
                   

ACTA 8/2019

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO, EL DIA QUINCE  DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA.

En la Villa de Altea y en el Salón de Actos del Centro Social habilitado a los efectos, siendo las doce 

horas del día quince de junio de dos mil diecinueve, en primera convocatoria, en cumplimiento de lo  
establecido en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral  

General, y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  Jurídico de las Entidades  
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y a los efectos de celebrar sesión 

constitutiva del  Ayuntamiento, se reúnen los/as Concejales/as Electos/as Jaume Llinares Cortés,  Jesús 
Ballester Huertas, Vicenta Pérez Barber, Diego Zaragozí Llorens, Rocío Gómez Sánchez, Miguel De la 

Hoz Sellés, María Antonia Laviós Zaragoza, Antonio Vicente Ferrer Pérez, Rafael Ramón Mompó, María 
Luisa Merenciano Pérez, Marta Lloret Devesa, Aurora Serrat Guarinos, Silvia María Pérez Ripoll, José  

Luis  León Gascón,  José Francisco Orozco Orozco,  Andrés  Ribes  Ripoll,  Ana María  Alvado Ausias,  
Amalia Campomanes Eguiguren, Consuelo González Ripoll, Juan Martínez Picó y Pere Barber Ballester, 

asistidos del Secretario en Funciones  de la Corporación  Fernando Albaladejo Asenjo, de conformidad 
con el siguiente orden del día:

Sr. Secretario: En este acto se va a proceder a la constitución del Ayuntamiento de Altea, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 195.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículo 376 del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

La Mesa de Edad está integrada por el Concejal Electo de mayor edad, D. Jaume Llinares Cortés y el de  

menor edad, Dª Marta Lloret Devesa, aquí presentes, según resulta de la acreditación de su personalidad y 
fecha de nacimiento ante este Secretario en Funciones de la Corporación, que lo es también de esta Mesa.

El Presidente de la Mesa, que es el de mayor edad, formulará la siguiente frase para constitución de la  

Mesa.

Sr. Llinares: Es declara constituïda la Mesa de Edat, per estar presents en esta sessió les persones a les  
que correspon formar-la, procedint-se seguidament de conformitat amb la Llei. Bon dia, es declara oberta 

la sessió per a la constitució de l’Ajuntament d’Altea, d’acord amb la informació aportada per Secretaria  
s’han confrontat les credencials dels Regidors Electes amb la certificació que ha sigut remesa per la Junta 

Electoral de Zona, i  s’ha comprovat el compliment per part  dels elegits d’aquelles altres obligacions  
marcades per l’article 75 de la Llei de Règim Local, seguint el model de declaració aprovat pel plenari 

d’esta Corporació el 3 de febrer de 2011.



Sra. Lloret: Per a la presa de possessió s’utilitzarà la fórmula de jurament o promesa recollida en el Real  
Decret 707/79, de 5 d’abril, que consisteix en que cadascun dels Regidors/es pronuncia la fórmula de 

jurament  o  promesa  davant  un  exemplar  de  la  Constitució  quans  se’ls  anomenarà  pel  Secretari  en 
Funcions.

Sr. Secretario:  En primer lugar tomarán posesión los miembros de la Mesa de Edad a los que se les  

impondrá la medalla acreditativa de su condición de Concejal, llamo a D. Jaume Llinares Cortés que 
procederá al juramento o promesa.

Sr. Llinares: Promet, per la meua consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de 

Regidor d’este Ajuntament,  amb lleialtat  al  Rei,  i  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució com a norma  
fonamental de l’Estat.

Sra. Lloret: Promet, per la meua consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de  

Regidora d’este Ajuntament,  amb lleialtat al Rei, i  guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat.

Sr. Secretario: A continuación iré llamando por orden alfabético de sus apellidos al resto de Concejales.

Sra. Alvado: Promet, per la meua consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de 

Regidora de l’Ajuntament d’Altea, per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar  la  
Constitució i l’Estat de l’Autonomia de la Comunitat Valenciana, promet seguir posant les institucions al 

servei de les alteanes i alteans, i exercir el meu càrrec amb honestedat, proximitat i bona cosa de trellat.

Sr.  Ballester:  Prometo,  por  mi  conciencia  y  honor,  cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo de 
Concejal de este Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 

fundamental del Estado.

Sr. Barber: Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment amb  les obligacions del càrrec de  
Regidor de l’Ajuntament d’Altea, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar  la  

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Sra. Campomanes: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Concejal de este Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución Española y  

el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Sr. Ferrer: Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment amb  les obligacions del càrrec de  
Regidor de l’Ajuntament d’Altea,  amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar  la Constitució i l’Estatut  

de la Comunitat Valenciana.

Sra.  Gómez:  Prometo,  por  mi  conciencia  y  honor,  cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de 
Concejal de este Ayuntamiento de Altea, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 

como norma fundamental del Estado.



                   

Sra. González:  Promet,  per la meua consciència i honor complir fidelment amb  les obligacions del 

càrrec de Regidora de l’Ajuntament d’Altea, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer  
respectar  la Constitució i l’Estatut de la Comunitat Valenciana.

Sr. De la Hoz: Promet, per la meua consciència i honor complir amb fidelitat  les obligacions del càrrec  

de Regidor d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar  la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat.

Sra. Laviós: Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment amb  les obligacions del càrrec 

de Regidora de l’Ajuntament d’Altea, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar  la Constitució i 
l’Estatut de la Comunitat Valenciana, treballar per fer d’Altea i Altea la Vella un poble més igualitari, més  

sostenible amb el nostre entorn i territori, així com lluitar contra la violència masclista tots els dies sense 
fer cap pas enrere.

Sr. León:  Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal  

de  este  Ayuntamiento,  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución  como  norma 
fundamental del Estado.

Sr.  Martínez:  Prometo,  por mi  conciencia  y honor,  cumplir  fielmente las  obligaciones del  cargo de 

Concejal de este Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.

Sra. Merenciano: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo 

de Concejala del Ayuntamiento de Altea, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y 
Estatuto de la Comunidad Valenciana.

Sr. Orozco: Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment amb  les obligacions del càrrec de 

Regidor de l’Ajuntament d’Altea, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar  la  
Constitució i l’Estatut de la Comunitat Valenciana.

Sra. Pérez Barber: Promet, per la meua consciència i honor complir amb fidelitat  les obligacions del  

càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar  la Constitució com a  
norma fonamental de l’Estat.

Sra. Pérez Ripoll:  Juro, por mi conciencia y honor,  cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal de este Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.

Sr. Ramón: Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment amb  les obligacions del càrrec de 

Regidor de l’Ajuntament d’Altea, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar  la  
Constitució i l’Estatut de la Comunitat Valenciana.



Sr. Ribes:  Prometo, por mi conciencia y honor,  cumplir fielmente con las obligaciones del  cargo de 
Concejal de este Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar  la Constitución como 

norma fundamental del Estado.

Sra. Serrat: Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment amb  les obligacions del càrrec  
de Regidora de l’Ajuntament d’Altea, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar 

la Constitució i l’Estatut de la Comunitat Valenciana.

Sr. Zaragozí: Promet, per la meua consciència i honor complir  amb fidelitat les obligacions del càrrec de 
Regidor de l’Ajuntament d’Altea, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar  la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat i l’Estatut de la Comunitat Valenciana.

Sr. Secretario:  Concluido el acto de toma de posesión, comprobado el quórum de asistencia, mayoría 
absoluta de Concejales Electos, seguidamente se declarará constituida la Corporación por el Presidente de 

la Mesa.

Sr. Llinares:  Donat compliment al que es disposa en l’article 195 de la Llei Electoral i el Real Decret  
707/79, esta Mesa declara constituït l’Ajuntament d’Altea sorgit de les eleccions locals celebrades el 26  

de maig de 2019, per al mandat 2019/2023.

Sra.  Lloret:  Seguidament  es  va  a  procedir  a  l’elecció  d’Alcalde  o  Alcaldessa,  però  prèviament  el 
Secretari en Funcions donarà lectura a l’article 196.1 de la Llei Electoral.

Sr. Secretario: El artículo 196 dice así: 

En la misma sesión de constitución de la Corporación, se procede a la elección de Alcalde o Alcaldesa, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen las correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es declarado electo.

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la  
lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio, en 

caso de empate se resolverá por sorteo.

Sra. Lloret:  Abans de procedir a la votació ordinària, es procedirà a la presentació de candidatures a  
l’elecció d’Alcalde/sa, d’acord amb l’article 196, apartat a), de la Llei Electoral, podent ser candidats/es 

tots els Regidors/es que encapçalen les seues corresponents llistes, és a dir, Jaume Llinares Cortés, Jesús  
Ballester Huertas, Vicenta Pérez Barber, Ana María Alvado Ausias, Amalia Campomanes Eguiguren, si 

vos plau, dels que poden ser candidats/es, que alcen la ma els Regidors/es que renuncien a la candidatura  
per a l’elecció de la candidatura.

Queden proclamats a candidats/es a l’elecció d’Alcalde/sa, els/les senyors/es, Jesús Ballester Huertas, de 

la llista presentada pel Partit Popular, Jaume Llinares Cortés de la llista presentada pel Partit Compromís.



                   

Acte de votació, segons el sistema ordinari, vots a favor de la candidatura de Jaume Llinares Cortés, vots 

a favor de la candidatura de Jesús Ballester Huertas. Abstencions. 

Sr. Secretario: Son abstenciones respecto a las candidaturas presentadas, entonces al no haber votado son 
abstenciones las dos, el resultado por tanto es el siguiente:

Candidatura de Jaume Llinares Cortés, 12 votos

Candidatura de Jesús Ballester Huertas, 7 votos.

Abstenciones, 2.

Sra. Lloret:  Havent obtingut la candidatura presentada pel Partit Compromís 12 vots, el que suposa la 

majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la  Corporació,  queda  proclamat  Alcalde  de 
l’Ajuntament d’Altea Jaume Llinares Cortés.

L’Alcalde Electe pot prometre o jurar el càrrec per al que ha sigut elegit.

 

ÚNICO.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ELECCIÓN DE ALCALDE/SA

El Secretario en Funciones de la Corporación, toma la palabra al objeto de explicar el contenido de la 
sesión  plenaria  y  el  procedimiento  de  constitución  del  Ayuntamiento  que  implica  las  siguientes 
operaciones:

Constitución de la Mesa de Edad, formada por los Concejales/as Electos/as de mayor y menor edad; 

acreditación  de  los  Concejales/as  Electos/as  ante  la  Mesa  de  Edad  mediante  la  presentación  de  las 
credenciales; juramento o promesa del cargo de Concejal/a y elección de Alcalde/sa y toma de posesión.

De acuerdo con los antecedentes obrantes en la Secretaría el Concejal Electo de mayor edad es Jaume 
Llinares Cortés, y la de menor edad Marta Lloret Devesa, presentes en este acto, según resulta de la  
acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento, asumiendo la Presidencia como Mesa de Edad. 

Los/as Concejales/as Electos/as han aportado la credencial de la Junta Electoral de Zona  acreditando su 

personalidad,  constando  en  Secretaría  la  documentación  sobre  declaraciones  de  intereses  relativas  a 
“Bienes Patrimoniales” y a “Causas de posible incompatibilidad y actividades” prestadas por todos los/as 

electos/as.

Comprobado por la Mesa de Edad que concurren a la sesión la totalidad de Concejales/as Electos/as que 
suman veintiuno, se presta juramento o promesa personalmente por cada uno de ellos bajo la fórmula de 

cumplir  fielmente las  obligaciones del  cargo de Concejal/a  con lealtad al  Rey y de respetar  y  hacer  
respetar la Constitución y el Estatuto de la Comunidad Valenciana.

Habiendo quórum para la constitución de la Corporación, queda ésta constituida.



Seguidamente, se procede  a dar lectura a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 5/1985, de 19 de junio,  
de Régimen Electoral  General,  el  cual  fija  el  procedimiento a seguir  para la  elección de Alcalde/sa,  
quedando el Pleno enterado de su contenido.

Preguntados por la Mesa de Edad si algún cabeza de lista renuncia a presentar candidatura, lo hacen Ana 
María Alvado Ausias por Altea amb Trellat, Vicenta Pérez Barber por el Partido Socialista  y Amalia  
Campomanes Eguiguren por Ciudadanos,   como resultado quedan proclamadas las candidaturas de:

-  Jesús Ballester Huertas, por el Partido Popular
-  Jaume Cortés Llinares, por  Compromís

A continuación, no solicitándose otro sistema de votación, se procede a la votación por sistema ordinario, 

con el siguiente resultado:

-Votos a favor de  Jesús Ballester Huertas: 7 votos.
- Votos a favor de Jaume Llinares Cortés: 12 votos.
- Abstenciones: 2

Habiendo obtenido el candidato Jaume Llinares Cortés la mayoría absoluta,  se le proclama Alcalde del 
Ayuntamiento de Altea.

A continuación  Jaume Llinares Cortés acepta el cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea 
ante el nuevo Ayuntamiento, tomando posesión del cargo y prestando promesa según lo dispuesto en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Y pronunciando unas breves palabras de agradecimiento.

Sr. Alcalde:  Promet, per la meua consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec 
d’Alcalde d’este Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma  
fonamental de l’Estat, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut de la Comunitat Valenciana.

Perdoneu-me, hui ha sigut una cosa més estranya encara, això de ser el major de l’Ajuntament, presidir la  
Mesa d’Edat i desprès jurar com a Regidor i com Alcalde.

Companys  de  Corporació,  família,  amigues  i  amics,  bon  dia  a  totes  i  tots  i  moltes  gràcies  per 
acompanyar-nos a este acte de constitució de la Corporació 2019/2023.

Considere que és un dia en el qual el més important és demostrar agraïment, i això és el que tractaré de  
fer.  Començaré  agraint  a  les  persones  que  van  confiar  en  el  nostre  projecte  polític,  i  ho  vull  fer,  
exactament igual, als que van donar la seua confiança a altres Grups Polítics. La meua obligació a partir  
d’avui és ser Alcalde de totes les alteanes i alteans, independentment de l’opció política que cadascú haja 
triat. Sé que és un dia molt important per a totes les Regidores i Regidors que avui han promès o jurat el  
seu càrrec, enhorabona i molta sort en el vostre treball, també és un dia molt especial per a mi, ja ha sigut 
important i transcendental en la meua vida haver representat al meu poble en estos últims 4 anys, però que 
ara en regaleu la possibilitat de poder ser per segona vegada Alcalde d’Altea, és emocionant, i en fa sentir  
una barreja de gratitud, satisfacció i encara si cap, més responsabilitat.

He pensat moltes vegades que este reconeixement no té preu, però m’equivocava, si que el té, el que  
ocorre és que per molt que m’esforce dia a dia mai seré capaç de tornar-vos el que meu donat durant  
aquestos anys.



                   

Vull agrair-vos a parts iguals, als Regidors de Compromís i del PSOE el vostre suport, vosaltres heu fet 
possible que ara estiga en esta taula.

Estos 4 anys de Govern que acabem de tancar han sigut difícils, no vaig a negar-ho, però han pesat 
indubtablement més el resultat i la gratitud de tantes persones, que les dificultats. 

Vull agrair públicament a les companyes de Altea amb Trellat el seu comportament i esforç durant tota la 
legislatura passada, i per descomptat també al Partit Popular i Cipal el seu treball que ja he repetit més 
d’una vegada que estic segur que els nostres objectius són coincidents, perquè tots busquem el millor per 
al nostre poble.

Gratitud immensa és el que he de demostrar a les persones que formen el col·lectiu local de Compromís, 
per estar sempre disposats a treballar pel bé comú, i a les meues amigues i amics, ja no sé com els podré  
donar les gràcies per estar preparats a respondre cada vegada que els he necessitat, gràcies de veritat a  
totes i tots.

Hui encetem una nova etapa en la qual tindrem l’oportunitat d’acabar importants projectes pendents i 
d’iniciar-ne de nous, volem seguir sent un Ajuntament compromès amb la igualtat, amb la integració i la  
cohesió social, i treballarem per tindre uns serveis social cada dia més complets, volem ser un Govern que  
continue millorant l’accessibilitat i la mobilitat per a totes les persones, i que faça d’Altea un poble on la 
cultura i l’educació, puguen seguir sent prioritats, volem enfortir el paper de l’Ajuntament com a principal 
agent  dinamitzador  de  l’economia  i  societat  alteana,  sempre  buscant  la  sostenibilitat,  i  respectant  i  
protegint els nostres recursos naturals.

Hem fet  promeses,  hem explicat  programes  i  ens  hem compromès  a  complir-los,  vos  assegure  que 
procuraré que no ens desviem dels objectius i que seguirem treballant amb honestedat, transparència i 
humilitat.

M’agradaria pensar que la majoria del nostre poble creu que estos 4 anys de treball han sigut positius, i 
que amb l’experiència i el coneixement adquirit podem seguir millorant les nostres vides, i aconseguir els 
objectius que vos he explicat.

Creiem que en la política municipal, la participació ciutadana ha de ser un dret, i ha d’estar garantida per 
a qualsevol veí i veïna, vosaltres sous imprescindibles per a poder assolir els reptes que ens hem marcat, 
vos demane que sigueu els nostres ulls, i les nostres orelles, en el carrer i en el dia a dia, i que vingueu a  
parlar-ne.

Fa 4 anys vos vaig dir que volíem obrir les portes de l’Ajuntament de bat a bat, hui vos puc dir que hem 
passat de més de 1.100 cites ateses sols en l’Alcaldia i que centenars de persones han passat pel meu, i  
pels despatxos de les Regidores i Regidors, i així volem que puga seguir durant 4 anys més, nosaltres 
farem l’impossible per guanyar-nos la vostra confiança.

Moltes gràcies per la vostra paciència, i s’alça la sessió.   

Y no siendo otro el  motivo de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce horas treinta y cinco,  
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr. Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110.2 del  
Reglamento  de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conmigo el 
Secretario en Funciones, de que certifico.
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