE.
JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH, PP.
MARIO IVORRA TORREGROSA, COMPROMÍS.
NAIARA DAVÓ BERNABÉU, PODEM.
SANDRA OBIOL FRANCÉS, GUANYAR ALCOI,
DAVID ANDRÉS ABAD GINER, VOX
A continuació es procedirà a la votació per a l’elecció d’alcalde.”
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Se procede a la votación secreta, para la elección de Alcalde, para lo cual la
Sra. Davó va llamando a cada uno de los concejales para que depositen el
sobre de votación en la urna.
Una vez finalizado, se procede al recuento de los votos y el Sr. Reig dice:
"el número de votos obtenidos por cada candidato es el siguiente:
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ, PSOE: 12 vots.
JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH, PP: 4 vots.
MARIO IVORRA TORREGROSA, COMPROMÍS: 2 vots.
NAIARA DAVÓ BERNABÉU, PODEM: 2 vots.
SANDRA OBIOL FRANCÉS, GUANYAR ALCOI: 2 vots.
DAVID ANDRÉS ABAD GINER, VOX: 1 vot.
Vots en blanc: 2 vots.
Al no haver obtingut cap dels candidats el vot favorable de la majoria
absoluta dels regidors, i d'acord amb l'art. 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, queda proclamat alcalde de l'Ajuntament d'Alcoi, el Sr.
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ, per encapçalar la llista que ha
obtingut el nombre més gran de vots en les eleccions segons l'acta de
proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona.
Sr. Francés, pregue es dirigisca a la Mesa per a prestar jurament o promesa
d’acatament a la Constitució.”
El Sr. Francés presta la preceptiva promesa de acatamiento a la
Constitución para tomar posesión del cargo de Alcalde: “Promet per la meua
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de
l’Ajuntament d’Alcoi amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat.”
Sr. Francés: Bon dia a totes i tots, i primer que res, felicitar als regidors que
hui han promés o jurat el càrrec i, per tant, s’han compromés amb la ciutat
d’Alcoi per als propers quatre anys. Abans d’iniciar la meua intervenció, tal i
com vam acordar, es farà un torn breu de paraules per part dels diferents
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portaveus dels grups polítics a l’Ajuntament d’Alcoi. Té la paraula el senyor
Abad.
Sr. Abad: Quiero empezar mi discurso de toma de posesión, exteriorizando
la emoción que siento tras haber sido elegido concejal. En esta emoción se
mezclan sentimientos y sensaciones diferentes, sobre todo de gratitud, de
satisfacción y de una enorme responsabilidad.
De gratitud, porque quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas
personas que confiaron en mí y en mi fuerza.
También mi agradecimiento a todas las personas de mi partido que han
hecho que hoy esté aquí sentado, a mis padres, a mis hijas, a mis
hermanas y cuñados, y a todas las personas que me quieren…
La felicidad que hoy siento quiero compartirla con todos ellos.
Quisiera felicitar también a todos los concejales de la Corporación que hoy
se constituye, independientemente de la candidatura de la que formamos
parte y de la ideología de cada uno, porque los alcoyanos nos han
encomendado a todos y cada uno de nosotros, una importante tarea,
trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por su futuro.
Estoy seguro que todos, nos dejaremos lo mejor de nosotros mismos para
no defraudar este importante caudal de confianza.
Pero como he dicho al inicio, siento hoy una enorme responsabilidad, una
responsabilidad concreta y directa ante todos los ciudadanos -los que me
han votado y los que no-, que esperan de nosotros más hechos que
palabras, más soluciones que conflictos y sobre todo mas esperanzas.
Creo que la gestión pública honesta, debe llevarse a cabo desde unos
principios muy concretos, unas convicciones en las que creo
profundamente, y con las cuales, la gestión municipal, alcanza su verdadera
naturaleza y dimensión de servicio público a la sociedad y a la ciudadanía.
Estos principios son: el trabajo incansable, el diálogo permanente y la
cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos. Sin estos tres
pilares, sin la coherencia y sin el compromiso con la ideología que nos hace
9 de 22

Ajuntament d’Alcoi
Secretaria General

Acta. Ple 15 de juny de 2019

luchar por ellos, y fundamentalmente, sin nuestro afán por trabajar siempre
de forma decidida, nuestro cometido en el Ayuntamiento no tendría sentido.
Sin duda, hoy es un día “hermoso” en mi vida, y en las de los que me
acompañan en esta nueva andadura, debemos hacer de nuestra ciudad un
lugar más justo y solidario.
Concejales y vecinos, la mayor de las honras que un ciudadano puede
alcanzar, es poner al servicio de su comunidad, su compromiso y su
esfuerzo con todos, por todos y para todos, desde la confianza que éstos
nos otorgan. Por ello con honor y con orgullo, recibo la responsabilidad de
ser vuestra voz, de representar durante los próximos cuatro años a los
vecinos de Alcoy.
Voy a trabajar por ser digno, ya que debo representar a todos y a cada uno
de los Alcoyanos . Tengo la suerte de ser de Alcoy, y para mí hoy, la suerte y
el orgullo de ser concejal de mi ciudad. Trabajaré para liderar el proyecto
colectivo que es Alcoy, y lo haré escuchando a todos, estando al lado de las
personas, de sus problemas y de la gente.
Gracias a todos, gentes de bien, por vuestra confianza, muchas gracias.
Sr. Alcalde: Té la paraula la senyora Obiol.
Sra. Obiol: Bon dia a tothom i enhorabona als que heu estat triats com a
regidores i regidors i per suposat enhorabona a l’alcalde.
Des de Guanyar esperem que acabem aquesta legislatura donant també
l’enhorabona al poble d’Alcoi per la feina feta pels seus representants. És
un compromís que sabem ara compartit però que desitgem no s’esvaeixa
passades unes setmanes i els interessos de partits, els personals i la feina
burocràtica ens permeta treballar molt però sobretot treballar bé per al
benestar dels alcoians i les alcoianes, sense distincions.
I es que els alcoians s’ho mereixen, s’ho mereixem. Som un poble fantàstic,
un poble d’operàries tèxtils i de muntadors de carrosseries d’automòbil. Un
poble d’estudiants, de mestres i metgesses. Son una ciutat de pintors, de
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cases i de llenços, d’actors i de músics. Una ciutat de xiquetes, de joves. De
pares de família, de iaios i de iaies. Sabem fer cortines i cosmètics. Estem
darrere d’una parada del mercat o bé davant. Conduïm o anem a peu.
Estem sans, estem malalts. Caminem per la serra o bé preferim donar la
volta als ponts.
Som una ciutat diversa perquè sempre hem sigut un poble obert i acollidor.
Però, tot i els contrastos que ens descriuen, som un poble construït per la
convivència diària i joiosa, pel riure, per la festa. Un poble que mantenim la
il·lusió. Un poble capaç de resistir quan les coses van malament. Som un
poble lluitador que conserva la seua dignitat a pesar de tot. Un poble de
conviccions fermeses que busca el benestar dels nostres i dels que no
coneixem. Una ciutat farcida de gent que lluita per les seues idees i eixes
idees contribueixen a la salut, a la diversió, al benestar col·lectiu. Som
música, art, coneixement, innovació, paraules. Som cura, esforç, matinar,
vetlar, rialles, plors... Som això i més.
Per això és molt important que, nosaltres els seus regidors sapiguem d’on
venim i sapiguem on volem anar i això no només es fa amb plans
estratègics es fa amb voluntat real. Per a Guanyar avui no és un
començament ni tampoc un punt d’inflexió, és un pas més en el nostre camí
perquè la nostra referència no és només la política institucional, és la feina
feta al carrer, la que fan les alcoianes i els alcoians estiguen o no
mobilitzats, estiguen o no associats a col·lectius.
A Guanyar ens comprometem a fer l’esforç de recordar-ho dia a dia. De no
perdre la perspectiva amb les dinàmiques pròpies d’un Ajuntament. A estar
sempre responent amb convicció i fermesa a les necessitats dels alcoians
per sobre dels interessos del poder. I que, escoltant amb atenció, siguen els
propis alcoians els que ens diguen quines són aquestes necessitats.
Agraïm doncs als alcoians i les alcoianes que ens han votat perquè ens
permeten ara treballar per als que no ho han fet, i ens permeten que fem a
les institucions la feina que hem fet i que continuarem fent als carrers. I
esperem trobar-vos a tots vosaltres al nostre costat amb este objectiu,
malgrat les diferències ideològiques. Perquè com deia Fuster: «Tots, si
arribem a tindre raó, la tenim a mitges».
Moltes gràcies.
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Sr. Alcalde: Té la paraula la senyora Davó.
Sra. Davó: Bon dia. Començar felicitant als regidors i les regidores electes, i
donar l’enhorabona al senyor alcalde. Agrair a totes les alcoianes i alcoians
que han fet possible que hui estem ací. A les persones que ens han donat
suport i han col·laborat en el programa i en la campanya. A les companyes i
companys de la candidatura i el Cercle. A la família. Moltes gràcies per
l'estima, la il·lusió i el compromís.
Podem, com a organització política, tindrà veu a l'Ajuntament per primera
vegada, i des d'ací treballarem per avançar en les formes de fer política que
ja vam veure asomar arreu de l'Estat fa 5 anys. Perquè des de Podem
sabem que ens calen unes institucions obertes, on la ciutadania participe
activament, unes institucions des d'on construir comunitat. Perquè
nosaltres, els 25 que ací ens asseiem hui, no som més que servidors de la
ciutadania i la ciutat.
Per això, tenim ben present que ens cal un peu a les institucions i mil al
carrer. Per escoltar i fer arribar les necessitats i demandes dels nostres
veïns i veïnes. Perquè hem d'aconseguir ser una ciutat on totes i tots
puguem desenvolupar el seu projecte de vida.
Des d'una posició modesta, però amb la confiança que ens heu donat,
sabem que tenim per davant 4 anys per proposar, fiscalitzar i treballar
conjuntament amb vosaltres per millorar el fons i la forma d'aquesta ciutat
que tant ens estimem.
Hem de fer camí cap una ciutat pròspera, justa, democràtica, que garantisca
la igualtat d'oportunitats. Que no desatenga a ningú. Una ciutat que pose la
veu en el centre.
Una ciutat que puguem construir juntes. Amb decisions valentes.
Perquè com ens va mostrar un magnífic Galeano "Molta gent xicoteta, en
llocs xicotets, fent coses xicotetes, pot canviar el món”
Cada vegada som més conscients de la importància del municipalisme. Els
Ajuntaments, com a les institucions públiques més properes a la ciutadania,
tenim una tasca fonamental en la garantia dels drets de ciutadania.
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Per això, treballarem per recuperar els serveis bàsics privatitzats; alguns
d'ells drets humans, com l'aigua, tot i que sabem que la majoria d'aquesta
corporació no és procliu. Per garantir que de forma transversal, s'aplique la
perspectiva de gènere a les polítiques i projectes. I per caminar cap una
ciutat més verda i amb més oportunitats.
Si el nou Govern decideix apostar per polítiques neoliberals i per continuar
amb privatitzacions de serveis bàsics, ens trobarà enfront; però, si aposta
per transformar Alcoi amb mesures feministes, ecologistes i per fer de
l’administració pública un motor i facilitador econòmic, ens tindrà al costat.
Perquè, sense transformacions reals no avancem. Perquè governar va més
enllà de gestionar. Governar significa transformar i guanyar en democràcia
fent que la gent faça un pas endavant, participe i es coresponsabilitze,
perquè si no construïm conjuntament, hi ha demà, però no hi ha futur.
Conscients de la correlació de forces d’aquesta corporació, des d’aquest
seients de la bancada del Saló de Plens, des de cada espai institucional,
comissions, consells i des del carrer, des de Podem comencem hui un camí
amb il·lusió, fermesa i responsabilitat de treballar per la nostra ciutat.
Sr. Alcalde: Té la paraula la senyora García.
Sra. García: Sr. Alcalde, enhorabuena; cargos institucionales, concejales,
felicidades a todos; asistentes al pleno de hoy, buenos días.
Hoy recibimos el honor de convertirnos en Concejales de Alcoy; un honor
que nos da la oportunidad de defender los derechos y las libertades de
nuestros vecinos y responder a sus necesidades. Hoy iniciamos una
experiencia que nos permitirá vivir de cerca la responsabilidad del servicio
público.
Hace más de 40 años que la Constitución Española reconoció a las
entidades locales como parte fundamental del Estado, y garantizó su
autonomía para conseguir mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos.
La importancia de los entes locales en la formulación de políticas públicas y
la resolución de conflictos representa una oportunidad inigualable para
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mejorar nuestra realidad más cercana, y para ello, el trabajo del concejal es
un pilar fundamental.
Con ese convencimiento, la labor del grupo Ciudadanos, se guiará por la
lealtad, la transparencia y el compromiso.
Es importante que la construcción de una España regenerada y moderna
comience desde la base de la Administración Pública, por ese motivo,
nuestro trabajo será vital en la escucha activa de los alcoyanos, a los que
acompañaremos en sus inquietudes para conocer las problemáticas de su
día a día.
Desde Ciudadanos pretendemos hacer una oposición responsable y
conciliadora; que dé estabilidad, al tiempo que fiscaliza y controla las tareas
de gobierno, como lo haría cada contribuyente.
Basaremos nuestra acción política en el interés esencial de los ciudadanos
que exigen una buena gestión de la ciudad, porque nosotros también somos
ciudadanos de a pie y nuestras inquietudes son las mismas que aquellos
que desean un Alcoy mejor en todos los aspectos.
La labor de una oposición sensata conlleva dejar gobernar ―siempre y
cuando no se transgredan aspectos éticos― para que el día a día se
resuelva de manera sólida y firme.
Y para ello, son necesarios políticos capaces de dialogar, y observar los
problemas cotidianos; que propongan y pongan en marcha soluciones.
Apostaremos por seguir una línea mesurada y responsable, dando apoyo a
propuestas y medidas que vayan encaminadas a la austeridad, la justicia
social y a resolver los problemas reales de los ciudadanos; y seremos
oposición firme y coherente a las que supongan política de escaparate.
Desde el grupo Ciudadanos nos ponemos a disposición de los alcoyanos,
dando las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros
haciendo posible que podamos llevar su voz y su voto al Ayuntamiento de
Alcoy.
En esa tarea, basaremos nuestro trabajo de los próximos cuatro años.
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Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Té la paraula el senyor Ivorra.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies senyor alcalde i enhorabona a la resta des
regidors que hui hem pres possessió. Moltes gràcies a totes i tots els
presents per estar ací a aquest acte.
Hui fa 200 dies ens deixà un alcoià, un referent, un exemple, un model a
seguir, un heroi social.
Hui és un dia important, a partir d’ara 25 persones elegides per la
ciutadania, parlarem els pròxims quatre anys de propostes, de bones
intencions, de models econòmics, de futur, de millorar la vida per als que ací
viuen i conviuen. En definitiva millorar Alcoi i la comarca dins d’un món
globalitzat, cada dia més difícil i amb problemes apressants.
La xiqueta sueca de 16 anys, Greta Thunberg, encapçala un moviment
d’exigència als governs de tot el món, i a Compromís Alcoi ens sumem al
moviment, exigint, aplicant i proposant al govern local les mesures d’acció
recomanades pels científics davant l’emergència que viu el planeta, per
aturar la pujada de la temperatura i els seus impactes. La transició
energètica a models sostenibles, serà un objectiu prioritari.
I la indústria 4.0, la indústria intel·ligent, la indústria del futur, amb el projecte
llançat per Compromís Alcoi - el Parc Tecnològic de Rodes -, és l'objectiu
per assolir la posada en marxa d'un gran nombre de fàbriques (smart
factories). Tinguérem la capacitat de negociar, d’aplegar a acords, cedírem
el protagonisme pel bé de la ciutat.
Ara bé, serem exigents, serem implacables amb el seguiment i control de la
que esperem, en breu, posada en marxa del futur econòmic d’Alcoi – Rodes
Futura – Ens juguem tornar a perdre una nova revolució industrial.
Patírem 8 anys de govern Popular sense crear ni un sol metre quadrat de
polígon, ara ens han afegit 8 anys més de govern Socialista sense crear
tampoc ni un sol metre. Farem una oposició exigent, contundent per
aconseguir el futur que els alcoians i alcoianes ens mereixem.
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Ens hem de plantejar quins són els principals reptes de la cultura, de la
nostra llengua, de les nostres tradicions, de com som valencians a un món
globalitzat, que ens obliga a replantejar la política cultural i l’educació.
La consciència col·lectiva a les societats postindustrials està transitant cap a
un capitalisme del coneixement, on el control de la informació està
monopolitzat per l’estat, pel govern, i els grans mitjans de comunicació, amb
una finalitat unificadora. Per tant, el nivell cultural dels ciutadans, serà factor
clau per al progrés social i econòmic.
No facilitarem el pensament únic, no facilitarem la cultura uniformadora que
ens faça oblidar el que érem o deixar de ser el que som. Des de Compromís
fomentarem l’esperit crític per al futur.
Les polítiques culturals han de tindre presents que la revolució tecnològica
en la qual ens trobem immersos ha canviat ostensiblement les nostres
pautes de conducta. No podem continuar fent velles receptes culturals si la
voluntat és gaudir d’una societat culta i avançada. Amb voluntat de consens
i millora, des de Compromís proposarem noves receptes culturals que
eviten la involució de la societat.
No s’entén la desmemòria, no s’entén com hi ha gent que diu que no s’ha
de mirar enrere, que s’ha d’oblidar el passat i mirar només cap al futur. No
som responsables del passat, però si de com l’interpretem.
Fa 200 dies, no hi hagué baixada de bandera, no hi hagué dol oficial, no
meresqué la presència de la més alta representació municipal al seu
soterrament.
Ací hui, vull traslladar el darrer missatge o desig de Paco Aura: «Cal un
esforç col·lectiu per la tolerància, per la convivència. Tinguem el coratge i
previsió per començar hui les tasques per a que els nostres fills puguen
sentir-se orgullosos de pertànyer a la Humanitat». Gràcies.
Sr. Alcalde: Té la paraula el senyor Ruiz.
Sr. Ruiz: Senyores, senyors, moltes gràcies per la seua assistència.
Felicitats, senyor Francés, per la seua elecció com alcalde. I Felicitats
també a la resta de companys i companyes de corporació.
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Per a les quatre persones que formem el grup municipal del Partit Popular
és tot un honor ser representants del poble d’Alcoi. Ser regidor de la ciutat
que estimem i sentim és un orgull i una gran responsabilitat. El nostre
primer objectiu és ser la veu de les 4.756 persones que van dipositar la
seua confiança en nosaltres. Hem d’agrair la decisió dels veïns i de les
veïnes que van avalar unes propostes que anem a treballar ara per portar a
terme.
Les iniciatives del nostre programa van sorgir de la gent i a eixa gent, la que
forma la societat alcoiana, anem a dedicar-nos per complet.
Venim a servir a una societat, la del nostre Alcoi, que és plural, diversa i
complexa. La nostra voluntat és integrar totes les sensibilitats a partir del
lideratge d’una oposició seriosa, ferma i amb voluntat de pacte.
Tenim clar que el control al Govern és clau per a aconseguir una ciutat més
viva i dinàmica. Volem garantir una gestió eficient, efectiva i eficaç.
Com a portaveu del principal partit de l’oposició, aspire que aquesta nova
legislatura siga la legislatura de la paraula. De la paraula en un doble sentit:
paraula com a sinònim de diàleg per arribar a acords i paraula com a
sinònim de credibilitat i rigor en l’anunci de projectes i, especialment, en el
seu acompliment.
Els avance que el nostre gran objectiu és mirar al futur i ajudar a
transformar Alcoi. Li demane el mateix al Govern, seguint no només el lema
electoral del seu partit sinó també els versos de Juan Gil Albert:
Recordar la vida pasada
es como regar el huerto de vuestras sombras,
y suspirar por algo desaparecido
es levantar las ciegas estatuas de un jardín.
Amb la finalitat d’anar sempre endavant, hem identificat 23 reptes amb
propostes concretes que són realitzables i que contribuiran a millorar la
ciutat.
Som conscients que la resta de partits també porta bones propostes en els
seus programes. Per això li demane a l’alcalde un primer pacte: sentem-nos
tots en una mateixa taula, destaquem els projectes que ens uneixen i fixem
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un calendari d’acció que ens permeta treballar de forma conjunta i amb
il·lusió per una ciutat millor.
En les seues mans, senyor alcalde, està la possibilitat de posar en marxa un
projecte global, inclusiu i integrador que represente a tota la societat
alcoiana. No oblide que, per davant de les sigles, les 25 persones que
formem la corporació posem per davant la nostra condició d’alcoians.
Estem convençuts que la nostra responsabilitat com a representants dels
ciutadans és deixar fora de l’enfrontament polític qüestions que entenem
bàsiques per a avançar com a ciutat.
Per això li plantege una política de pactes que aconseguisca unir forces en
bé dels nostres veïns. Un pacte per l’accessibilitat, amb pressupost anual i
planificació d’intervencions. Un pacte per la sostenibilitat que, amb l’ajuda
del campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica, pose en marxa projectes
innovadors en matèria de medi ambient.
Un pacte també per la mobilitat, que incloga decisions valentes, com la
peatonalització del Centre històric. I un pacte, com no, per aplicar mesures
concretes que milloren la situació econòmica de la ciutat i permeten frenar
el descens de població que ens ha arrancat el 4,4% dels nostres veïns en
l’última dècada.
Però sobretot, insistisc, un pacte entre totes les formacions per a dissenyar
un gran projecte on totes les sensibilitats d’Alcoi es vegen representades.
Només sumant, només integrant, aconseguirem que els veïns tornen a
creure en Alcoi. Només així podrem fer valdre aquells versos de Paraules
en la boira, en els que Joan Valls deia:
Quanta nova harmonia
obrint-se ànima endins!
Amb vosaltres vaig retre ofrena a l’esperança.
Personalment és una satisfacció encapçalar un grup polític format per
bones persones. Gent treballadora, honesta i honrada. He d’agrair-los que
hagen cregut en aquest projecte. I he d’agrair a les seues famílies que, com
la meua pròpia, ens hagen abraçat en aquest canvi de vida.
Els quatre regidors del Partit Popular sabem que durant els pròxims quatre
anys no estarem a soles. Perquè darrere tindrem a un gran nombre de
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persones del partit que aportaran la seua experiència, els seus valors i els
seus coneixements per a enfortir la nostra tasca d’oposició.
Una oposició exercida, aprofitant les paraules del poeta Gabriel Miró, des de
la “paz augusta del paisaje magno, rudo y fragoso de Alcoy”.
El rellotge, senyores i senyors, ha començat a córrer. Arranca l’apassionant
cursa d’entregar-nos en cos i ànima a treballar per un gran objectiu comú:
enaltir la nostra ciutat, Alcoi.
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: Companys i companyes de Corporació. Familiars i amics.
Alcoians i alcoianes.
Viure una tercera presa de possessió com a alcalde és un autèntic honor,
que assumisc juntament amb un gran equip de persones que compartim el
clar objectiu de millorar la vida dels alcoians i de les alcoianes. Un equip
cohesionat, honest, treballador, que suma experiència i renovació,
compromés amb la nostra ciutat i amb els seus veïns.
Si en les dues ocasions anteriors parlava de les emocions i sentiments que
em produïa el moment, hui puc dir que continuen incrementant-se, ja que
per a mi no hi ha major privilegi que treballar per la meua ciutat. Un treball
que afronte amb il·lusió, humilitat i responsabilitat, i amb més forces si cap
després de l’ampli suport donat pels alcoians i alcoianes, a les passades
eleccions de 26 de maig. Suport a la gestió que els socialistes hem realitzat
i el projecte amb el qual volem continuar transformant Alcoi i afermant-la
com una ciutat líder.
Perquè la meua ciutat, la nostra ciutat, ha iniciat ja un procés de canvi i
evolució en els últims anys, i el resultat de les urnes ens ha donat el suport
suficient per a continuar gestionant i millorant Alcoi, per a consolidar un
model de ciutat integradora, intel·ligent i sostenible.
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Vam concórrer a les recents eleccions municipals amb un programa
conformat per propostes ambicioses, a la vegada reals i creïbles, per a
millorar el present i guanyar el futur. Sabem el camí a seguir i comptem amb
les persones necessàries per a fer-lo realitat.
I no estem a soles per a afrontar els reptes de futur que té Alcoi:
 Som 25 regidors i regidores que hui s’hem compromés a treballar per
Alcoi els propers 4 anys.
 Tenim un gran equip humà format pels treballadors d’aquest
Ajuntament als quals vull agrair el seu compromís de servei públic i la seua
dedicació,
 Tenim la complicitat i col·laboració del conjunt de la societat alcoiana,
per als que anem a treballar i amb els que anem a treballar amb un model
de govern obert i participatiu.
 I tenim tot el recolzament del Govern Valencià, liderat per Ximo Puig, i
tot el recolzament del Govern d’Espanya, que liderarà Pedro Sánchez,
governs pels quals també els alcoians i alcoianes van apostat
majoritàriament a les passades eleccions. I amb els quals treballarem
conjuntament per a impulsar les polítiques de progrés que tant necessitem.
Aquesta legislatura serà determinant en el desenvolupament de projectes
que reforcen el lideratge de la ciutat en tots els aspectes i que incidisquen
directament en el benestar de les persones, en el foment de l’ocupació, en
l’educació, en la cultura. Per fer i continuar treballant per una ciutat oberta,
solidària, feminista, integradora i innovadora, com és Alcoi.
El parc tecnològic a l’Illa de Rodes, el parc empresarial a Pagos, el centre
d’interpretació de la indústria del Molinar, l’aposta per l’economia digital...,
són alguns exemples de les accions que veuran la llum, com també serà
una realitat la posada en funcionament del CEEM, la regeneració integral
del Partidor i la construcció d’habitatges col·laboratius, accions destinades a
fomentar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones.
Per continuar avançant en la transformació de la ciutat tots som necessaris.
Els socialistes gestionarem amb dotze regidors, ja que les urnes ens han
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donat una majoria que permet conformar un govern sòlid i estable, però el
diàleg, acord i consens dels quals parlava fa quatre anys continuaran
presents en el nostre full de ruta, en el nostre dia a dia, tant amb els grups
de l’oposició com amb els ciutadans fomentant una participació real i
efectiva.
Estic al capdavant d’un govern socialista, per la qual cosa impulsarem
polítiques d’esquerres, però sóc l’alcalde de tots els alcoians, dels que
m’han votat i dels que no.
El resultat de les eleccions municipals ha configurat una Corporació amb set
grups. Mai abans l’Ajuntament d’Alcoi havia comptat amb tanta pluralitat
política. Sis d’aquests grups conformaran l’oposició, que no solament
realitzarà la seua tasca de control al Govern, sinó que n’estic convençut
que tots hi aportaran i sumaran, i enriquiran les propostes del Govern i
n’aportaran d’altres que els socialistes incorporarem sempre que milloren el
nostre programa de govern.
Serem un Govern obert, dialogant i sensible a les propostes que ens
plantegen, sense por de canviar d’opinió, perquè canviar d’opinió també és
evolucionar, aprendre, millorar; el que no canviarem mai són els nostres
principis.
Com deia Víctor Hugo: «Canvia d’opinió, mantingues els teus principis;
canvia les teues fulles, mantingues intactes les teues arrels».
Sóc una persona de profundes arrels, de sòlids principis, principis que vaig
aprendre dels meus pares, que hui no estan ací, però que sempre estan
amb mi. D’ells vaig aprendre a ser socialista, vaig aprendre que la igualtat,
la llibertat i la justícia social són els pilars sobre els quals construir una
societat de tots i per a tots.
Afrontaré els nous reptes amb il·lusió, humilitat i honestedat, amb la força
que em dóna la meua dona Paula i els meus fills Andreu i Guillem, que són
la meua vida. Amb la força que em dóna la meua família i amics, que
sempre estan al meu costat.
Alcoians i alcoianes, iniciem hui una nova legislatura i ho faig amb la ferma
convicció que Alcoi viu un important capítol en la seua història, hui
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comencem 4 anys de treball, amb passió i entrega, 4 anys d’un govern de
progrés lleial a Alcoi, lleial a la seua història, i al seu futur, un govern de
valors i amb valor, que només té un objectiu: Treballar per a Alcoi i per Alcoi.
Moltes gràcies.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Alcalde se levanta la sesión,
siendo las 13.05 horas, del día quince de junio de dos mil quince, de todo lo
cual, como secretaria, doy fe.
V.B.
El Presidente

Antonio Francés Pérez.

La Secretaria

Sonia Ferrero Cots.
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