
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 5/2019 EXTRAORDINÀRIA 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
Fecha: 12 de junio de 2019

Hora de comienzo: 20:30 horas
Hora de terminación: 20:40 horas

Lugar: Salón de sesiones de la Casa Consistorial

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta

Dª María Dolores Cardona Llopis

Sres./as Concejales/as

D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols
D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig

Dª Silvia Climent Mascarell

D. José Ignacio Saldaña Moratal

Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Alèixit Romero

Sra. Secretaria-Interventora

Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En el  Municipio  de Benirredrà,  a 12 de junio  de 2019,  a las 20 horas y  treinta 
minutos, y bajo la Presidencia de Dª María Dolores Cardona Llopis, se reúnen en el  
Salón  de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial  los  Señores  Concejales  al  margen 
expresados, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se 
dispone que el tercer día anterior al señalado por la Legislación electoral para la 
Sesión constitutiva del Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán en Sesión 
convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última Sesión convocada. 

Previa  convocatoria  efectuada con la  antelación reglamentaria  establecida en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de la que ha 
sido dada publicidad mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y orden 
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del día en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y abierta la Sesión por la 
Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Aprobación de las Actas de las últimas Sesiones celebradas.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta a los Señores Concejales si desean realizar 
alguna observación de las Actas de las sesiones anteriores nº 3/2019 y 4/2019, de 
fechas 1 de abril y 28 de abril de 2019, respectivamente.

No formulándose observación alguna, se aprueban por unanimidad de los nueve 
miembros presentes las Actas de las sesiones anteriores.

Acto seguido, la Sra. Alcaldesa toma la palabra para manifestar lo siguiente:

“Avui  finalitzem  aquesta  legislatura.  Una  legislatura  que  puc  resumir  com  a 
bonica... bonica en el sentit de la bona convivència política, del progrés per fer un  
Benirredrà millor,  de  l’avanç en millors  serveis  públics,  en noves inversions,  en  
aprofundir en exterioritzar el nom del nostre poble a l’exterior,  en educació,  en  
cultura, en protecció social, en ocupació, etc...

Vull  agrair  des del  meu lloc com a alcaldessa tota la tasca feta pels  regidors i  
regidores que han conformat aquest plenari en aquesta legislatura. Als companys  
regidors socialistes que hem format l’equip de govern... a Emilio, Elena, Marcos,  
Ruth,  Rafa i  Silvia.  I  als  regidors dels  altres grups polítics,  Lluïsa,  Jose Ignacio i  
Miquel.  Gràcies  a  tots  i  totes  per  la  vostra  generositat  i  per  avantposar  els  
interessos del nostre poble a altres interessos.

Com  alcaldessa,  aquest  és  el  meu  últim  plenari...  molts  plenaris  passats  en  
aquestos 16 anys com a regidora... i molts anys de treball en tots aquestos quasi 10  
anys de govern municipal, on hem construït un nou Benirredrà, un nou poble del  
que sentir-nos orgullosos, pensant sempre en què el primer són les persones, les  
nostres veïnes i  veïns,  on hem intentat ser capaços de resoldre i  solucionar els  
diferents  problemes  que  s’han  pogut  devenir.  Hem  recuperat  la  cohesió  i  
convivència  social,  perquè  Benirredrà  és  una  gran  família  on  estimem  i  
reivindiquem el nostre poble per damunt de tot. Han sigut anys de lluita i de treball  
incansable per traure endavant la gestió administrativa des de la responsabilitat i  
amb professionalitat. Un Ajuntament amb una solvència per a fer front a moltes  
accions a emprendre. Hem transformat els nostres carrers i  hem sigut capaços de  
dotar de majors serveis públics el nostre poble per tal de tindre una bona qualitat  
de vida. Moltes més accions dels que ens sentim molt orgullosos.  Un sentiment  
difícil de descriure...

Tanque una etapa de la meua vida meravellosa a aquest Ajuntament però no es  
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tanca el camí emprés des de 2010 de progrés, treball, lluita i defensa del nostre  
poble  perquè  el  meu  company  Emilio  Falquet  i  tot  el  seu  equip,  continuaran  
treballant pels veïns i veïnes de Benirredrà intensament.

Sols  tinc  paraules  d’agraïment  i  bons  records  perquè  els  roïns  o  menys  bons,  
s’esborren de la memòria...

He caminat durant aquestos 16 anys amb gent meravellosa, els diferents equips de  
govern i  companyes i  companys, amb el que he treballat  colze a colze,  els qui  
m’han cuidat,  recolzat  i  donat  suport  en cada acció i  decisió municipal,  als  qui  
estaré totalment agraïda.

També agraïda a totes les persones que he conegut en aquest meravellós camí de  
la política local, a tots els veïns i veïnes que haveu caminat amb mi, que m’heu fet  
més forta,  que m’heu recolzat en cada projecte,  proposta,  que m’heu fet  riure,  
plorar, sentir, estimar i apreciar encara més el meu poble, Benirredrà.

Agraïda a tots els treballadors de l’Ajuntament de Benirredrà, perquè sense ells i  
elles  els  nostre  treball  no  tindria  sentit.  I  en  especial,  a  Maria,  la  
secretària-interventora que m’ha ajudat de manera incansable i seriosa per traure  
endavant totes les nostres accions, a vegades impensables...

I com no, a totes les associacions municipals que fan del nostre poble, un poble  
més viu i actiu.

Però sense dubte, a la meua família i amics, per la paciència infinita amb mi en  
aquestos anys de treball intens pel nostre poble. Vos vull.

I en especial, a Emilio Falquet, la meua meitat en tot aquest meravellós recorregut.  
Ell serà la propera persona que encapçale el nostre projecte i on estaré al costat  
seu per seguir treballant amb tot el que em demanen.

Sense més gràcies, dir-vos que ha sigut una experiència increïble, que m’ha fet  
millor persona, més humil i que ha sigut un orgull i una responsabilitat immensa.

Ens  vorem  igualment,  perquè  continuaré  treballant  per  les  persones,  pel  meu  
poble, perquè no sabeu com de gratificant es poder millorar la vida de la gent...

Sols dir que no deixem mai d’imaginar, de comprometre’ns, de treballar pels altres,  
d’estimar, de rebel·lar-nos.”

Toma la palabra la  Sra. Luisa Julio, para agradecer la gestión realizada durante 
esta legislatura, donde siempre han intentado apoyar las propuestas, deseando al 
Alcalde  electo,  Emilio  Falquet  Sesmero,  lo  mejor  para  esta  nueva  etapa  que 
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comienza para él. 

Por último, toma la palabra el Sr. Miquel Aleixit para agradecer a la Alcaldesa la 
buena  armonía  en  su  gestión  durante  todos  estos  años,  intentando  llegar  a 
consenso aunque no hiciera falta,  teniendo mayoría  absoluta,  y  eso es  muy de 
agradecer  en  política,  destacando  que  siempre  ha  sabido  escuchar  y  llegar  a 
acuerdos y eso demuestra las ganas de trabajar por el pueblo.

Para  finalizar,  interviene  el  Sr.  Emilio  Falquet dirigiendo  unas  palabras  de 
agradecimiento a la Sra. Alcaldesa, a la que hace entrega, de parte de todos los 
grupos  políticos  integrantes  del  Pleno,  del  bastón  de  mando de  Alcaldía,  como 
recuerdo de su mandato durante estos últimos años.

No habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos, de lo que yo, la Secretaria,  
doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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