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ACTA PLENARIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA
Pren la paraula la Secretària General de l’Ajuntament, saluda i dóna la benvinguda a
totes les persones assistents a l’ACTE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA,
que té lloc a la Casa Consistorial del poble de Picanya, sent les 13:00 hores del dia 15 de juny
de l’any 2019.

Concorren a la sessió els Regidors i Regidores electes a les eleccions locals convocades
pel Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, celebrades el dia 26 de maig de 2019, i que són, per
candidatures, ordenades segons el nombre de vots:
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE):
Josep Almenar i Navarro
Rosario González i Fernández
Guillem Tortosa i Soriano
Maria Elena Ruíz i Pérez
Mario Guillem i Rodríguez
Delia López i Moya
José Alberto Sanchís i Cuesta
Patricia Salgado i Alcaide
Asdrúbal Ferrer i Alcaide
Rosa Maria Alejos i Montoro
Fernando Lara i Almenar

COMPROMÍS PER PICANYA: COMPROMÍS:
Helena Ferrando i Calatayud
Xavier Rius i Torres

PARTIT POPULAR (PP):

Angel Javier Montero i Hernández
Remedios Pellicer i Martínez
CIUTADANS – PARTIT DE LA CIUTADANIA (C’S):

Maria José Royo i Córdoba
Diego Soriano i Alonso

Secretària de la Corporació:
Lorena Andreu i Guillem
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ORDE LEGAL DEL DIA
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1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT:
D’acord amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de Juny, de Règim Electoral General
(LOREG), a l’efecte de presidir la present sessió, “es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels
elegits de major i menor edat, presents en l’acte”:
-

En Josep Almenar i Navarro, de major edat.
En Asdrúbal Ferrer i Alcaide, de menor edat.

2.- CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT:
D’acord amb l’article 195.3 i .4 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de Juny, de Règim Electoral
General (LOREG):
“3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels
electes en base a les certificacions que la Junta Electoral de Zona ha remés a l’Ajuntament.
4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la
majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió dues dies després,
quedant constituïda la Corporació qualsevol siga el nombre de Regidors presents.”
La Secretaria informa de la presentació de les preceptives declaracions d’activitats i béns
patrimonials d’acord amb l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i art. 131.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana. Pregunta si algun regidor o regidora incorre en causa d’incompatibilitat dels arts. 202
i 203 LOREG, advertint de les conseqüències.
Prèvia promesa o jurament de compliment fidel de les obligacions, conforme al art. 108.8
LOREG i al Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, tots i totes els/les electes prenen possessió dels
seus càrrecs de Regidor/Regidora.
Atés que aquests Regidors i Regidores constitueixen la majoria absoluta dels
Regidors/Regidores electes, ja que sent estos 17, han concorregut a la sessió el nombre de 17,
la Mesa d’Edat DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE PICANYA.

3.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE:
De conformitat amb l’art. 196 LOREG, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde, d’acord amb el
següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els Regidors o Regidores que encapçalen les seues corresponents
llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat electe.
c) Si cap d’ells obté dita majoria, és proclamat Alcalde el Regidor que encapçale la llista que
haja obtingut major nombre de vots populars al corresponent municipi. En cas d’empat es
resoldrà per sorteig.
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Els Regidors que encapçalen les seues corresponents llistes, candidats per al càrrec d’Alcalde,
són els següents:
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE):
Josep Almenar i Navarro
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COMPROMÍS PER PICANYA: COMPROMÍS:
Helena Ferrando i Calatayud
PARTIT POPULAR (PP):
Angel Javier Montero i Hernández
CIUTADANS – PARTIT DE LA CIUTADANIA (C’S):
Maria José Royo i Córdoba
La Presidència comunica que es procedirà a l’elecció via vot secret, com és costum municipal.
Acabada la mateixa i realitzat l’escrutini, s’anuncia el següent resultat:
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE):
Josep Almenar i Navarro

11 vots.

COMPROMÍS PER PICANYA: COMPROMÍS:
Helena Ferrando i Calatayud

2 vots.

PARTIT POPULAR (PP):
Angel Javier Montero i Hernández

2 vots.

CIUTADANS – PARTIT DE LA CIUTADANIA (C’S):
Maria José Royo i Córdoba

0 vots.

Vots en blanc:

2 vots.

Vots nuls:

0 vots.

Total vots:

17 vots.

En conseqüència, sent dèsset el nombre de Regidors i Regidores, amb el vot d’onze dels dèsset,
resulta elegit Alcalde EN JOSEP ALMENAR I NAVARRO per majoria absoluta.
L’Electe pren possessió mitjançant la prèvia promesa del càrrec.

Seguidament, el Sr.Alcalde pren la paraula i la dóna als caps de llista de l’oposició. Pren
la paraula Na Mª José Royo i Córdoba, Regidora Cap de Llista de CIUTADANS – PARTIT DE LA
CIUTADANIA (C’S):
“Buenos días,
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Hoy es un día de agradecimientos, el más importante es agradecer a las personas de Picanya
que nos han dado su confianza en forma de voto, realmente hoy son ellas las protagonistas,
nosotros simplemente las representamos. También quiero agradecer a todos cuantos nos habéis
ayudado a llegar aquí, algunos de ellos se encuentran ahora en la sala, muchas gracias…
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También gracias a todo ese funcionariado que no se ve, pero que hace un gran trabajo para que
todo ruede bien, sin ir más lejos en esta toma de posesión, que es un acto a la vez emotivo pero
repleto de responsabilidad.
Hace cuatro años comenzamos con esta andadura, era un camino nuevo para nosotros, un
camino que ha sido de gran aprendizaje y no negaré que muy gratificante. Ahora lo abordamos
desde la experiencia y con mucha más confianza, pero también con muchísimo entusiasmo e
ilusión.
Parte de nuestro objetivo hace cuatro años era hacer una oposición constructiva, pensamos que
es una buena manera de seguir construyendo nuestro municipio y no lo hemos debido hacer
demasiado mal porque a pesar de ser un partido joven y de carecer de experiencia, nos han
afianzado y reforzado en el cargo, aumentando el número de votos, éste es el mejor impulso
para mejorar en nuestro trabajo, todo un estímulo para aportar lo bueno que podamos al pueblo.
Ayudar a que Picanya sea un lugar donde el bienestar social prime por encima de todo, por
encima de siglas o partidismo. Una Picanya con espacio para todos, una Picanya social, porque
socializar nos parece fundamental para crear sociedades más plurales, más abiertas, menos
agresivas y más amables, por encima de todo están las personas.
Precisamente de estos cuatro años de bagaje, me llevo especialmente a las personas que he
conocido, muchas de ellas van a seguir formando parte de esta legislatura, a las que ya no
siguen con nosotros, las echaremos de menos, y a los que empezáis por primera vez os deseo
que trabajéis con la misma ilusión que lo hago yo.
Desearía que esta nueva legislatura que ahora comienza fuese para aunar esfuerzos, para que
entre todos mejoremos nuestro municipio, que todos seamos capaces de despojarnos de
personalísimos y aportemos nuestro granito de arena.
No puedo acabar sin felicitar al resto de concejales que vamos a ser compañeros de viaje y
especialmente a Pepe Almenar al que el pueblo le ha vuelto a otorgar su confianza, no nos
necesita para gobernar pero sí me gustaría que contara con todos nosotros para trabajar con él y
seguir mejorando este gran proyecto que es Picanya.
Muchas gracias”

A continuació, pren la paraula N’Angel Javier Montero i Hernández, Regidor Cap de llista del
PARTIT POPULAR que dona les gràcies als seus votants i felicita a Josep Almenar per tornar a
ser elegit com Alcalde de Picanya..

Pren la paraula N’Helena Ferrando i Calatayud, Regidora Cap de Llista de COMPROMÍS PER
PICANYA: COMPROMÍS:
“Bon dia a totes i tots.

Pàgina 4 de 7

ALCALDE (JOSEP ALMENAR I NAVARRO)
SECRETÀRIA GENERAL (LORENA ANDREU
GUILLEM)

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
ACTA (TD10): 0.0 ACTA PLENARI CONSTITUCIÓ AJUNTAM. 15 JUNY 2019
2019/198 - EXP.GV.040/2019/9

ID: 2019/198
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: N007P-QCXKE-N6KHQ
Fecha de emisión: 25 de julio de 2019 a las 18:55:43
Página 5 de 7

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETÀRIA GENERAL de Ajuntament de Picanya.Firmado 25/07/2019 09:54
2.- ALCALDE de Ajuntament de Picanya.Firmado 25/07/2019 12:59

FIRMADO
25/07/2019 12:59

Plenari Extraordinàri 15 de juny de 2019

Lo primer que vull es donar les gracies als picanyers i picanyeres que ens han votat i que han
fet posible que avui estigam Xavier Rius i jo com a regidors a Picaya.
Per a nosaltres es un orgull poder representar-vos a totes i a tots en aquest Ajuntament.
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Tanmateix vull felicitar al señor alcalde i a tot el seu grup municipal pels resultats tan bons que
han obtingunt,
Es des de el Municipi des d’on es treballa pe a fer un món més just, Municipi a Municipi i per aixó
anem a intentar treballar per a millorar aquesta Picanya.
Pense que el nostre programa es molt bo i te moltes coses que volem posar en marxa i amb
molts punts en comú amb el programa del PSOE, per aixó ens agradaria poder treballar-lo
conjuntament per a posar-lo en marxa.
Són mesures com per exemple traballar per la vivenda jove, conseguir major participació de la
ciutadania, asumir les mesures de trasparència i bon govern que ja hem implantat conjuntament
els nostres partits a la Generalitat, o fer polítiques actives per a persones majors prevenint la
soletat.
A la fi. són un grapat de bones mesures que volem treballar amb aquesta Corporacio i amb el
poble per a fer-lo encara millor.
No obstant, ens trobarà enfront en aquelles mesures unilaterals que vosté prenga i que no
suposen millorar la vida de les persones, ni aprofundir en la democracia del nostre poble i que no
estiguen consensuades en la societat de Picanya i amb els seus representans.
Per l´altra part, pot tindre clar señor Alcalde, que ens tindrá al seu costat amb tot alló que supose
millorar la vida de les persones i del municipi de Picanya i que siga coherent amb el nostre
programa.

Moltes gràcies”.

Per a finalitzar l’acte, pren la paraula el Sr. Alcalde, Josep Almenar i Navarro:
“Molt bon dia a totes i tots i moltes gràcies per la vostra assistència i per acompanyar-nos en
esta festa de la democracia local que és la constitució de l’Ajuntament del nostre poble.
He de començar donant també les gràcies a les 3.283 persones que en les passades eleccions
del 26 de maig van donar el seu suport a la candidatura que tinc l’honor d’encapçalar. 3.283
picanyeres i picanyers que van manifestar de forma inequívoca el seu ferm desig de que el
nostre poble continue avançant pel camí de ser un poble a la messura de les persones, un poble
verd, solidari, modern, amb oportunitats formatives, culturals, esportives per a totes i tots.
També vull donar les gràcies a les persones que van triar altres opcions polítiques. També
mereixen la nostra atenció i dedicació.
És molt normal que hi haja persones a les que NO els agrade este model de poble i que pensen
que Picanya hauria d’avançar per camins diferents. Per a estes persones també hem de
gobernar i treballar. La seua veu i les seues idees han de ser escoltades i estic segur que els
regidors i les regidores que les representeu en este Ple de l’Ajuntament de Picanya sabreu estar
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a l’alçada d’esta important tasca i, més enllà dels interesos més partidistes. Sabreu representar
al poble i defendre els interesos generals.
El Ple de l’Ajuntament de Picanya no ha de ser un simple trampolí cap a altres càrrecs. Ha de
ser també el centre de decissions cap a un poble més modern i més solidari
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Nosaltres, l’equip de govern del Partit Socialista de Picanya, com hem fet sempre, treballarem
per a tot el poble. Sense exclussions. Això sí, farem, com hem fet sempre, polítiques d’esquerres
i de progrés.
La finalitat d’estes polítiques seran les persones i l’entorn físic.
Les persones i les oportunitats de millora permanent, amb més dedicació a aquells que més ho
necessiten.
I l’entorn físic, amb la millora permanent de carrers, places i parcs que facen un poble més
amable i més bonic.
Treballarem per una educació de més qualitat. Per proporcionar oportunitats educatives a
menuts i menudes, a joves, a adults i a persones majors.
Treballarem per un poble amb un espai públic encara millor. Un espai per a les persones, per a
la trobada, la conversa… amb una mobilitat cada vegada més sostenible.
Treballarem per un poble solidari, atent a no deixar enrrere a ningú. Un poble més igualitari, més
just.
Treballarem per la cultura, per l’esport, per les tradicions, les festes, la convivència, pel teixit
associatiu, per la millora d’infraestructures i equipaments… i per tot allò que fa, que en estos
moments, Picanya siga un referent de qualitat de vida.
I ho farem com ho hem fet des de fa anys, escoltant a les persones, negociant, xerrant… amb
participació real i ho farem… perquè ja ho hem fet, perquè ja hem demostrat que és possible.
Això es pot definir com a “vella política”. És cert que portem molts anys treballant pel mateix
model de poble, un model de poble pel que aposta la gran majoria de picanyeres i picanyers. En
qualsevol cas política refrendada democràticament per la ciutadania.
I ahí està la clau. Ara, en els temps de les xarxes socials, de les “fake news”, sembla que
qualsevol persona, amb un simple teclat, pot convertir-se en la “veu del poble”. Es llancen
afirmacions que estan molt lluny de la realitat o són simplement desinformació o mentides. Es
fan acudits amb poquíssima gràcia i cap mostra de respecte des de perfils “anònims”, encara
que totes i tots sabem quí és cadascún, suposadament dedicats a l’humor, i l’odi o el rencor fan
la resta. Hi ha una dita ben coneguda que va molt bé ací: “El necio es atrevido y el sabio
comedido”.
Però un poble és molt més que això, és molt més que mirar-se el melic. És atenció als interesos
de la majoria, no d’unes poques persones. És facilitar la convivència, és respectar i fer respectar
les normes, és respectar als altres.
A Picanya tenim un bon camí recorregut, però ja sabeu… un poble no s’acaba mai.
Permitiu-me que hui celebre, molt especialment, la incorporació de gent jove, molt jove, al nostre
Ple municipal. Gent preparada, amb ganes i espenta, i per damunt del tot, molta il·lussió. Il·lussió
per treballar pel seu poble, ganes de treballar per la nostra gent. Us diré que eixa il·lussió, la
sensació que hui teniu, no passa mai, jo, hui, encara la tinc.
I és que per davant nostre tenim quatre anys d’intens treball, ja ho puc assegurar. Tenim reptes i
millores que abordar. Mai hem sigut comformistes, no ho anem a ser ara.
La Picanya del futur ha de ser més verda, a ningú se’ns escapa que la protecció del Medi
Ambient ha d’estar darrere de cada pas que donem. Mireu, els arbres poden viure sense les
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persones però les persones no podem viure sense els arbres. Hi ha qui pensa que la prioritat és
aparcar, que també és una cosa que ens ha de preocupar, però nosaltres, pensem que és més
important respirar. La natura no sols ha d’estar al camp, a les muntanyes… la natura ha d’estar
als nostres carrers i places perquè sols l’estima per la natura i la seua protecció ens garanteix un
futur. La cura de la natura és obligació col·lectiva i també individual, si volem un planeta millor.
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Parlant del Planeta mire a les meues netes ací presents i pensé en l’obligació que tenim com a
societat de garantir un entorn de qualitat i que això dependrà, en gran part, de les polítiques i
accions que siguem capaços de dur endavant ara, en estos moments.
Laia, Aina, Alba i Jordiet, m’agradaria que quan foreu majors recordàreu que la
Corporació Municipal de Picanya treballava per deixar-vos un món millor. Així que Alba,
endavant amb la defensa de la natura, la cura del medi ambient, la neteja, el reciclatge i
gràcies per les teues converses que ens animen i ens ajuden.
I pense en les meues netes, en l’obligació que tenim com a societat, com a poble, de
garantir-les un entorn de qualitat. Cal treball per un futur millor per a elles i per tots i totes
els i les que venen darrere.
Picanya ha de ser més pública. L’espai públic és trobada, és conversa, és festa, és cultura, és
esport… els serveis públics han de treballar per l’excel·lència. No ens podem resignar amb
menys i caldrà intervindre en aquelles instal·lacions i serveis que amb el pas del temps,
necessiten ser actualitzats, modernitzats o canviats.
Picanya ha de ser més participada, més viscuda, més oberta i moderna però sense perdre, de
cap manera la seua identitat com a poble. No volem ser una ciutat, ni un barri d’una ciutat. Volem
continuar sent un poble per a les persones de hui, i per a les que vindran en un futur. Un poble
cohesionat i integrat que vaja del centre a la perifèria, del nucli antic a les zones més noves,
vertebrat i relacionat, antic i modern. Un poble que sap d’on ve i on va. Així ho demana la
ciutadania i així ho creguem nosaltres.
No podrà, de cap forma, ser este el treball d’una sola persona, no ha sigut mai, però puc
asegurar-vos a veïnes i veïns, que l’equip que hui ens posem al capdavant de l’Ajuntament
posarem les màximes energies, ganes, determinació, honradesa i, per damunt de tot il·lussió per
fer del nostre poble, una Picanya encara millor.
Per a acabar i de manera més personal, he de dir que, normalment parlem a les persones
presents però sempre recordem a les que ja no estan ací però les duguem al cor (i les
persones estan entre nosaltres mentre està viu el seu record als nostres cors). Fa quatre
anys acabava el meu discurs des del record a l’amic que ens acabava de deixar i que hui
encara continua entre nosaltres.
Vull finalitzar agraïnt la presència de totes i tots i de manera molt especial la de de José
María Ridaura.
Moltes gràcies”

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les catorze hores i quinze minuts.
S’estén la present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a Secretària,
amb el vistiplau del Alcalde.
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