
 

Ajuntament d´ Alcàsser

ACTA  NÚM.  8/2019 DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO DE  15 DE JUNIO DE 2019

Alcaldesa-Presidenta

Dª Eva Isabel Zamora Chanzá (PSOE)

Concejalas/es:

Dª Mª Cristina Lucendo Díaz (PSOE)

D. Francisco Marí Blasco (PSOE)

Dª Francisca Abella Rebull (PSOE)

D. Francisco Martínez Chamorro (PSOE)

Dª Mª Teresa Chaveli Hervás (PSOE)

D. Alberto Miguel Primo Llácer (PP)

Dª María del Carmen Romaguera Furió (PP)

Dª Mª Remedios Avia Ferrer  (PP)

D. Ramón Julio Llácer Bassa (PP)

Dª Maria del Sagrario Furió Grancha (PP)

Dª Isabel Mª Parra García (Compromís)

Dª María José García Jiménez (Cs)

En la localidad de Alcàsser,  siendo las 11 horas del día 15 de junio de 2019,  
se reúnen en el salón de actos del Centro Cultural de este Ayuntamiento, en sesión 
pública previamente convocada, al objeto de proceder a la constitución del 
ayuntamiento y elección de alcalde/esa, los proclamados concejales electos en las 
elecciones celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019 que se enumeran al margen.

 La Corporación está asistida  por el  Secretario  del  Ayuntamiento Don Eliseo 
Lledó Durá, que da fe del acto, y la Interventora Dª Noelia Vicente Ballesteros.

ORDEN DEL DÍA

1.-Formación de la Mesa de Edad.

La Mesa de Edad se forma con la Concejala de mayor edad, que consultado el 
Padrón de Habitantes resulta ser Dª Mª Cristina Lucendo Díaz, que pasa a ocupar la 
Presidencia, y por Dª María del Sagrario Furió Grancha, concejala de menor edad, que 
pasa a ocupar el puesto de Vocal de la mesa de Edad. Integra dicha Mesa como 
Secretario, el de la Corporación. 

2.-Constitución de la Corporación Municipal.

Por la Mesa de Edad se comprueban las credenciales y personalidad de los 
Concejales electos, según el Acta de Proclamación firmada por el Presidente y 
Secretario de la Junta Electoral de Zona de Valencia de fecha 3 de junio de 2019, y 
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habiendo comparecido todos, se declara constituida la Corporación.

Seguidamente se procedió a formular por todos y cada uno de ellos el juramento 
o promesa establecido por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y a tomar posesión 
de sus cargos.

3.-Elección de Alcaldesa/e

Se anuncia que se va a proceder a la elección de Alcaldesa/e, en el que pueden 
ser candidatos todos los concejales que encabezaron sus respectivas listas 
electorales, salvo renuncia de alguno de ellos, celebrándose la elección mediante una 
única votación, en la que resulta elegido el candidato que obtenga la mayoría absoluta 
de votos, o, en su defecto y caso de que ninguno lo consiga, el candidato de la lista 
más votada.

No renuncia ningún candidato a su presentación para la elección de Alcaldesa/e.

Por el Sr. Secretario se procedió a llamar a votación a todos y cada uno de los 
Concejales electos, tras lo cual se efectúa el recuento por la Sra. Presidenta de la 
Mesa de Edad, con el siguiente resultado:

Dª Eva Isabel Zamora Chanzá….…….6 votos.

D. Alberto Miguel Primo Llácer………  5 votos.

Dª Isabel María Parra García………….1 voto.

Dª Mª José García Jiménez………….. 1 voto.

A la vista del resultado de la votación, y dado que ningún candidato ha obtenido 
la mayoría absoluta de votos,  queda elegida la candidata de la lista más votada.

La Sra. Presidenta de la Mesa de Edad proclama Alcaldesa a Dª EVA ISABEL 
ZAMORA CHANZA, que tras aceptar el cargo y proceder a la promesa de 
cumplimiento del mismo, toma posesión como Alcaldesa.

La Sra. Alcaldesa electa pasa a ocupar la Presidencia de la sesión, y concede la 
palabra, en primer lugar,  a la portavoz del grupo Ciudadanos María José García 
Jiménez:

“ Bon día.

Me gustaría iniciar mi discurso con una frase de Kennedy: “No te preguntes que puede 
hacer tu País por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu País”

Y es verdad, la política no debería ser el instrumento para alcanzar el beneficio 
particular sino el instrumento para cambiar las cosas.  

Desde que la política llamó a mi puerta, siempre he tenido un objetivo claro que he 
cumplido con lealtad, valor y responsabilidad “escuchar y defender a las personas”, 
a esas personas, asociaciones y colectivos que necesitan nuestra ayuda que tienen un 
problema pero que no saben a quién acudir pues nadie les escucha y por supuesto 
después plantear una posible solución.

En mi trayectoria política, tanto como Concejal en Alcàsser (2013-2015) como 
Diputada en el Parlamento Valenciano “Les Corts” (2015-2019), siempre he destacado 
en la misma línea: Ser una luchadora nata en defensa para y por las personas. 

Y en esa misma línea continuaré, por convicción y respeto a esta labor que Ustedes 
hoy me han encomendado, ser Concejala de este Ayuntamiento.
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Tras estos años en política, entre muchas de las cosas que he aprendido la que más 
me ha marcado es ver esa doble cara que tiene la política: “Prometer muchas cosas a 
la gente cuando no mandas y sin embargo, no cumplirlas e incluso olvidarse de los 
problemas de gente cuando estás en el poder”. 

Hay “formas y formas” de hacer política pero hay valores que no se deberían olvidar. 
Porque la política es una transición de tu vida pero vivir en tu pueblo es para toda la 
vida.

I que dir de la meua població…d’Alcàsser:

Que sempre m'he sentit orgullosa de representar-la i defensar-la allí on he estat, i 
encara que no siga el meu poble natal per circumstàncies de la vida, des que vaig 
arribar a esta població amb 10 anyets m'he sentit tan arropada per la gent, que vaig 
decidir quedar-me i formar el meu hogar.

I ara representant a la meua població com a Regidora, pensant en clau política, 
m'agradaria transmetre'ls de forma resumida algunes de les línies polítiques per les 
quals lluitarem en aquesta legislatura des de Ciudadanos:

1)- Anem a Defensar i exigir una reducció dels impostos, especialment la Contribució 
(o IBI) per a la nostra població i per a les empreses.

2)- Anem a Exigir la implantació d'exempcions fiscals i ajudes a emprenedors, PYMES, 
i agricultors.

3)- Anem a Treballar per a aconseguir la gratuïtat d'un transport adaptat fins a 
l'ambulatori per a les persones majors o amb mobilitat reduïda, una major freqüència 
del microbús en temporada estival i festius, igual que proposar una targeta de 
transport unificada de metre-bus per a la nostra població.

4)- Anem a Estudiar la incorporació de mitjans de difusió telemàtics (promoguts per 
l'Ajuntament) per a donar a conéixer a més gent els comerços de proximitat que 
disposa Alcàsser i els seus productes.

5)- Anem a ampliar l'oferta en esport per a totes les edats en benefici de la salut, el 
suport al patrocini dels equips locals i el disseny d'una ruta per a vianants.

6)- Anem a Continuar defensant (com fins ara he fet en Les Corts Valencianes) la 
continuació del Corredor Comarcal, igual que el manteniment en els camins rurals.

Aquestes són com he dit abans, algunes de les iniciatives que ens hem proposat en el 
nostre grup municipal Ciudadanos per a aquesta legislatura.

Sé que són molts els objectius a aconseguir des de l'oposició però em compromet a 
treballar com sempre ho he fet des que estic desenvolupant aquesta labor social en 
política: amb Responsabilitat, Compromís i Determinació.

I no m'agradaria finalitzar el meu discurs sense abans transmetre el meu agraïment:

A totes les persones que hui estan acompanyant-nos en aquest acte: veïns/es, 
associacions, col·lectius, amics, familiars, gràcies per la vostra càlida rebuda. 

També m'agradaria transmetre el meu agraïment a tots i cada de les persones que ens 
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van votar en aquestes eleccions municipals, persones que continuen creient en 
Ciudadanos i als quals vaig dir i els dic que no els defraudaré. 

Com a responsable del grup municipal Ciudadanos és per a mi un honor i un orgull 
continuar lluint aquest “Standarte taronja” en la nostra població, en Alcàsser.

I com no, agrair per descomptat al meu equip ciudadano pel seu gran suport 
incondicional, i especialment a la meua companya Rocio Peris regidora aquests 4 anys 
de Ciudadanos…. agrair la seua lleialtat, la seua predisposició, la seua amistat i la 
seua dedicació. Sempre pendent en defensar aquesta bonica població, en defensar els 
interessos dels veïns d'Alcàsser. 

Moltissimes gràcies benvolguda amiga per la teua labor, i no et cregues que per no 
estar ací  dalt passaràs a una fase més relaxada, ara més que mai, demostrarem que 
hi ha diferents maneres de fer política.

I finalment però no per això menys important, a la meua família i al meu marit.

Diuen que “darrere d'un gran home, sempre hi ha una gran dona”, jo invertiré aquesta 
frase per a dir que “darrere d'una gran dona, existeix i és veritat, un gran home”. 
Moltes Gràcies carinyet.

Gràcies a tots. I és per això que continuaré treballant amb optimisme, confiança i 
il·lusió per a la gent i per a la meua Població: ALCÀSSER.              

Moltes gràcies. “

A continuación la Sra. Alcaldesa concede la palabra a la portavoz del Grupo 
Compromís Isabel Parra García:

“BON DIA VEINS I VEINES, 

PER COMENÇAR FELICITAR PERSONALMENT I EN NOM DE TOT EL MEU GRUP  
COMPROMIS A EVA ZAMORA PER LA SEUA ELECCIÓ COM ALCALDESSA 
D’ALCÀSSER I TAMBÉ, COM NO, DONAR L’ENHORABONA A TOTS I TOTES LES 
REGIDORES QUE HUI PRENEN POSSESSÓ AL SEU CARREC. 

VULL DONAR LES GRÀCIES  A LA MEUA FAMILIA PER TINDRE TANTA PACIÈNCIA 
I TINDRE QUE AGUANTAR I SOFRIR TANT, PEL TEMPS QUE NO HE POGUT 
ESTAR AMB ELLS, NI PODRÉ ESTAR PEQUÈ LA POLITICA REQUEREIX UN GRAN 
SACRIFICI.   AL MEU EQUIP,  PERSONES QUE FORMEN PART DEL PROJECTE  
COMPROMIS PER ALCASSER, PEL SEU ESFORÇ I DEDICACIÓ I EN ESPECIAL A 
JOSE GEA PER AQUESTS QUATRE ANYS TREBALLANT COLZE A COLZE PEL BE 
DE LA POBLACIÓ D’ALCÀSSER I TRACTANT DE FER UNA OPOSICIÓ EL MES 
CONSTRUCTIVA POSSIBLE. GRACIES A TOTHOM, GRACIES COMPANYS I 
COMPANYES CONTINUEM TREBALLANT, SEMPRE ENDAVANT…

JOAN FUSTER VA CITAR UNA VOLTA: Tant de bó és encertar com provocar que 
altres encerten.

EN POLITICA S’EXIGEIX DIALEG, COMPRENSIÓ I TALANT.... I DESPRES DUNES 
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ELECCIONS SEMPRE HI HAN CONVERSES….

MALGRAT NO ARRIBAR A UN  ACORD PER MANCADA DE VOLUNTAT POLITICA 
PER PART DE L'ALTRE PARTIT D'ESQUERRES, TENIM EL SUFICIENT SENY COM 
PER COMPRENDRE QUE EL TEMPS PASSA I ENS DONA A ENTENDRE MOLTES 
COSES, QUE L’EXPERIENCIA ES UN GRAU I RECORDEM QUE TOTS I TOTES 
MEREIXEM UN RESPECTE.

L’EQUIP DE GOVERN SEMPRE ENS TROBARÀ AL SEU COSTAT QUAN DE 
TREBALLAR PEL POBLE ES TRACTE, SEMPRE ESTAREM PER DAMUNT DELS 
INTERESSOS PARTIDISTES I DES DEL CONVENCIMENT QUE LES PERSONES 
ESTAN PER DAMUNT DE LES SIGLES. A MES DE DONAR IMPORTANCIA NO 
SOLES AL QUE ES FA, SINO A COM ES FA, PERQUÈ LES FORMES IMPORTEN I 
MOLT.

COM A PORTAVEU DEL GRUP COMPROMIS ESTIC DECIDIDA A DEFENSAR ELS 
IDEALS DE L’ESQUERRA MUNICIPALISTA, PROPERA A LA CIUTADANIA I 
GARANTINT EL PROJECTE DE COMPROMIS, BASAT EN TRES PILARS BÀSICS: 

-DEFENSA DELS MÉS DEBILS

-DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS

- I DEFENSA D’UN POBLE ACTIU, DINÀMIC I EMPRENEDOR

PER FINALITZAR  EN AQUESTS MOMENTS EN EL QUAL VIVIM I ELS POLÍTICS 
QUE ESTAN I ESTEM TAN INFRAVALORATS, RECORDAR QUE LA POLÍTICA 
FORMA PART QUOTIDIANA DE LES NOSTRES VIDES.

I NOSALTRES ESTEM ACÍ ASSEGUTS GRACIES A VOSALTRES, VEINS I VEINES, 
ENS HAVEU POSSAT VOSALTRES I A VOSALTRES ENS DEGUEM. “

Seguidamente la Sra. Alcaldesa concede la palabra al portavoz del Grupo 
Popular Alberto Primo Llácer:

“Bon dia,

Voldria agrair a tots la vostra presència hui açí. 

Voldria agrair als concejals que han deixat de ser-ho la seua dedicació i treball 
pel poble, de igual manera que a tots aquells que ens han precedit al llarg d’estos 40 
anys des de la constitució democràtica del nostre ajuntament.

Voldria agrair a la gent del partit popular la generositat i el treball de tanta gent 
que ha fet possible que hui estigam açí. 

Voldria agrair de forma particular a aquelles persones valentes votants de tots els 
partits que m’han mostrat el seu suport front a les insidies. 

Hi ha una frase de Edmund Burke que diu: “Lo único que hace falta para que el 
mal triunfe, es que las personas buenas no hagan nada”

Hi han coses que trascendixen de la política. Estic orgullós dels meus veins i 
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veines.

Hui és un dels dies en el que celebrem més especialment la festa de la 
democràcia. Afortunadament la democràcia es celebra tots els dies, però hui és un dia 
particular: la constitució d’un ajuntament, del nostre ajuntament.

Voldria felicitar a tots aquells grups que han obtingut representació a la 
corporació municipal i particularment als concejals. De la mateixa manera voldria 
felicitar a l’alcaldessa per ser escollida com a màxima representant del poble i de 
l’administració. Estem segurs que farà per dignificar el carrec.

Parle per mi i crec que també pels meus companys al dir que:

És un verdader honor per a mi formar part del meu ajuntament.

És un honor ser portador d’un mandat representatiu encomendat pel poble.

Som concejals de tots. Creguem en que s’es concejal no sols de qui ha confiat 
en tu donan-te el seu vot, sino de totes les persones.

L’ajuntament és l’administració que está més prop del ciutadà i nosaltres estarem 
igual de prop o més. Serem la veu de qui no és sent escoltat, perque no es tracta de 
rebre a una persona i pensar que s’ha cumplit la papeleta. Es tracta de tindre una 
escolta activa, d’empatizar. Es tracta de persones...

Persones que de forma individual o colectiva mitjançant l’associacionisme tindràn 
el nostre recolzament i suport.

Declarem públicament que estem a dispossició de la gent per escoltar-los, per 
compartir inquituts i per ajudar-los en tot alló que estiga en la nostra mà.

Per això tenim el firme compromís i la màxima determinació de treballar des de 
la nostra possició pel poble.

Volem que Alcàsser siga un referent positiu, volem millorar la qualitat de vida de 
la gent; i des de la nostra possició treballarem per aconseguir este objectiu.

Hui hem asistit a la elecció de la persona que ostentarà l’alcaldia.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
(LOREG) establece en el art. 196 que se atribuye la alcaldía a la persona que 
encabece la lista que reciba los apoyos de la mayoría absoluta de los concejales del 
plenario y, si esta circunstancia no se produce, se asigna la alcaldía a la persona que 
encabece la lista que haya obtenido un mayor número de votos populares en el 
correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

En definitiva, la LOREG dispone, también para el nivel local, un sistema en el 
que prevalece la designación del cabeza de gobierno por parte de la cámara de 
electos, sin duda por analogía con el método que la Carta Magna prescribe para la 
elección del presidente del gobierno del Estado (art. 99 CE) y que es el presente 
también en todos los gobiernos autonómicos (art. 152.1 CE).

És moment de dignificar la política.

Hem d’antepossar els interessos del nostre poble als interessos de partit.

Hem de ser valents. No podem estar a expenses de rebre el “dictat” dels órgans 
superiors des de València. Alguns han fet bona la frase “a río revuelto, ganancia de 
pescadores”.

La politica de blocs i de no parlar ni plantejar-se ningún pacte d’unes formacions 
amb altres son el primer pas d’una confrontació. I tristement som un país amb 
experiència en estes coses. Per aixó ahuriem d’haver aprés.
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Totes les formacions que estem representades i tenim l’honor de representar als 

nostres veins som formacions democràtiques.

Totes, sense excepció, compartim valors democràtics i volem el millor pel poble.

Ademés, puc dir que sent apreci personal pels membres de la corporació.

No creguem en cordóns sanitaris en Alcàsser. No creguem en que un partit no 
puga donar suport a un altre que considere que porta una messura bona per al poble.

Crec que és un deure i una obligació moral que parlem. I que parlem tots en tots, 
amb independència de les sigles.

Crec que és un deure que tractem de consensuar, de que intentem ficar-nos 
d’acord pel bé del nostre poble.

Des de açí tendim la mà a totes les formacions, sense excepció.

Si es conta amb nosaltres ens tindràn al seu costat per dur a terme totes les 
medides que siguen bones per al poble.

Si no es conta amb nosaltres i es pretén dur a terme mesures contraries a 
l’interès general i del nostre poble ens tindràn en front.

Ejercirem les funcions de control i fiscalització de l’actuació dels órgnas de 
govern, atribuida per la llei.

Farem una oposició constructiva basada en la lleialtat institucional.

Però ens tindràn en front per denunciar totes aquelles situacions injustes, tot alló 
que no estiga bé.

No ens tremolarà el pols a l’hora de fer el que tingam que fer fins les últimes 
conseqüències.

Vull acabar com he començat, donant les gràcies als asistents per la seua 
presència, a tots els que han confiat en nosaltres i diguent-vos a tots que estem 
preparats i amb moltes ganes de començar a treballar pel poble amb determinació, 
il·lussió i dedicació.

Moltes gràcies. ”

A continuación la Sra. Alcaldesa concede la palabra a la portavoz del Grupo 
Socialista Cristina Lucendo Diaz:

“Bon dia de nou a les persones que hui ens acompanyeu en aquest primer ple 
de constitució de la corporació local corresponent a la  legislatura 2019-2023. 

Hui tenen lloc en milers d’ajuntaments d’arreu de l’Estat Español les sessions 
dels plens que donaran inici a la desena legislatura de la nostra consolidada 
democràcia, podem dir orgulloses i orgullosos que des ja fa 40 anys,  la voluntat dels 
pobles manifestada democràticament en les urnes dona pas cada quatre anys a la 
constitució de les noves corporacions, l’alcaldessa i els regidors i regidores ací 
presents som des d’ avui els vostres representants institucionals, i cadascú des del lloc 
que ens pertoca, assumim responsablement eixa tasca que ens haveu atorgat i que 
ens dignifica com a persones, com a polítics i com a ciutadans i ciutadanes.

Deia Joan Fuster que “Tota política que no fem nosaltres, la faran contra 
nosaltres”, amb aquesta frase sols intentava invitar-nos a  fer política. I li hem agafat la 
paraula, perquè creguem que fer política és treballar per millorar la vida de les 
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persones, és treballar per garantir la igualtat d’oportunitats, és treballar per fer efectius 
tots i cadascú dels drets dels ciutadans i ciutadanes recollits en la nostra Constitució. 
Fer política és servir al poble i atendre amablement i amb un ample somriure a les 
persones que, més enllà de concertar una cita a l’ajuntament,  ens creuem pel carrer i 
se’ns acosten dient-nos, ja sé que no és el moment, però ... , escoltar-los, agrair les 
seues aportacions i treballar per solucionar els seus problemes, en això consisteix la 
política local. 

Estos últims quatre anys, el grup de govern socialista hem treballat de valent pel 
nostre poble, hem posat per davant dels interessos particulars els interessos generals 
d’Alcàsser, i hem fet moltes renuncies personals i familiars per a dedicar el nostre 
temps, fora de les nostres professions, a millorar i posar en marxa projectes 
progressistes en cadascuna de les àrees que hem gestionat. 

Hem avançat i volem continuar avançant en:

• Transformar uns serveis públics més moderns i transparents que milloren la 
vida dels alcassers i alcasseres en igualtat d’oportunitats.

• Garantir els drets bàsics a les persones amb major risc d’exclusió social, volem 
un Alcàsser més inclusiu i més amable on les persones puguen viure i tindre benestar 
tant individual com col·lectiu.

• Fer un poble sostenible, sensibilitzat amb la problemàtica del canvi climàtic i 
capaç de treballar en la cura del medi ambient.

• Aconseguir un Alcàsser més igualitari, en el que les dones tinguen les mateixes 
oportunitats que els homes, i que anem avançant cap a l’eradicació de la violència de 
gènere i masclista, una xacra que ens afecta a totes i tots i que demanda la implicació 
de les institucions i de tota la societat.

• Fer un Alcàsser que eduque, i no sols en les escoles, sinò en cada racó del 
poble i a qualsevol hora del dia, totes les persones d’una o altra manera som agents 
educadors i hem de tindre present que l’educació és la millor eina per fer un món 
millor.

• Per últim, és la nostra intenció millorar la qualitat democràtica i consolidar la 
participació ciutadana en la gestió municipal.

El passat 26 de maig les urnes ens atorgaren la responsabilitat del govern local, 
demanem lleialtat i oferim la nostra mà a la resta de grups polítics per a que entre totes 
i tots sigam  capaços de treballar plegats pel ben comú dels alcassers i alcasseres, 
dialogant i arribant a acords per damunt d’interessos partidistes en benefici de la gent 
d’Alcàsser. 

Vull donar les gràcies a totes les persones de l’agrupació socialista d’Alcàsser 
que han treball de valent i finalment, no vull acabar la meua intervenció sense agrair 
públicament el recolzament de totes les nostres famílies, ells i elles pateixen els 
efectes col·laterals derivats de la nostra vocació de servei públic. Gràcies per estar 
sempre al nostre costat, donant-nos forces quan defallim i compartint els bons o no tan 
bons moments.

I a Eva, la nostra alcaldessa, agrair-li la confiança dipositada en cada regidora i 
regidor del grup de govern i  dessitjar-li tots els encerts en les seues decisions i tota la 
força per dur endavant l’Ajuntament i el poble d’Alcàsser.  

Estem amb tu perquè ens apassiona Alcàsser! 

 Moltes gràcies a totes i a tots.”
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Finalmente la Sra. Alcaldesa-Presidenta tomó la palabra para manifestar lo 
siguiente:

“ Corporació Municipal, veïns i veïnes, bon dia ¡

Vull començar el meu discurs mostrant la meua profunda i sincera gratitud pel 
recolzament obtingut en les Eleccions Municipals celebrades el passat 26 de maig, a 
tots i totes les que anàreu a votar i als que haveu avalat, amb el vostre vot, el canvi i la 
gestió realitzada pel meu equip de govern en la passada legislatura.

Vull donar l’enhorabona a la nova Corporació Municipal que acabem de 
constituir, als i les noves components i als i les que ja hem format part d’altres 
corporacions. Ens haja posat la ciutadania en l’oposició o en responsabilitat de govern, 
jo vos demane rigor, diàleg i dedicació per a ser dignes representants del veïnat ja que 
tots i totes busquem un objectiu comú, millorar la vida de les persones del nostre 
poble.

Gràcies al meus companys i companyes de l’Agrupació Socialista d’Alcàsser per 
la vostra feina i suport quasi incondicional... gràcies a la gent que dia a dia  
m’acompanyeu i cuideu durant esta travesia...i al Grup Municipal Socialista pel vostre 
treball incansable i rigorós sempre al servei del nostre poble…com va escriure Marc 
Granell “Si sé que sou aquí/ se m’obri el dia/ com un mar ple de sol/i de veles noves/ 
que solquem horitzons/lluny i bellíssims”.

I gràcies a la família i amics, que son els que pagueu el preu més elevat del 
nostre servei públic…als meus pares, als meus germans i germana, a les meues 
nebodes i nebot…vos dec el que soc i com soc.

Hui iniciem nova legislatura, després de 4 anys de treball molt dur, i aprofite per 
demanar disculpes a qui puga haver-se sentit ofès o perjudicat per alguna decisió 
pressa, i tenim per davant 4 anys il·lusionants per seguir desenvolupant les politiques 
progressistes ja encetades. 

Som MOLT conscients que queda molt a fer... i els pilars principals del nostre 
govern que ara iniciem giraran al voltant del planeta i les persones.

Les politiques sostenibles que prioritzen el respecte pel nostre planeta i pel 
nostre territori, perquè sense planeta no hi han persones. PENSEM EN GLOBAL, 
ACTUEM EN LOCAL.

-Seguirem treballant per la sostenibilitat i la transició energètica i lluitarem per 
pal·liar el canvi climàtic tant devastador.

-Seguirem construint un poble amable, accessible i caminable, amb accions per 
calmar el trànsit i  sempre apostant per la mobilitat sostenible i que dona preferència a 
les persones.

-Volem aconseguir complir l’objectiu de reducció d’emissions de CO2 fins al 
2030, tal com marca el Pacte d’Alcaldies al que ens hem adherit i compromès.

I les persones seguiran estant en el centre de les accions de govern, i seran la 
prioritat de les nostres politiques públiques, en especial les persones amb risc 
d’exclusió.

-L’Educació, prioritat absoluta en la nostra acció de govern, per a tots i totes, 
perquè la formació es bàsica i necessària en la societat avançada que volem. 

-Les politiques d’ocupació, que ens han permès reduir la taxa d’atur en el nostre 
poble en 6 punts i que seguirem desenvolupant responsablement i amb contundència. 

 



 

Ajuntament d´ Alcàsser
Esta comprovat que tota inversió destinada a que la gent trobe feina actua com a 
prevenció d’altres situacions de conflicte i genera benestar en la població.

-Seguirem recolzant sense descans el comerç local amb un suport quasi devot 
perquè sou part indispensable de la vertebració de la nostra localitat, seguirem 
adequant les nostres árees industrial segons les demandes de les industries per fer 
d’elles la millor opció i un punt atractiu on implantar les empreses, i seguirem escoltant 
i recolzant als productors agraris i promocionant els nostres productes fruit del conreu 
de la terra, perquè, tots els sectors junts, sou el motor econòmic de la localitat.

-La cultura seguirà sent lliure i amb accés generalitzat per a totes i tots.

-L’Esport com a oferta d’oci i de mitjà de vida saludable.

-Un poble segur i que sap resoldre el seus conflictes.

-Un espai on la nostra joventut estiga a gust i puga tindre la seua veu.

-Un poble feminista, igualitari i equitatiu, on, siga quina siga la nostra condició, 
sigam respectats dins la nostra diversitat.

-Un poble lliure de violència de gènere, xacra que hem d’eradicar a base de lluita 
i d’accions pacifiques però fermes.

-Un poble participatiu, on totes les nostres associacions i col·lectius veïnals 
estigau al centre de la participació ciutadana i pel que caldrà innovar i buscant 
formules i nous models per decidir entre tots el futur del nostre poble.

-i com no, un poble on el Benestar Social dels seus veïns i veïnes siga una 
constant. 

Sempre hem trobareu en la trinxera de la justícia social....coste el que coste...i 
em coste el que em coste, i sempre em trobareu a peu de carrer, perquè el despatx de 
l’alcaldia cal que estiga ahi...amb passió i sentit comú, i sempre disposada i al servei 
de la ciutadania.

També som MOLT conscients que hui comencem la legislatura en minoria, una 
minoria majoritària amb 6 regidors i regidores....deia Churchill, i el President Puig ens 
ho va recordar en el seu discurs d’investidura que “este-el de la política- és un treball 
en què mai es té èxit” ( quanta raó tenia....), però treballarem des del minut zero per 
arribar a consensos i trobar el recolzament necessari per poder abordar els projectes 
amb una majoria suficient i seriosa, esperant accions en positiu i deixant sempre 
oberta la porta dels acords i del consens, amb responsabilitat i buscant la confiança 
mútua. Ara es el moment de la política deberes, de la política que val per canviar les 
coses...i des del grup de govern sempre estarem oberts a totes les aportacions 
constructives i en positiu.

Per acabar vull emprar un poema de Marianne Williamson amb el que va acabar 
Nelson Mandela el seu discurs d’investidura....

“Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados.

Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite.

Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta.

Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y 
fabuloso?                 En realidad, ¿quién eres tú para no serlo ?

Eres hijo del universo.

El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en 
encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras.

 



 

Ajuntament d´ Alcàsser
Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de 

nosotros.

No solamente algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno.

Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a 
otras personas para hacer lo mismo.

Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los 
demás”

Senyors, senyores.....Visca Alcàsser !!

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumplido el objeto del acto, la Sra. 
Alcaldesa levanta la sesión siendo las 12’00 horas, de lo cual como Secretario doy fe.
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