
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Expediente nº: 149/2015
Asunto: Acta de Constitución del Ayuntamiento [Elecciones Municipales 2015]
Día y hora de la reunión: 13 de junio de 2015, 10:30 horas
Lugar de celebración: Salón de Plenos 

ASISTENTES

Dª María Dolores Cardona Llopis

D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols

D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

D. Rafael Ribot Marco

Dª Luisa Julio Serisola

D. José Ignacio Saldaña Moratal

D. Miquel Alèixit Romero

Los  cuales  han  sido  proclamados  concejales  electos  en  las  elecciones  locales 
celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015.

No han asistido: ninguno.

Sra. Secretaria-Interventora

Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En la localidad de Benirredrà, siendo las 10:30 horas del día 13 de junio de 2015, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y al efecto de proceder 
a celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de Benirredrà, a la vista de los 
resultados de las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, 
para la renovación de la totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, se 
reúnen  los  Sres.  Concejales  Electos  arriba  enumerados,  asistidos  por  la 
Secretaria-Interventora que da fe del acto.

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD
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Seguidamente por la Secretaria-Interventora de la Corporación, una vez declarada 
abierta la Sesión, se da lectura al artículo 195 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General y atendiendo a lo dispuesto en ellos se procede 
a constituir la Mesa de Edad.

Para ello, la Secretaria-Interventora llama a cada Concejal electo, a los efectos de 
acreditar su personalidad.

La Mesa de Edad queda integrada por Dª Luisa Julio Serisola, de 62 años, Concejal 
electo de mayor edad, que la preside, y por D. Rafael Ribot Marco, de 22 años,  
Concejal electo de menor edad.

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Constituida  la  Mesa  de Edad y  habiéndose  tomado las  medidas precisas  según 
dispone  el  artículo  36.2  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, se da cuenta de que tanto la Secretaría como la Intervención 
han puesto a disposición de los Sres. Concejales Electos la documentación referente 
a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la Corporación 
depositados  en  la  Caja  Municipal  y  Entidades  Bancarias,  e  igualmente  la 
documentación relativa al inventario de Bienes de la Corporación.

Seguidamente  el  Secretario  de  la  Mesa,  procede  a  dar  lectura  de  todas  las 
credenciales, que le han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los 
Concejales electos, procediendo a la comprobación de las mismas, y acreditando 
cada Concejal electo su personalidad.

A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han formulado las 
declaraciones  referidas  en  el  artículo  75.7  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, invitando el Presidente de la Mesa de 
Edad  a  los  Concejales  electos  a  que  expongan  si  les  afecta  alguna  causa  de 
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su declaración, sin que por parte 
de ellos haya manifestación alguna.

Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que 
concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al 
cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 
5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General  de  prestar  juramento  o 
promesa.

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA
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Tras la lectura por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento del artículo 108.8 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, referido a la 
toma de posesión de los Concejales Electos, se procede a nombrar a todos los Sres. 
Concejales electos, a efectos de prestación del juramento o promesa.

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 
funciones públicas: «PROMET/JURE PER LA MEUA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT  LES  OBLIGACIONS  DEL  CÀRREC  DE  REGIDOR  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
BENIRREDRÀ  AMB  LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR  I  FER  RESPECTAR  LA 
CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA».

A continuación, la Secretaria-Interventora de la Corporación procede a nombrar a 
cada uno de los Concejales electos. Seguidamente todos los concejales proceden a 
la lectura de la misma en los siguientes términos:

Dª María Dolores Cardona Llopis

“PROMET  PER  LA  MEUA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB 
LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR I  FER  RESPECTAR LA  CONSTITUCIÓ I  L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

D. Emilio Falquet Sesmero

“PROMET  PER  LA  MEUA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB 
LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR I  FER  RESPECTAR LA  CONSTITUCIÓ I  L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

Dª Elena Blanco Dols

“PROMET  PER  LA  MEUA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB 
LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR I  FER  RESPECTAR LA  CONSTITUCIÓ I  L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

D. Marcos Gassó Matoses

“PROMET  PER  LA  MEUA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB 
LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR I  FER  RESPECTAR LA  CONSTITUCIÓ I  L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

Dª Ruth Orengo Puig

“PROMET  PER  LA  MEUA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB 
LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR I  FER  RESPECTAR LA  CONSTITUCIÓ I  L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”
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D. Rafael Ribot Marco

“PROMET  PER  LA  MEUA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB 
LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR I  FER  RESPECTAR LA  CONSTITUCIÓ I  L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

Dª Luisa Julio Serisola

“JURE PER LA MEUA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS 
DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB LLEIALTAT AL 
REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA”

D. José Ignacio Saldaña Moratal

“JURE PER LA MEUA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS 
DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AMB LLEIALTAT AL 
REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA”

D. Miquel Alèixit Romero

“PERQUÈ M'OBLIGA LA LLEI, PROMET PER LA MEUA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT  LES  OBLIGACIONS  DEL  CÀRREC  DE  REGIDOR  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
BENIRREDRÀ  AMB  LLEIALTAT  AL  REI,  I  RESPECTAR  I  FER  RESPECTAR  LA 
CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 
5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  a  las  10:40  horas,  el 
Presidente de la mesa declara constituido el Ayuntamiento de Benirredrà tras las 
elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015.

ELECCIÓN DEL ALCALDE

Posteriormente, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento procede a la lectura del 
artículo  196  de la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19 de junio,  del  Régimen  Electoral 
General y a la elección del Alcalde de la Corporación. 

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía 

Tras ello la Presidenta de la mesa de edad, pregunta los Concejales que encabezan 
las listas, si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose en el 
siguiente sentido:
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— Dª María Dolores Cardona Llopis (PSOE), mantiene su candidatura.

— Dª Luisa Julio Serisola (PP), mantiene su candidatura.

—  D. Miquel Alèixit Romero (Compromís per Benirredrà-Compromís), mantiene 
su candidatura.

Por lo que quedan como candidatos:

- Dª María Dolores Cardona Llopis (PSOE)

- Dª Luisa Julio Serisola (PP)
- D. Miquel Alèixit Romero (Compromís per Benirredrà-Compromís)

b) Elección del sistema de votación

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los Concejales 
electos  a  elegir  el  sistema  de  votación  (artículo  101  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales)  para 
elegir el Alcalde.

Elegido el sistema de votación nominal, arroja el siguiente resultado:

—Dª  María  Dolores  Cardona  Llopis, candidata  del  Partido  Socialista  Obrero 
Español (PSOE), n.º de votos 6.

—Dª Luisa Julio Serisola, candidata del Partido Popular (PP), n.º de votos 2.

—D.  Miquel  Alèixit  Romero,  candidato  del  Partido  Compromís  per 
Benirredrà-Compromís, n.º de votos 1.

En consecuencia  y  a  la  vista  del  resultado de la  votación,  al  ser  el  número de 
Concejales de nueve y la mayoría absoluta de cinco, la Presidenta de la mesa de 
edad  procede  a  las  10:45  horas  a  proclamar  Alcaldesa-Presidenta  de  la 
Corporación a  Dª María Dolores Cardona Llopis, cabeza de lista del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE).

TOMA DE POSESIÓN

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 del ROF, 
la Secretaria procede a dar lectura a la fórmula de acatamiento a la Constitución.

Seguidamente, la Alcaldesa se manifiesta de la siguiente manera: 
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“PROMET  PER  LA  MEUA  CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR  FIDELMENT  LES 
OBLIGACIONS DEL  CÀRREC  DE  ALCALDESSA DE  L’AJUNTAMENT  DE BENIRREDRÀ 
AMB LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

Realizado el juramento, la Sra. Presidenta de la Mesa, le hace entrega del bastón de 
mando, pasando Dª María Dolores Cardona Llopis a ocupar la presidencia de la Sala 
y disolviéndose la Mesa de Edad.

A continuación  Dª María  Dolores  Cardona Llopis,  la  Alcaldesa,  cede el  turno de 
palabra al candidato de Compromís, Sr. Miquel Alèixit Romero, que manifiesta:

«Compromís per Benirredrà ens presentàrem a les eleccions amb una idees, valors i  
conviccions, com són: La participació ciutadana, la transparència, el valencianisme  
Polític i l'ecologisme. 

Durant els propers 4 anys treballarem tots els dies per defensar eixes idees valors i  
conviccions.

Als  que  tindreu  la  responsabilitat  de  gestionar  aquest  ajuntament,  desitjar-vos  
encer  en  les  decisions,  força  en  el  dia  a  dia  i  paciència  en  els  que  estem a 
l'oposició.

Si realitzeu polítiques per millorar la vida dels veïns i veïnes i er per ajudar a aquells  
que més ho necessiten,  posant  a  les persones com a centre de les actuacions  
trobareu ací, a Compromís, com a un aliat. També ens trobareu com aliats en la  
defensa de les nostres tradicions, cultura, llengua i en la defensa del nostre poble.

Si continueu amb les velles formes de fer polítiques sense contar amb la ciutadania  
ens trobareu enfront però , això si, de manera constructiva us recordarem que els  
temps estan canviant i que això ja no toca.

Els  ajuntaments  són  les  administracions  més  properes  a  la  ciutadania,  i  això  
comporta la major de les responsabilitats, i més, després dels penosos exemples  
que governants mediocres i lladres mostres tots els dies als mitjans de comunicació  
amb Gürtels, Emarsa, Púnica, Noos, Brugal, Pokemon, Barcenas, Fabra, Cooperació,  
Bankia... i tants altres que ens fan avergonyir-nos dels nostres polítics.

Els ajuntaments, per tant, hem de demostrar a la ciutadania que altra manera de  
fer política és possible, i que la gent honrada som més. S'obri un nou temps al País  
Valencià ple de governs progressistes en la pràctica totalitat de les grans ciutats  
valencianes i en la generalitat. Aprofitem/aprofiteu el moment i demostrem que la  
gent d'esquerres i valencianista sap fer les coses  molt millor.

Sort a tots, companys, en aquest viatge de 4 anys i molt d'encert.

Gràcies.»

Tras estas palabras, la Alcaldesa cede el turno de palabra a la candidata del Partido 
Popular, Sra. Luisa Julio Serisola, quien dirige unas palabras de agradecimiento.
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En último lugar, la Alcaldesa-Presidenta toma la palabra y manifiesta:

«Hola a tots, veïns i veïnes de Benirredrà, amics i companys,

Primer que tot,  moltes  gràcies  a  tots  i  totes  per la vostra  assistència  a  un dia  

especial,  emocionant,  il·lusionant i  tant  significatiu per a la democràcia  i  per al  

poble de Benirredrà, com és la constitució del seu Ajuntament amb les persones a  

les quals ens han donat la confiança per treballar pel nostre poble.

Hui donem la benvinguda a nous regidors i regidores joves que portaran a aquest  

ajuntament la renovació i la il·lusió al treball municipal. Done la benviguda a Miquel  

Alèixit,  Ruth  Orengo  i  Rafa  Ribot.  Joves  formats  i  competents,  que  estimen  

Benirredrà i que de segur, treballaran sense descans junts a la resta de regidors en  

aquest nou camí que hui comencem.

El meu primer agraïment és per a tots vosaltres, per als veïns i veïnes del nostre  

poble  que  haveu  volgut  que  continuem treballant  i  lluitant  per  una  Benirredrà  

millor.

Abans de seguir, vull agraïr especialment als regidors que hui acaben la seua vida  

municipal  per Benirredrà com a regidors.  A Amadeo Ferragud,  Carmen López,  i  

especialment a Salvador Llopis, una persona que sense res a canvi, ha treballat  

durant 4 legislatures pel nostre poble. Gràcies.

Estem en un nou temps de CANVI a aquesta terra.  S’obri  per als valencians un  

temps d’il·lusió i esperança, on els valencians i valencianes dipositaren la confiança  

per  treballar  per  una  terra  millor,  pels  seus  drets  de  manera  honesta  i  en  

responsabilitat.  I  així,  des  de  la  responsabilitat  que  tenim  a  l’ajuntament  els  

regidors i regidores, així serà, recolzant i exigint al nou govern de la Generalitat els  

drets que els nostres veïns i el poble de Benirredrà necessita.

Els versos d’Estellés sempre han sigut referència en el nostre treball: "Assumiràs 

la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble".  

Aquesta és la verdatera responsabilitat que tenim els regidors i regidores que hui  

prenem possessió,  recollir  la  veu  dels  veïns  i  veïnes  de  Benirredrà,  escoltant  i  

assumint  eixa veu,  amb disponibilitat  permanent  i  transparència  en les  nostres  

accions.

Som nou regidors  elegits  pel  poble  on  tots  junts,  hem de fer  tots  els  esforços  

possibles per a aconseguir els millors serveis i drets per als nostres veïns i veïnes.  

Com  va  dir  el  uelo,  el  “tio  Agustino”  al  primer  plenari  de  constitució  dels  
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Ajuntaments a l’any 79, amb les primeres eleccions democràtiques, el carro l’hem  

de portar  entre  tots,  no  podem tirar  d’ell  cap a un lloc  on  un  altre  perquè es  

tambalejaria. Hem de tirar tots cap a la mateixa direcció perquè sumant les forces,  

farem que qui guanye siga el poble de Benirredrà.

Avui s’obri un nou temps, on ens comprometem a seguir posant totes les nostres  

forces i esforços per millorar la vida dels veïns,on els objectius fonamentals siguen 

l’ocupació, els serveis socials, l’educació i la cultura, la convivència i la participació  

ciutadana i la inversió en la millora de la vida dels nostres veïns i veïnes, perquè  

som servidors cap al poble i no cap altra cosa.

Reivindique hui la paraula POLÍTICA, una paraula tant insultada amb les accions  

dels polítics. La política va molt més enllà i és fonamental a les nostres vides. És la  

que fa transformar el nostre poble, el nostre país i lluitarem perquè així siga en  

aquesta legislatura al poble de Benirredrà. Tots junts.

Estem ací  per  treballar,  per  posar  tots  els  nostres  esforços  de  manera  activa,  

escoltant a la gent i continuar fent possible un Benirredrà millor.

De segur sé que entre tots ho aconseguirem.

Sóc una persona agraïda i avui toca dir-ho. Gràcies a tot eixe equip de persones que  

m’han acompanyat i m’acompanyen en aquest meravellós camí que és treballar pel  

nostre poble. Un agraïment especials als meus dos mestres i referents en aquest  

camí apassionant com són Ximo Carbó i Pasqual Ivars. Agrair a vosaltres i tots els  

veïns i veïnes, el vostre suport i la vostra confiança, perquè vosaltres sou els que  

feu que el meu ànim i lluita pel que crec i per Benirredrà continue endavant.

I per últim, i no menys important, gràcies a la meua família, als meus pares i al meu 

germà, perquè sense vosaltres res del  construït per Benirredrà no havera segut  

possible. Gràcies pel vostre recolzament infinit el qual mai podré agrair prou.

Endavant a tots i  totes, hui comencem un nou camí il·lusionant,  difícil  en molts  

moments però molt molt gratificant, com és el servei cap al ciutadà i cap al nostre  

poble.

Treballem tots per un poble on viure, conviure i somriure, perquè, TOTS JUNTS, FEM  

POBLE.

Gràcies a tots.»
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Seguidamente, Dª María Dolores Cardona Llopis,  Alcaldesa-Presidenta, levanta la 
sesión siendo las once horas, de lo cual, como Secretaria-Interventora, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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