
MARCOS  SEGARRA  PIÑANA,  LLICENCIAT  EN  DRET,  SECRETARI  ACCIDENTAL  DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, 

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió constitutiva de la corporació municipal, que va tenir lloc el dia 15 de
juny de 2019, és del següent tenor literal:

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA  EXTRAORDINÀRIA  NÚM.  11/2019,  CONSTITUTIVA  DE  LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL, QUE VA TENIR LLOC EL DIA 15 DE JUNY DE 2019  

A Benicarló,  al  Saló  de  sessions  de l'Ajuntament,  a  les  12:00 hores  del  dia  15  de  juny de  2019 es
reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els regidors i regidores electes:   

Sra. Rosario Miralles Ferrando
Sr. Ildefonso Añó Lores
Sr. Pedro Manchón Pau
Sra. Gemma Belinda Cerdà Muñoz
Sr. Carlos Flos Fresquet
Sr. Román José Sánchez Mateu
Sra. Isabel Cardona Ferragut
Sra. Clara Cid Blasco
Sr. Fernando José Jovaní Diago
Sra. Mª Inmaculada Díaz Ruiz
Sra. Filomena Natividad Agut Barceló
Sr. Juan Antonio Mañá Ferrer
Sra. Izaskun Maura Soriano
Sra. Lorena Gallén Mundo
Sr. Jorge Llorach Senar
Sra. Mª Aranzazu García Roldán
Sr. Benjamín Martí Esbrí
Sr. Juan José Cornelles Batiste
Sr. José Mª Compte Brosed
Sra. Marta Escudero Albor
Sr. Josep Lluís Segura Monterde

Secretari: Marcos Segarra Piñana (secretari accidental)

El secretari accidental inicia la sessió manifestant que l’objecte d’aquesta sessió és constituir el nou
Ajuntament d’aquesta ciutat, a la vista dels resultats que es van produir a les eleccions municipals que
van tenir lloc el passat 26 de maig, i després d’això, escollir l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.
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El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que es disposa a la legislació
electoral vigent, que són els art. 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, implica
la realització de les següents operacions:

– Constitució de la Mesa d’Edat, formada pels regidors electes de major i menor edat presents
en l’acte.

– Acreditació dels regidors i regidores electes davant de la Mesa d’Edat, amb l’aportació de les
credencials expedides per la Junta Electoral de Zona.

– Jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora.

– Declaració  de  constitució  de  la  corporació  municipal,  si  concorre  la  majoria  absoluta  dels
regidors i regidores electes.

– Elecció de l’alcalde o alcaldessa.

– Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa i presa de possessió del càrrec.

A continuació, el secretari accidental llegeix l’acta de proclamació d’electes emesa per la Junta Electoral
de Zona de Vinaròs el passat 4 de juny.

En compliment de l’esmentada normativa electoral, i  amb caràcter previ a la constitució de la nova
corporació, la llei encomana al secretari de l’Ajuntament, unes funcions en garantia del procediment. És
per això que el secretari accidental fa constar: 

– Que tots els regidors i regidores electes han acreditat la seua personalitat davant la secretaria
municipal amb el seu document nacional d'identitat.

– Que tots els regidors i regidores electes han formulat, baix la seua responsabilitat, davant la
secretaria  municipal,  les  seus  respectives  declaracions de béns  i  declaracions  d’activitats  i
possibles causes d'incompatibilitat amb el càrrec de regidor o regidora. 

– Que s'ha posat a disposició de tots els regidors i regidores electes, per part de la Intervenció i
Tresoreria de la corporació, l’arqueig dels comptes municipals.

– Que  s'ha  posat  a  disposició  de  tots  els  regidors  i  regidores  electes  l'Inventari  de  Béns
municipals. 

A continuació es procedeix a la constitució de la Mesa d'Edat que ha de presidir aquesta sessió. D'acord
amb els antecedents que consten a l'Ajuntament, entre els regidors i regidores presents, la de major
edat és la Sra. Filomena N. Agut Barceló, i la regidora més jove és la Sra. Lorena Gallén Mundo. Així
doncs,  es  constitueix  la  Mesa  d’Edat  amb els  esmentats  regidors,  com  a  presidenta  actua  la  Sra.
Filomena N. Agut Barceló i com a secretari accidental el Sr. Marcos Segarra Piñana, que ho és de la
corporació. 

Una vegada s'ha posat de manifest tot l'anterior i donat que existeix quòrum suficient perquè tinga lloc
la sessió constitutiva de la corporació, la presidenta declara oberta la sessió. 

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  01.mp3

PUNT 1r. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

D'acord amb el  que disposa l'article 108.8 de la  Llei  orgànica 5/1985, de règim electoral  general,  la
presidència invita als regidors i regidores electes a prendre possessió dels seus càrrecs, previ jurament
o promesa del càrrec. Seguidament, es procedeix a prestar jurament o promesa del càrrec i cada un dels
regidors, després de la crida de forma individualitzada, llegeix la fórmula legal de jurament o promesa i
la presidència entrega els distintius propis del càrrec. En primer lloc, intervenen els components de la
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Mesa d'Edat i, seguidament, la resta de regidors electes per ordre alfabètic.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  02.mp3

Filomena Agut Barceló:

Prometo, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  03.mp3

Lorena Gallén Mundo:  

Juro, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  04.mp3

Ildefonso Añó Lores:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  05.mp3

Isabel Cardona Ferragut:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  06.mp3

Gemma Cerdá Muñoz:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  07.mp3

Clara Cid Blasco:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
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S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  08.mp3

José María Compte Brosed:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:

Àudio:  09.mp3 

Juan José Cornelles Batiste:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  10.mp3 

María Inmaculada Díaz Ruiz:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  11.mp3

Marta Escudero Albor:

Prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al
Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del
País Valencià.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  12.mp3

Carlos Flos Fresquet:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  13.mp3 

Arancha García Roldán:

Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al
Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  14.mp3 

Fernando Jovaní Diago:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
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d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  15.mp3 

Jorge Llorach Senar:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  16.mp3

Pedro Manchón Pau:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  17.mp3

Juan Antonio Mañá Ferrer:

Juro, per la meua consciència i  honor,  complir  fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  18.mp3

Benjamín Martí Esbrí:

Juro, per la meua consciència i  honor,  complir  fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  19.mp3

Izaskun Maura Soriano:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  20.mp3

Rosario Miralles Ferrando:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
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S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  21.mp3

Román José Sánchez Mateu:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat  al  Rei,  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  com a  norma fonamental  de  l'Estat  i  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  22.mp3 

Josep Lluís Segura Monterde:

Prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei,
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País
Valencià. 

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  23.mp3 

Conclòs el tràmit, la presidenta de la Mesa declara constituïda la corporació municipal per al mandat
2019/2023. 

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  24.mp3 

PUNT 2n. ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ALCALDESSA

El  secretari  llegeix  l'article  196  de  la  Llei  orgànica  5/1985,  de  règim  electoral  general,  i  explica  el
procediment per tal d'elegir a l'alcalde o alcaldessa. Igualment exposa que el sistema de votació serà
l'habitual, aixecant la mà.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  25.mp3 

La presidenta de la Mesa, pregunta quin dels regidors electes que encapçalen les corresponents llistes
presenta candidatura a alcalde o alcaldessa. Presente candidatura la Sra. Miralles Ferrando.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  26.mp3 

A continuació, es proclama candidata al càrrec d'alcaldessa, la Sra. Rosario Miralles Ferrando (Partit
Socialista Obrer Espanyol). 

Efectuada la votació, la Sra. Rosario Miralles Ferrando, ha obtingut 11 vots a favor de la seua candidatura,
la qual cosa representa la majoria absoluta dels vots dels regidors. La presidenta de la Mesa proclama
alcaldessa electa la Sra. Rosario Miralles Ferrando que accepta el nomenament i efectua el jurament
com alcaldessa.

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  27.mp3 
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Seguidament  la  Sra.  Rosario  Miralles  pren  possessió  del  càrrec  i,  per  tant,  assumeix  des  d'aquest
moment la presidència de la sessió. 

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  28.mp3 

Tot seguit, la senyora alcaldessa dóna les gràcies a tots els assistents i pregunta als regidors si algú vol
fer ús de la paraula. A continuació, tenen lloc les següents intervencions:

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  29.mp3 

En primer lloc pren la paraula, la Sra. Escudero Albor, cap de llista del partit Compromís: 

«Vull en primer lloc felicitar a Xaro Miralles pel seu nomenament com alcaldessa i també als regidors i
regidores ací presents fruit de la voluntat del poble de Benicarló. 

Una corporació municipal totalment paritària, 10 dones i 11 homes, amb una dona al capdavant. 

Vull destacar este fet perquè és importantíssim a l’hora de visibilitzar el paper, valor i força de les dones
dins els àmbits públics de la societat. La imatge d’este saló de plens mostra els equilibris aconseguits i
reforça eixe compromís per la igualtat de gènere i ens fa sentir molt orgulloses a les persones que
creiem fermament en ella. 

Enhorabona als qui comenceu avui este camí i que compartireu amb nosaltres dies de feina i esforços
dins d’este projecte engrescador que és treballar per Benicarló.

Vull donar les gràcies també a totes les persones que durant la legislatura anterior ens heu acompanyat
i que no esteu avui a estes 21 cadires. Gràcies pel vostre esforç i la vostra dedicació als projectes polítics
que d’un costat o d’altre han buscat fer de Benicarló una ciutat millor. 

I  gràcies  a eixa peça indispensable dins la  democràcia que és la  ciutadania.  Gràcies per votar,  per
participar, per decidir. Gràcies pel suport i també per la crítica. 

No ho negarem, ens haguera agradat repetir un nou govern de progrés a l’Ajuntament de Benicarló,
plural, inclusiu i amb capacitat de convertir la diversitat en una riquesa. 

Però  com  deia  abans,  la  ciutadania  ha  decidit,  i  Compromís  adquireix  un  nou  paper  dins  d’esta
corporació municipal. 

Tan important com l’acció del partit en el poder, és la crítica constructiva des de l’oposició. I nosaltres
assumim  eixe  paper,  eixa  responsabilitat  amb  valentia,  amb  determinació  i,  per  descomptat,  amb
honestedat.

Al llarg de la legislatura, que avui acaba, hem construït. 

I això és exactament el que anem a fer en esta altra legislatura que comença. Seguir construint, amb
una oposició en positiu, amb transparència i comunicació com els eixos fonamentals sobre els quals
bastirem el nostre treball. 

La ciutadania té dret a tindre no sols un bon Govern, sinó també una bona oposició. 

Compromís està preparat per fer eixa oposició. Tenim els elements de judici necessaris i suficients per
calibrar l'acció de govern. 

Al llarg d’estos quatre anys, i  des del grup Compromís-ERPV, hem gestionat 12 regidories: Educació,
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Governació, Benestar Social, Recursos Humans, Cultura, Sanitat, Normalització Lingüística, Seguretat
Ciutadana, Joventut, Serveis Informàtics, Medi Ambient i Participació Ciutadana, la qual cosa implica
que la petjada que hem deixat és important. I com que la majoria de la planificació i la gestió política es
fa per a llarg termini, eixa petjada continuarà ací en este període que ara comença.

No hem presentat candidatura pròpia, perquè som conscients que molts dels projectes que veuran la
llum esta legislatura que ara comença són fruit del treball  de la que acaba i, per tant, mereixen la
confiança  i  l’acompanyament.  Volem  seguir  apostant  per  un  govern  de  progrés  i  que  seguisca
materialitzant-se tot allò que hem treballat conjuntament al llarg d’estos quatre anys. 

Sabem les llavors que hem sembrat, sabem els projectes iniciats i sabem fins on poden arribar a crèixer. 

Per això, no hem donat el vot de suport a la candidatura socialista. Perquè tampoc volem oferir un xec
en blanc.

Creiem que el principi de confiança no implica la seguretat plena de que les línies del progrés marcades
en el període del 2015 al 2019 es puguen materialitzar per complet en un govern monocolor. 

Estem vigilants, alerta perquè així siga, i la nostra oposició, sempre en positiu, però ferma i coherent
vetllarà perquè no hi haja cap retrocés en les polítiques de progrés iniciades per l’anterior govern plural
i on Compromís va tindre un pes determinant. 

El nostre repte estos quatre anys serà, no només vigilar eixe creixement de les llavors sembrades, sinó
també dur a terme les propostes plantejades al nostre programa electoral. Propostes que, en la nostra
opinió, seran molt beneficioses per a tots els benicarlandos i benicarlandes. 

I  vigilarem, perquè les actuacions de govern s’ajusten als seu programa electoral i  perquè les seues
accions no caiguen en contradicció amb tot allò que hem treballat, construït i planificat dins l’anterior
equip de govern.

Dit açò, tinguen per segur que no van a trobar en Compromís un grup amb el NO a la boca davant de
cada proposta seua. 

Amb les mans esteses i amb paraules clares, esperem que siga esta una legislatura de consens, diàleg,
respecte  mutu i  confiances  retrobades per  a  aconseguir  el  més important,  el  benestar  de tots  els
benicarlandos i benicarlandes. 

Igualment, posem els nostres diputats a les Corts Valencianes, els nostres futurs consellers i conselleres
al Govern valencià, el nostre diputat a Madrid al servei de les propostes i de les reivindicacions que es
consideren justes i que beneficien a la ciutadania de Benicarló.

I, per acabar, només desitjar que entenguen com cal la seua majoria absoluta, i que puguem tindre una
legislatura fructífera i gratificant, tant en les formes com en els resultats. 

I que puguem veure florir el treball sembrat estos últims quatre anys i que poden fer de Benicarló una
ciutat més sostenible, educadora, participativa, esportiva, compromesa amb cultura, llengua i patrimoni
i per suposat, una ciutat més inclusiva i integradora. 

Compromís ofereix seny, coherència i responsabilitat per fer possible eixa realitat i continuar avançant

cap a eixe Benicarló que volem i mereixem. Gràcies.»

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  30.mp3 

En segon lloc, pren la paraula el Sr. Martí Esbrí, cap de llista del partit Ciutadans: 

«Bon dia, primer que res vull felicitar l'alcaldessa i desitjar-li els majors dels èxits al capdavant de la
gestió d'este Ajuntament en els pròxims quatre anys. Els seus èxits, al final, són els èxits de tots els
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benicarlandos i això és més important que els propis partits polítics, que al cap i a la fi, no són més que
instruments al servici de la nostra societat, la nostra gent. Enhorabona Xaro i moltíssima sort. 

El meu agraïment a la corporació ixent. Tots, govern i oposició, hem intentat servir els ciutadans i als
interessos generals del municipi de la millor manera possible. Gràcies a tots ells, i en molt en especial
als que no continuaran en este mandat.

També vull agrair el treball i  l’entrega dels meus companys de viatge en la passada legislatura. José
María  Compte  i  Juanjo  Cornelles  en  el  grup  municipal  de  Ciutadans  Benicarló han  sigut  grans
companys i tinc la sort que seguisquen sent-ho en esta nova onzena legislatura. 

Agraïsc també als funcionaris i als treballadors d'esta casa la seua disponibilitat i entrega en tots els
moments en què han sigut necessaris, la seua dedicació al servei públic és fonamental i no la podem
obviar. 

Molt especialment vull  donar-los les gràcies als hòmens i  dones que s'han posat a disposició de la
societat  participant  en  les  candidatures  dels  sis  partits  polítics  que  s'han  presentat  en  el  nostre
municipi. Més de 130 persones compromeses i valentes, que sense elles no seria possible edificar esta
democràcia, i a pesar de tot la major parts d'ells no formaran part d'este consistori, i els vull donar les
gràcies per la seua valentia.

I, finalment, vull donar les gràcies a tots els votants de Ciutadans que ens han donat la seua confiança i
han confiat en nosaltres, perquè creuen que un partit de centre és la millor ferramenta per a dur a
terme unes polítiques de raó, de sentit comú, de lògica, lluny dels radicalismes extrems. 

La voluntat del poble ha sigut clara i el PSOE ha guanyat aquestes eleccions per una majoria absoluta i ,
per tant, pot afrontar la gestió del govern de la nostra ciutat de manera autònoma.

Ara Benicarló ha d'afrontar importants reptes que han quedat pendents, i que són molt importants i
molt urgents, i que l'equip de govern deu de saber resoldre amb la major celeritat. 

El personal de l'Ajuntament. Cap organització de serveis pot funcionar sense personal adequat, format i,
sobretot, motivat. Per això cal treballar per liderar amb saviesa i bondat i fer-lo sentir implicat i motivat
en este projecte de tots, i  no tornar a permetre que les seues reivindicacions s'hagen d'expressar al
carrer perquè l'Ajuntament també és la seua casa.

Però els mitjans humans sempre requerixen de mitjans materials. Per tant és fonamental dotar-los de
mitjans moderns,  perquè puguen realitzar  el  seu treball  de  la  millor  manera  i  en el  menor  temps
possible, facilitant al mateix temps als ciutadans el seu treball a través d'una gestió eficient.

La transparència a través de la digitalització ha de permetre que tots aconseguim fer el nostre treball de
manera molt més eficient, des de qualsevol lloc, i que els ciutadans no hagen de perdre el seu temps, un
trosset  de  la  seua  vida  en  esperes  prolongades  degudes  a  la  falta  de  capacitat  de  gestió  d’este
Ajuntament.

Fonamental serà orientar-se a l'economia i per tant facilitar als emprenedors la seua labor generadora
de riquesa. L'economia ha d'estar al servici de la societat i és fonamental perquè la societat siga feliç.
L’economia és per a les persones.  No hem d’oblidar que Benicarló és un dels municipis  de 10.000
habitants, o és el municipi de més de 10.000 habitants més pobre, en renda per càpita mitjana, de la
província de Castelló. Per tant, hem d’alinear-nos en eixe objectiu. La felicitat, la societat l’aconsegueix
de moltes maneres i una d’elles és a través d’una economia sòlida, generant ofertes de treball dignes.  

Reitere el nostre desig de sort a l'equip de govern que serà el govern de tots. Moltíssimes gràcies.»
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S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  31.mp3 

En tercer lloc, pren la paraula el Sr. Mañá Ferrer, cap de llista del Partit Popular, que realitza la següent
intervenció: 

«En primer lloc,  voldria reiterar-li,  en nom dels  membres del  que serà el  grup municipal  del  Partit
Popular, la nostra felicitació, en segon lloc m’agradaria als nous regidors del Partit Popular, donar-los
l’enhorabona, ells ja saben que continuem tenint un equip, continuem tenint uns valors, continuem
tenint un projecte per a Benicarló,  i  en la mesura del possible intentarem fer-lo realitat i  nosaltres
començarem ja  una  funció  d’oposició  des  de  la  lleialtat  institucional  i  la  crítica  constructiva.  A  la
senyora alcaldessa, simplement m’agradaria citar una frase de qui va ser alcalde de Nova York, Rudolph
Giuliani, que va dir que el seu gran secret va ser escollir bé la gent, delegar en ells, escoltar-los i donar-
los crèdit pels seus èxits.

Al que serà el nou equip de govern, una frase també, de Winston Churchill, que deia que en la vida hi ha
amics íntims,  amics,  coneguts,  adversaris,  enemics,  enemics mortals i  companys de partit  i  en eixe
ordre. Nosaltres no som els seus enemics, nosaltres som simplement els seus adversaris polítics, i per
tot  el  que  siga  bo per  Benicarló  ens  tenen al  seu  costat  i  els  desitjo  el  millor  per  aquesta  nova
legislatura. Moltes gràcies.»

S’adjunta fitxer d’àudio:
Àudio:  32.mp3 

Finalment, fa ús de la paraula l’alcaldessa, Sra. Rosario Miralles Ferrando, dient: 

«Moltes gràcies a tots els grups per les seues paraules. 

Senyor secretari  autonòmic d’Agricultura,  Paco Rodríguez Mulero,  senyor jutge de Pau,  Joan Ferré,
senyores regidores, senyors regidors, veïns i veïnes de Benicarló que esteu aquí presents i als que ens
seguiu per les noves xarxes de comunicació per qüestions d’aforament, a tots molt bon dia. 

També, als mitjans de comunicació que estan, com sempre, donant-nos suport. 

Em permetran que inicie el meu discurs de presa de possessió mostrant l’emoció que sento després
d’haver  estat  escollida  alcaldessa  per  segona  vegada.  En  esta  emoció  es  barregen  sentiments  i
sensacions molt variades i fonamentalment de gratitud, de satisfacció i d’una gran responsabilitat. 

De gratitud perquè vull començar agraint a totes les persones que han confiat en mi i en la meua força
política, el PSOE de Benicarló, 5.223 benicarlandos que el passat 26 de maig van confiar de manera
majoritària  en  l’equip  que  tinc  l’honor  d’encapçalar.  La  meua  gratitud  és  infinita  i  renovo  el  meu
compromís de treballar per Benicarló estos pròxims 4 anys amb il·lusió renovada i amb més força que
mai. L’objectiu d’este esforç, d’esta passió, no pot ser un altre que continuar fent de Benicarló una gran
ciutat, avançant sobre el que ja hem fet fins ara. 

Però també vull  mostrar  la  meua gratitud a tots  els  que legítimament van confiar  en altres  grups
polítics. La meua obligació, des del moment que he estat novament investida alcaldessa, és actuar i ser
l’alcaldessa  de tots els benicarlandos i  benicarlandes independentment de l’opció que cadascú haja
escollit. 

També tot el meu agraïment a totes les persones que han fet possible que avui estiga aquí; al meu
home, Claudio, per la seua paciència i comprensió, als meus fills Ana i Rafa, a Araceli, i a les meues
germanes, i a totes les persones que m’estimen. La felicitat que avui sento vull compartir-la en tots. 

Tampoc em vull oblidar dels companys i companyes de corporació durant estos últims quatre anys i que
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ara ja no ens acompanyen, sobretot als companys que han format part de l’equip de govern i que han
posat tot el seu treball i esforç constant en una tasca tant important com la de representar, treballar i
defendre a Benicarló. Vull agrair i  reconèixer avui a les dos forces polítiques que hem van donar el
suport per convertir-me en la primera alcaldessa de Benicarló. A tots ells moltes gràcies. 

Voldria  felicitar  també  tots  els  regidors  i  regidores  de  la  corporació  que  avui  es  constitueix.
Independentment de la candidatura de què formàrem part i  de l’adscripció política de cadascú,  els
benicarlandos ens han encomanat a tots nosaltres una important tasca: treballar pel nostre poble, pel
seu present i el seu futur. Estic completament segura que tots nosaltres, des del lloc que ens correspon
pel mandat dels ciutadans, farem tot el possible per no decebre aquesta important mostra de confiança.

Però com he dit al començament, sento avui una enorme responsabilitat. Una responsabilitat concreta i
directa davant tots els ciutadans, que esperen de la seua alcaldessa i de l’equip de govern, més fets que
paraules, més solucions que conflicte i sobretot més esperances.

Avui escrivim la primera pàgina d’una nova legislatura, estes parets d’aquest saló de sessions acullen un
acte de gran importància i d’especial significat. L’ onzena legislatura des de la democràcia. Enguany es
compleixen els 40 anys de la primera corporació escollida pels ciutadans de Benicarló i em permetreu
que tinga un record per aquells 15 homes i 2 dones que van conformar la primera legislatura. Tot el meu
reconeixement i  homenatge als  que van obrir  el  camí.  40 anys des del  dia que després  d’un llarg
parèntesis estrenàvem llibertat, llibertat que es va consolidar amb el primer fruit important d’aquelles
eleccions, la constitució de desembre de 1978.

José Maria Febrer Callís
Josep Espiell Saleta
Maria Ferrer Tolsa
Patricio Forés Serret
Jaime Mundo Alberto
Luís Soro Serra
Tomás Gozalbo Estrems
Eduardo Torres Sánchez
Domingo Roca Prats
Vicent Piñana Peña
Paula Gaspar de pablos
Ángel Rodríguez de Mier Rizo
Juán Forés Escura
Alvaro París Martínez
Antonio Esbrí Lores
José Forés Prats
Francisco Bayarri Soriano 

A tots ells, com he dit, el meu reconeixement i gratitud per obrir la porta, sent els primers regidors i
regidores elegits democràticament 

Crec que la gestió pública honesta ha de portar-se a terme des d’uns principis molt concrets.  Unes
conviccions en les que crec profundament, i  amb les quals, la gestió municipal aconsegueix la seua
verdadera naturalesa i dimensió de servei públic a la societat i a la ciutadania. Estos principis són: el
treball  incansable,  el  diàleg  permanent  i  la  proximitat  als  verdaders  problemes  dels  ciutadans  i
ciutadanes. Sense estos tres pilars, sense la coherència i compromís amb la ideologia que ens fa lluitar
per ells i, fonamentalment, sense el nostre afany per treballar sempre de forma decidida, la nostra tasca
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a l’ajuntament no tindria sentit.

Centrant-me ara en el projecte polític m’agradaria apuntar una sèrie de qüestions importants. Durant
els pròxims quatre anys, la nostra ciutat viurà moments d’especial transcendència que transformaran
Benicarló.

Els fons europeus determinaran una sèrie d’actuacions dins de l’estratègia de desenvolupament urbà
de  l’àrea  urbana  de  Benicarló  totes  unes  accions  encaminades  a  fer  de  Benicarló  una  ciutat  més
sostenible, més verda, més amable; la urbanització del carrer València, el centre cívic del carrer Major,
l’eix central des del Mucbe a la plaça de la Constitució, la conversió de la N340 en bulevard, l’eficiència
energètica,  el  pla  especial  del  centre  històric,  la  biblioteca,  l’administració electrònica,  el  laboratori
social, el centre empresarial d’AIDIMA, l’oficina d’atenció al ciutadà, el pla estratègic de turisme, el pla
d’acció comercial, el pla d’inclusió social, el nou Pla General d’Ordenació Urbana, que acabarem de
tramitar per a arribar a l’aprovació definitiva tant ràpid com siga possible

Podria seguir així durant molt de temps mencionant tot el que tenim a la vista com avanços importants
per a la nostra ciutat,  avanços que són el fruit del treball  fet durant els últims quatre anys, treball
impulsat  des  de  l’Ajuntament  i  des  d’altres  administracions  i  on  sempre  hem  estat  liderant  i
promocionant projectes que ara seran una realitat. 

La modernització de l’Ajuntament és una necessitat i un instrument per a la igualtat. En una verdadera
democràcia només és possible una autèntica participació per part de la ciutadania si esta pot accedir en
igualtat de condicions a tot tipus d’informació que es trobe en poder de qualsevol autoritat pública o de
qualsevol entitat privada que realitze funcions públiques. La informació pública ha de ser accessible als
ciutadans i, al mateix temps, les institucions han de ser proactives en l’oferiment i posada a disposició
de  la  informació  per  als  ciutadans.  Per  tant,  ens  comprometem  a  regular  l’accés  a  la  informació
municipal a través de l’alfabetització dels veïns i veïnes en l’ús de les tecnologies de la informació i
comunicació.

Hem  d’evolucionar  el  model  de  l’Ajuntament  fins  convertir-lo  en  una  administració  electrònica
avançada.  Hem  de  modernitzar,  estendre  i  promocionar  l’ús  de  les  noves  tecnologies  entre  els
ciutadans per fomentar la seua participació en l’administració. Hem de reorganitzar l’Ajuntament per a
convertir-lo en generador de serveis de valor públic. Hem de simplificar i facilitar l’accés de les persones
als serveis públics i maximitzar la seguretat de la informació i sobretot facilitar l’accés a la informació de
la ciutadania. 

Però  també  seguirem  sent  un  Ajuntament  compromès  amb  la  igualtat,  amb  el  benestar,  amb  la
integració, la  cohesió social,  apostant per uns serveis  socials forts.  Un govern local  que aposte de
manera decidida per l’educació i el coneixement. Un Benicarló emprenedor i tecnològic que estiga al
costat i responga eficientment a les demandes dels seus empresaris i comerciants. 

Em comprometo a posar tot l’esforç i tota la meua capacitat a continuar enfortint el paper del nostre
Ajuntament com a principal agent dinamitzador econòmic i  social en el municipi.  Per això, un dels
nostres  reptes  en  esta  nova  legislatura,  igual  que  ho  ha  sigut  fins  ara  és,  entre  altres,  el
desenvolupament econòmic sostenible de Benicarló per a crear condicions favorables per a la creació
d’ocupació. Incentivant i coordinant els agents socials per a utilitzar adequadament els nostres recursos
naturals i el nostre capital territorial. 

I  tot  això  cal  complementar-lo  amb  una  acció  constant  de  millora  de  la  qualitat  de  vida  dels
benicarlandos i benicarlandes. Seguirem apostant per més i millors serveis en instal·lacions esportives,
en instal·lacions culturals i en centres socials, on el nou centre de dia ha de ser una realitat en esta
legislatura.

No podem pensar ni per un moment que en l’àmbit turístic tot està aconseguit, al contrari, i molt més
en una societat globalitzada, on cal estar contínuament adaptant-se a les noves demandes del turista. El
Pla estratègic de turisme serà el full de ruta en esta legislatura per convertir Benicarló en el centre
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turístic que tots desitgem. 

Les nostres festes i les nostres tradicions continuaran sent la nostra gran imatge al món. Ha estat en
esta legislatura on hem situat Benicarló al lloc on es mereix i la nostra cultura i la nostra cultura festiva
ha traspassat fronteres. Seguirem el camí encetat, no us càpiga dubte. 

Estarem també sempre oberts a la col·laboració institucional amb el govern central, amb la Generalitat i
amb la Diputació per tirar endavant els millors projectes que la nostra ciutat necessita. 

Ara  fa  pocs  dies  vaig  rebre  una carta  de  felicitació  del  president  de  la  Generalitat  pels  magnífics
resultats electorals. Voldria llegir-la avui aquí perquè em va semblar una carta molt emotiva:

“Benvolguda Xaro/Estimada Xaro,

Volia donar-te l’enhorabona pels extraordinaris resultats que has aconseguit en les eleccions municipals
del passat diumenge. 

La claredat amb que has confirmat la confiança dels teus ciutadans és el millor indicador de com et
valoren els veïns i les veïnes del teu municipi, i per tant demostra la teua dedicació al cap davant de
l’Ajuntament. 

La  vostra  figura  és  la  pedra  angular  de  la  democràcia,  cap  representant  públic  té  una  funció  tan
significativa com la que duen a terme els alcaldes i les alcaldesses, ja que sou el referent principal de la
ciutat, qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, qui té més contacte amb ells i  qui sap, de
primera ma, com millorar la vida de les persones. Per això, els resultats electorals demostren, sense cap
dubte, que estàs realitzant un magnífic treball, escoltant als ciutadans, i preocupant-te per tot allò que
els afecta. 

Per últim, i a banda de donar-te l’enhorabona, vull donar-te les gràcies, gràcies per ajudar a fer que la
Comunitat Valenciana continue sent un territori d’hospitalitat, de solidaritat i de justícia social, i gràcies
per contribuir amb la teua tasca inestimable al progrés de la nostra terra. 

Com a secretari  general  del  PSPV,  em sento orgullós  de  comptar al  nostre  partit  en persones  tan
competents, tan treballadores i tan compromeses com tu i el teu equip. Espero que estos anys que
tenim per davant siguen positius i que des de la Generalitat Valenciana i des dels ajuntaments puguem
treballar junts per continuar millorant la Comunitat Valenciana.

Firmat: Ximo Puig Ferrer”

Els benicarlandos i les benicarlandes ens han atorgat la majoria, però soc una persona convençuda de la
importància que existisquen consens bàsics i debat polític assentat en la lleialtat i lliure de demagògia.
Crec fermament que el  debat  i  la  discussió  des de  punts  de  vista  contraposats  són la  base  de la
democràcia. No vos càpiga cap dubte que apostaré per un ajuntament obert que escolte i dialogue en
les  diferents  opcions  polítiques  i  que  prioritze  el  benestar  dels  ciutadans  a  les  discrepàncies
ideològiques. 

Per a tot el que he manifestat, senyores i senyors regidors és imprescindible la seua col·laboració lleial i
constructiva. 

Compto també per a impulsar tots els projectes amb uns col·laboradors necessaris,  imprescindibles
diria jo, com són les persones que presten els serveis a l’Ajuntament de Benicarló. Els treballadors i
treballadores  de  la  casa.  El  múscul  que  contribueix  cada  dia  amb el  seu  esforç  i  professionalitat
imprescindible a la prestació del servei públic per al benestar de la ciutadania. Per això, em dirigeixo ara
especialment  a  ells.  Som  conscients  que  heu  passat  moments  en  què  no  us  heu  sentit  valorats
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convenientment. Avui s’obri una nova etapa de respecte mutu i diàleg inesgotable, on el reconeixement
a l’esforç en el treball i la responsabilitat laboral és la garantia de conservar i sumar els serveis públics
que tots i totes gaudim. 

Regidors i regidores, veïns i veïnes, la major honra que un ciutadà pot aconseguir és posar al servei de la
seua comunitat el seu compromís i esforç amb tots, per tots i per a tots, des de la confiança que els
veïns  ens  atorguen.  Per  això  amb honor  i  amb orgull  rebo avui  la  responsabilitat  de  ser  la  vostra
alcaldessa, de ser qui representarà, treballarà i defendrà els pròxims quatre anys als veïns i veïnes de
Benicarló. Anem a treballar per a ser dignes de la sort que tenim de representar a tots i cadascun dels
benicarlandos  i  benicarlandes.  La  sort  de  ser  de  Benicarló  i  per  a  mi  avui  la  sort  i  l’orgull  de  ser
alcaldessa de Benicarló. 

Treballaré per liderar el projecte col·lectiu que és Benicarló i ho faré escoltant a tots i a totes, estant al
costat de les persones, dels seus problemes, i de tota la gent. No sé fer-ho d’una altra manera. 

Moltes gràcies a tots.»

S’adjunta fitxer d’àudio:

Àudio:  33.mp3

I com no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 12:58 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa. 

Vist i plau

L'alcaldessa
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