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ACTA DEL PLENO CONSTITUTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE BAN YERES DE MARIOLA 
CELEBRADO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015.   
 
En Banyeres de Mariola, siendo las 12 horas del día 13 de junio de 2015, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, las señoras y señores que a continuación se relacionan con el fin 
de celebrar la Sesión Constitutiva de la Corporación Municipal y proceder a la elección del nuevo 
alcalde/sa: 
 
SRES. ASISTENTES 
 
Dña. Rocío Alfaro Ramos 
Dña. Sonia Beneyto Ferre 
D. Jan Manel Conejero Vañó 
D. Jorge Esteve Molina 
Dña. María José Francés García 
Dña. Concepción Garrido Sempere 
D. José Martínez Molina 
D. Jorge Molina Benítez 
Dña. María José Mora Genís 
D. Fernando Sempere Huertas 
D. Josep Sempere i Castelló 
D. Jorge Silvestre Beneyto 
Dña. María Elena Vilanova Calatayud 
 
Los asistentes, han sido proclamados concejales electos en las elecciones locales celebradas el 
pasado día 24 de mayo de 2015. 
 
SR. SECRETARIO 
 
D. Juan Manuel García Bellaescusa. 
 
Se abre la sesión de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  
 
1) Constitución de la Corporación Municipal y elecc ión del alcalde/sa.   
 
Toma la palabra el secretario y explica que el objeto de esta sesión es el de proceder a la constitución 
del nuevo Ayuntamiento de Banyeres de Mariola a la vista de los resultados que se produjeron el 
pasado 24 de mayo de 2015, fecha de celebración de las elecciones municipales. 
 
A continuación, se procede a formar la mesa de edad que está integrada por los concejales electos 
de mayor y menor edad presentes en la sala. Con dicho objeto, Dña. Concepción Garrido Sempere y 
D. José Martínez Molina son llamados por el secretario a fin de que presten juramento o promesa. 
 
Acto seguido, el secretario llama de forma individualizada al resto de concejales electos para que 
cada uno preste el debido juramento. 
 
Al finalizar los juramentos, la Sra. Concepción Garrido Sempere declara constituido el nuevo 
ayuntamiento y da paso a la elección del alcalde: el secretario explica que la elección se va a realizar 
de conformidad con el procedimiento de votación secreta previsto en el artículo 196 de la Ley 
orgánica 1/1985, del Régimen Electoral General, siendo elegido alcalde el candidato/a que obtenga la 
mayoría absoluta de los votos de los concejales. Comenta también que si ninguno de ellos obtiene la 
mayoría absoluta de los votos, será proclamado alcalde el concejal que encabeza la lista más votada. 
 
A continuación, el secretario explica que pueden ser candidatos a alcalde todos los concejales que 
encabecen las listas correspondientes y, antes de proceder a la votación, les solicita que confirmen su 
candidatura: 



 
 

2 
 

AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA 
CIF P-0302100-C 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
Telf. 966 567 315 – 966 567 475 – Fax 965 566 668 

03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant) 

 
- Por la Candidatura del Partido Popular, el señor Jorge Esteve Molina responde que sí. 
 
- Por la Candidatura de Compromís, el señor Josep Sempere i Castelló responde que sí. 
 
- Por la Candidatura del Partido Socialista Obrero Español, el señor Fernando Sempere Huertas 
responde que no. 
 
- Por la Candidatura de Ciudadanos, la señora María José Francés García responde que sí. 
 
Se procede por los concejales a la introducción de los respectivos votos en los sobres entregados al 
efecto, produciéndose posteriormente el recuento por la mesa de edad. El resultado es el siguiente: 
 
Votos emitidos: 13 
Votos nulos: 0 
Votos en blanco: 0 
 
- Josep Sempere i Castelló: 7 votos. 
- Jorge Esteve Molina: 5 votos. 
- María José Francés García: 1 voto. 
 
A renglón seguido, el secretario explica que de conformidad con el artículo 196.b) de la LOREG, dado 
que Josep Sempere i Castelló ha obtenido 7 votos es proclamado alcalde electo al obtener la mayoría 
absoluta de los votos de los concejales. 
 
La presidencia de la mesa de edad pregunta al alcalde electo si acepta el cargo, respondiéndole este 
que sí. Seguidamente se le requiere para que preste el juramento correspondiente. 
 
A continuación, Josep Sempere i Castelló formula el juramento o promesa de cumplir las obligaciones 
del cargo de alcalde, pronunciando la fórmula legal correspondiente y se dirige a la presidencia de la 
mesa de edad, donde se le coloca la insignia y se le entrega el bastón de mando. 
 
Acto seguido el nuevo alcalde pasa a ocupar la presidencia del salón y procede a colocar las 
insignias al resto de miembros de la corporación, por orden de toma de posesión. Al finalizar, el 
alcalde otorga la palabra a los respectivos cabezas de lista por orden de menor a mayor número de 
votos. Las intervenciones, transcritas de forma literal son las siguientes: 
 
- María José Francés García - Ciudadanos: 
 
"Buenas tardes 
 
En primer lugar, me gustaría dar mi enhorabuena a Josep Sempere por el difícil cargo que le va a 
tocar representar en esta coalición Compromís –PSOE.  
 
El pasado 24 de mayo las urnas hablaron, y con ellas el pueblo de Banyeres de Mariola dio a conocer  
su  postura sobre los partidos por los que quería ser gobernado: 1725 votos para el Partido Popular, 
1467 para Compromís, 815 votos para el PSPV y 377 para nosotros, para Ciudadanos. 
 
Los banyerenses han enviado un mensaje muy claro. No desean que en la legislatura 2015-2019 el 
Partido Popular lleve las riendas de sus vidas. Un descenso de 1032 votos lo ha confirmado. El 
Partido Popular ha pasado del 62.01 % de los votos al 39 %. Eso quiere decir algo, y merece que sus 
miembros realicen una autocrítica. 
 
La otra fuerza más votada ha sido la de Compromís. Del 16.53 % ha pasado al 33.17 % de los votos. 
De 896 votos a 1467, esto es 571 votos más.  De todos es conocido que en las poblaciones 
pequeñas se vota a la persona, y quizá, ahí ha radicado el éxito de este partido en estas elecciones. 
Pero no nos olvidemos que detrás de las personas se encuentran los partidos, y detrás de 



 
 

3 
 

AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA 
CIF P-0302100-C 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
Telf. 966 567 315 – 966 567 475 – Fax 965 566 668 

03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant) 

Compromís se encuentra una izquierda radical que pretende acabar con la educación y la sanidad 
concertada, con el término España en sus declaraciones, y que pretende diluir el origen de nuestra 
Comunidad Valenciana, convirtiéndola en País Valenciano. No lo olvidemos. 
 
El PSPV que en estas elecciones se ha convertido en partido bisagra ha tenido los peores resultados 
de este partido en la historia de Banyeres de Mariola. Ha conseguido mantener sus dos concejales, 
pero estando en oposición ha bajado de 896 a 815 votos. En estos momentos representa el 18.43 % 
de los votos totales. Este partido, el segundo gran perdedor en estos comicios, será no obstante, el 
que guiará nuestra actividad política en estos cuatro años. A ellos les pedimos entereza y prudencia  
en la coalición y en los pactos, que falta les va a hacer. 
 
Ya sólo me queda dar las gracias a los 377 ciudadanos que nos han mostrado su apoyo. A esas 
personas que han pensado que el cambio venía de la moderación, de la humildad y del trabajo y el 
esfuerzo. Sólo decirles a ellos y a toda la población que no les vamos a defraudar. Os vamos a 
representar, y vamos a ser vuestra voz con mucho orgullo y a la vez con mucha responsabilidad.   
 
Finalmente y para acabar me gustaría destacar que vamos a trabajar y a apoyar aquello que nos une, 
aquello que nos beneficia a todos. Los mejores logros, y todos lo sabemos, han llegado cuando se ha 
unido la ciudadanía. Desde nuestra bancada en la oposición vamos a vigilar y vamos a marcar de 
cerca a los que nos gobiernan para que así sea." 
 
- Fernando Sempere Huertas -  Partido Socialista Obrero Español: 
 
"Bon dia Sr. Alcalde, senyores i senyors regidors i bon dia al públic que ens honra amb la seua 
presencia. 
 
En primer lloc felicitar al Partit Popular per ser el guanyador  de les eleccions  municipals celebrades 
el 24 de maig, encara que no han obtingut  la majoria absoluta , també donar la benvinguda a la 
regidora de Ciudadanos, que no sent nova en les tasques de l’ajuntament si que s’estrena  amb esta 
formació política. 
 
A Compromís també donar-los l’enhorabona pel magnífic resultat que han obtingut i felicitar-los pel 
suport que han  rebut per part dels veïns, aconseguint cinc regidors. 
 
I als votants del Partit Socialista agrair-los el seu recolzament i la seua fidelitat, dir-los que hem entès 
el missatge i fem autocrítica, esta clar que ens haguera agradat un altre resultat  però al mateix 
temps, analitzant els resultats al nostre poble  veiem que la majoria vol  clarament un govern 
d’esquerres. 
 
El partit socialista en l’anterior legislatura i en esta campanya electoral sempre ha manifestat la seua 
disposició al diàleg , al raonament,  i als possibles acords.  Sempre estem oberts a qualsevol  presa 
de contacte i així ho hem fet, tant amb el Partit Popular com amb Compromís. 
 
Els nostres afiliats i simpatitzants ja ens van deixar ben clar que l’única opció era Compromís i amb 
ells vam obrir un temps de reunions i de diàlegs, que han arribat fins ací amb el suport del seu cap de 
llista a l’alcaldia i amb un acord de govern per aquestos quatre anys. 
 
Un acord que pensem serà  molt bo per al nostre poble, ja que la prioritat del nostre treball va a ser 
per als veïns. 
 
En aquest acord  de govern hem combinat les propostes dels programes electorals de les dues 
formacions politiques, i  les que volem dur a terme estos quatre anys. En este acord el PSOE veu 
reflectides més del 90% de les seus propostes. 
 
Després d’haver pres aquesta decisió molt estudiada, debatuda i consensuada esperem que siga 
beneficiosa  per a Banyeres. 
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Moltes gràcies." 
 
- Jorge Esteve Molina -  Partido Popular: 
 
"En esta primera intervenció com a regidors electes del Partit Popular en l'Ajuntament de Banyeres de 
Mariola volem tindre unes paraules d'agraïment: 
 
• A tots els nostres votants, que ens han convertit en la llista més votada en aquestes eleccions 
municipals. 
 
• A totes els afiliats i simpatitzants que ens han ajudat i ens han mostrat el seu recolzament abans, 
durant i després de la campanya electoral. 
 
• I a la resta del fantàstic equip de persones que presentàrem en la nostra candidatura a aquestes 
eleccions i que no han resultat electes. 
 
A pesar que els resultats en les urnes no van ser els que esperàvem, i de la nostra sempre sana 
autocrítica interna, seguim creient fermament que: 
 
• Havíem reunit un equip de persones absolutament competents per a assumir el govern municipal. 
 
• Havíem elaborat el programa electoral més complet i realista de quants s'han presentat a aquestes 
eleccions. 
 
• I que la gestió de l'últim govern municipal durant les 2 últimes legislatures ha sigut brillant en tots els 
fronts, social, econòmic, serveis públics i desenvolupament local. Volem ressaltar que per primera 
vegada en els últims 30 anys l'Ajuntament de Banyeres té endeutament 0 i a més té una tresoreria 
amb més de 2 milions d'euros. Torne a repetir, no hi ha deutes amb entitats bancàries. 
 
El Partit Popular ha guanyat les eleccions per nombre de vots, no sols ací, també en la Comunitat 
Valencia i a Espanya, açò és una realitat, però hem d'assumir que els pactes d'esquerra han 
aconseguit, lamentablement, desbancar temporalment al Partit Popular. 
 
No obstant açò, contant a Banyeres de Mariola amb major  recolzament popular que les altres llistes 
presentades a aquestes eleccions, volem deixar constància que anem a exercir l'oposició d'acord amb 
els principis que vam defensar en la nostra campanya i en el nostre programa electoral 
 
• Assegurant la transparència de les accions de la corporació, de les retribucions dels regidors i dels 
pressupostos del consistori 
 
• Actuant amb proximitat, seguirem sent pròxims a la gents, escoltant i transmetent els dubtes, 
propostes i inquietuds dels ciutadans 
 
• Garantitzant el progrés econòmic com a millor manera de crear i promoure l'ocupació estable. 
 
• Ajudant als menys afavorits a través d'una estratègia social coherent 
 
• Recolzant l'educació i als joves de Banyeres de Mariola , obrint-los portes a l'exterior i mirant cap al 
futur 
 
• Fomentant una cultura, basada en els valors democràtics i del respecte, que ens permeta veure més 
enllà de nosaltres mateixos i el nostre estret entorn i comprendre la realitat de la interdependència 
mundial amb la qual puguem comprendre com les persones d'altres races i religions comparteixen els 
nostres mateixos somnis i esperances. 
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Avui estem ací per a assumir els nostres càrrecs en l'oposició. Però vull expressar que farem una 
oposició constructiva, animada pel nostre desig de seguir fent créixer Banyeres de Mariola i 
aconseguir que aquest poble siga el millor lloc per a viure. 
 
Les Banyerenques i els Banyerencs poden comptar amb nosaltres perquè estarem al seu costat. 
 
Promourem l'estabilitat i evitarem els radicalismes des de la nostra posició i esperem este siga el 
lema que regisca les decisions dels representes polítics que avui assumeixen les regidories.  
 
Estem oberts al diàleg amb tots els partits polítics i esperem que aquests tinguen en compte les 
nostres propostes com a representants d'una majoria clarament expressada en les urnes. 
 
No vull acabar el discurs amb acritud sinó demostrant el nostre més profund respecte per les 
institucions democràtiques que ens han portat fins a ací i el nostre lliurament al poble, que ha sigut el 
nostre objectiu des del primer dia ja que estem per i per a a les Banyerenques i els Banyerencs. 
 
Ja sense dilació i per a finalitzar, volem felicitar als candidats que avui prenen el timó del govern 
municipal.  
 
Els desitgem molta sort en els seus nous càrrecs i responsabilitats i esperem que complisquen les 
expectatives que el poble ha dipositat d'ells. 
 
Gràcies." 
 
Por último, hace su intervención el Sr. Alcalde, Josep Sempere i Castelló, quien dice: 
 
"Després del 24 de maig, constituïm hui la nova Corporació Municipal.  
 
Per començar, en nom de la Coalició Compromís vull felicitar el Partit Popular, per ser la formació 
més votada, i Ciudadanos, per aconseguir representació en aquest ajuntament. A més, donar també 
l’enhorabona a totes les formacions polítiques (Partit Popular, Partit Socialista i Ciudadanos) pel total 
respecte amb què hem viscut tots la campanya i la jornada electoral. Enhorabona. 
 
Des de Coalició Compromís per Banyeres de Mariola, estem molt contents dels resultats i, per tant, 
volem agrair a totes les persones que han confiat en Coalició Compromís, en els meus companys i en 
la meua persona, per a portar endavant la gestió municipal durant els pròxims quatre anys. 1467 
gràcies a les persones, que han fet duplicar els vots a la nostra Coalició, i que han fet pujar a 5 el 
nombre de regidors a l’ajuntament. 
 
Amb aquest resultat, i amb el suport del Partit Socialista, assumim la responsabilitat de govern.   
 
Ja sabem que la situació econòmica i social en què vivim no és còmoda. Per tant, anem a treballar 
per les persones, buscant el benestar social per als veïns i veïnes del poble, amb el màxim respecte 
al medi ambient i una administració participativa i transparent. 
 
És moment d’una política de poble i no de partit, que faça bandera del diàleg, la pluralitat, la 
participació i la visió de llarg termini. 
 
Anem a treballar de valent, amb molt d’esforç i dedicació per a tots i totes, ens hagen confiat o no el 
seu vot. Perquè a partir d’aquest moment l’Ajuntament es desviurà en benefici i interès de tot el 
conjunt de la població. 
 
I, per a complir aquest objectiu, espere comptar també amb la col•laboració dels partits de l’oposició 
al capdavant d’algunes delegacions municipals. De la mateixa manera que estarem dispostos a 
escoltar les seues propostes i aportacions, amb la ferramenta clara del diàleg. 
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Des de l’Ajuntament anem a treballar pel desenvolupament del Polígon industrial amb les naus nius, 
la recuperació de les cordaes, el suport al centre de dia, el recolzament a les associacions locals que 
porten a terme projectes, la transparència als comptes municipals, l’estalvi energètic, la promoció del 
turisme cultural i mediambiental, la revitalització del Parc Vil•la Rosario, la continuació de la 
recuperació dels antics molins paperers i l’eliminació de barreres arquitectòniques, entre altres coses, 
per fer de Banyeres un referent en la Mariola. 
 
Algunes d’aquestes finalitats necessiten del suport i inversions de Diputació i Conselleria, 
principalment. Per això, no estarem de braços creuats, i ens mourem perquè arriben el major nombre 
possible d’ajudes. 
 
I com no, esperem comptar amb el bon fer dels funcionaris i treballadors públics. 
 
És per a mi una gran responsabilitat ser Alcalde de Banyeres de Mariola, la més gran que puc rebre 
com a fill del poble. És la meua intenció ser un alcalde proper, disposat a escoltar a tot el món, per 
poder ajudar els banyerins i banyerines.  
 
En alguna ocasió m’equivocaré, perquè sóc persona, però tingueu per segur que m’esforçaré i 
treballaré de valent pel bé del nostre poble. 
 
I, abans d’acabar, vull fer dos agraïments breument: 
 
- primer, als meus pares, que m’han educat en el respecte, l’esforç i el treball; 
 
- i en segon lloc, al grup scout Edelweiss, que m’ha fet créixer en el servici als altres. 
 
La combinació d’ells, junt a tots els docents que he tingut al llarg de la meua vida com a alumne, ha 
fet que, el dia de hui, estiga jo ací, disposat a treballar per Banyeres de Mariola. 
 
Gràcies a familiars, amics, veïns i veïnes, que heu vingut a acompanyar-nos, i salutacions a la gent 
que ens està escoltant a casa. 
 
Moltes gràcies i bon dia." 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.  Alcalde-Presidente se cierra la sesión, 
siendo las 12:43 horas, de todo lo cual yo, el Secr etario, doy fe.  
 
 

EL ALCALDE                     EL SECRETARIO 
 


