
Minuta nº 8/15

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 
TRECE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

Sesión EXTRAORDINARIA

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las  doce horas  y 
cinco minutos del día trece de junio de dos mil quince, se reúnen los Sres. Concejales 
expresados a continuación, bajo la Presidencia de  D. Francesc Lluis Llobell  Malonda, 
Concejal  electo de  mayor  edad,  y  la  asistencia  del  Sr.  Secretario  General  de  la  
Corporación,  Don  Simeón  García  García,  a  fin   de  celebrar  sesión  constitutiva,  en 
primera convocatoria.

SEÑORES ASISTENTES:

CANDIDATURA
Nº 

ORDEN CONCEJALES ELECTOS

PP

1 D. Carlos Linares Bañón
2 Dª Rosa Ana Caselles Llobell
3 D. Raúl Dalmau Aliaga
4 D. Nacim Benatsou
5 Dª Laura Rosalyn Hillstead
6 D. Vicente Mario Font Llobell
7 D. Daniel Ibanco Ferrer
8 D. Vicente Raúl Llobell Signes
9 Dª Mª Nieves Rodríguez Vicente

Movimiento
R.E.D.

10 D. Jordi Martínez Durá
11 D. Adrián Ibanco Ferrer
12 D. Vicente Raúl Llobell Signes
13 Dª Mª José Llobell Marín

PSOE

14 D. Adrián Llobell Sala
15 Dª Alicia Tur Delgado

16
Dª Ángela Signes Dalmau

Concejal de menor 
edad

COMPROMÍS 17
D. Francesc Lluís Llobell 
Malonda

Concejal de mayor 
edad

Secretario General D. Simeón García García

De acuerdo con los trámites procedimentales que indican los arts. 195 y 196 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, modificada por 
Ley  Orgánica  1/1987,  de  2  de  abril  y  modificaciones  posteriores  y  art.  37  del  
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tienen lugar los  
siguientes actos:
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1º CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD

De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, el Secretario  
informa que, entre los Concejales electos presentes, el de mayor edad es D. Francesc 
Lluis Llobel Malonda y la de menor edad Dª Ángela Signes Dalmau.

Tras cumplir con la fórmula de juramento o promesa, los dos Concejales electos  
mencionados  se  constituyen  en  Mesa  de  Edad,  siendo  presidida  por  el  Sr.  Llobell 
Malonda, actuando como Secretario el que lo es de la Corporación.

2º CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN

Seguidamente se procede al llamamiento de los Sres. Concejales electos por 
orden  decreciente  según  el  número  de  votos  populares  obtenido  en  las  pasadas  
elecciones  locales  celebradas  el  día  24 de  mayo,  dando  comienzo  por  los 
pertenecientes al Partido Popular y finalizando con el Sr. Concejal perteneciente a la  
candidatura de Compromís.

Los Sres. Concejales electos después de comprobada su credencial y acreditada  
su personalidad proceden a formular el juramento o promesa para el ejercicio de su  
cargo.

A continuación por el Sr. Presidente de la Mesa de Edad, se declara constituida 
la Corporación, con asistencia de la totalidad de los miembros que componen la misma.

3º ELECCIÓN DE ALCALDE

Seguidamente  por  el  Sr.  Secretario  se  indica  que  en  cumplimiento  de  lo  
dispuesto  en  el  Art.  196  de  la  Ley del  Régimen Electoral  General  procede  que  los 
miembros  de  la  Corporación  elijan  Alcalde,  siendo  candidatos  a  dicho  cargo  los  
siguientes señores:

 Por el Partido Popular.- D. Carlos Linares Bañón.

 Por el Partido Movimiento R.E.D.- D. Jordi Martínez Durá.

 Por el Partido PSOE.- D. Adrián Llobell Sala.

 Por el Partido Compromís.- D. Francesc Lluis Llobell Malonda.

Preguntados  los  Sres.  Candidatos  si  alguno  de  ellos  desea  retirar  su  
candidatura, los miembros de las diferentes candidaturas manifiestan que no.

A continuación se procede en votación ordinaria de viva voz y por llamamiento 
de los Sres. Concejales pertenecientes al Partido que ha obtenido menor número de  
votos populares, recorriendo el resto de las formaciones políticas y emitiendo en último  
lugar su voto la Mesa de Edad, comenzando por el Concejal de menor edad.

El resultado de la votación es el siguiente:

Los Sres/as. Concejales/as pertenecientes a la candidatura del Partido Popular votan 
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todos ellos a D. Carlos Linares Bañon para el cargo de Alcalde, obteniendo un total de 
nueve votos.

Los  Sres/as.  Concejales/as pertenecientes  a la  candidatura  Movimiento R.E.D. votan 
todos ellos a D. Jordi Martínez Durá para el cargo de Alcalde, obteniendo un total de  
cuatro votos.

Los Sres/as. Concejales/as perteneciente a la candidatura del Partido PSOE, votan todos 
ellos a D. Adrián Llobell Sala, obteniendo un total de tres votos.

El  Sr.  Concejal  perteneciente  a la  candidatura  Compromís,  D.  Francesc  Lluis  Llobell  
Malonda se vota a sí mismo para el cargo de Alcalde, obteniendo un voto.

Del  resultado  obtenido  en  la  votación  se  infiere  que  el  candidato  que  ha 
obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales y por lo que, en virtud de lo  
dispuesto en el art. 196 apdo. b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es  
proclamado Alcalde electo:

D. CARLOS LINARES BAÑÓN

El proclamado acepta y toma posesión del cargo ante el Ayuntamiento Pleno,  
prestando PROMESA/JURAMENTO conforme al Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y en  
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de  
noviembre.

A partir de este momento asume la Presidencia de la sesión el Sr. Alcalde, D. 
Carlos Linares Bañón.

4º DECLARACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

A continuación el  Sr.  Alcalde  da la  palabra a los  Portavoces de  los  distintos 
Grupos Políticos Municipales.

En primer lugar interviene el Sr. Llobell Malonda, cabeza de lista de Compromís, 
que hace las siguientes declaraciones:

Em complau,  davant  els  assistents  i  resta  de  veïns  del  nostre  Municipi, el  
reafirmar  el  meu  compromís  per  que  en  este  mandat  corporatiu  es  porte  
a  cap el  desig  de  bona  part  dels  veïns  de  tenir  una  administració  local  
més  propera  i  oberta, fent  possible  també  la  participació  de  tots  en  la  
presa  de  decisions  importants.

D'altra  banda  el  garantir  el  bon  funcionament  dels  servicis  municipals, i  
que  siguen  de  la  qualitat  que   tots  es  mereixem  serà  altra  de  les nostres  
preocupacions.
Puc  prometre  que  sempre  prendré  les  decisions  pensant  en  allò   millor  
per  a  tots  els  veïns  i  posaré  totes  les  meues  forces  en  demanar els  
canvis  necessaris  per  tal  de  millorar  els  servicis  municipals   i  si  mes no,  
que  es  mantinguen  al  nivell  que  cal.

Agraïsc  que  hagen  posat  la  confiança  en   el  meu  grup  i  espere  no  
decebre’ls.  Gracies  a  tots.  
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Seguidamente toma la palabra el Sr. Llobell Sala, manifestando:

Senyor Alcalde, en Carlos Linares Bañón; membres de la Corporació Municipal  
de l’Ajuntament de Teulada,
Bon dia a totes i tots.
En primer  lloc,  felicitar-lo  públicament,  doncs  un està ací  perquè ha pres  la  
decisió, que es pren poques vegades, de posar en joc la seua vida d'una forma  
conscient i  voluntària.  Lògicament,  ho fa perquè confia en aconseguir  un bé  
major, no pel plaer d’arriscar-la. Espere i desitge que siga un encert.
A la resta de companyes i companys de debat donar-los la benvinguda a l’escó,  
un lloc estrany, patit  i  recurrent que congrega a personalitats amb diferents  
perfils,  aspiracions distintes i  finalitats dispars; artefacte originador de noves  
experiències,  aportador  de  nous  aprenentatges  i  despertador  de  sentiments  
controvertits.
Un espai de convivència on la paraula no ha de constituir un arma violenta, per  
a l’espectacle, per a aconseguir l’atenció de les càmeres. Desconec si aquesta  
constitueix el remei als mals que afligeixen a la societat de Teulada-Moraira,  
però sí que és amb tota seguretat una llum per a l'escena del diàleg. 
Paraules allunyades de conductes arrogants i prepotents, d’interessos personals  
i  partidistes.  Tenim  l’oportunitat  d’instaurar  i  l’obligació  moral  d’executar  
polítiques  fonamentades  en  una  pedagogia  ciutadana,  aquella  que  empra  
paraules honestes i humils, que manté la mirada atenta i és capaç de detectar  
les  necessitats  i  inquietuds  i  que és  conscient  de què no som nosaltres  els  
protagonistes, sinó aquells que ens han triat, aquells que ens han contractat en  
les urnes, els que necessiten del nostre treball i ens han de demanar comptes  
d'ell.
En paraules d’Estellés, intel·lecte literari que visità la localitat l’any 1974: 

ASSUMIRÀS la veu d'un poble
i serà la veu del teu poble,

i seràs, per a sempre, poble,

En estos versos es conté la nostra verdadera responsabilitat. No és la nostra  
veu personal, ni la dels partits polítics els quals representem; hem d'assumir la  
veu del nostre poble per a ser sempre poble.

I sí, anem a discutir. I molt. Però sempre cal fer-ho des de la calma, la reflexió, la  
meditació, el coneixement; i considerant la crítica com a un dels major regals,  
aquell que ens permet créixer, progressar, avançar.

Cadascú ens trobem en el lloc que han decidit, el que estimaren el passat 24 de  
maig en el seu peculiar concili. I conscients de la seva intenció, sols ens queda  
la paraula per a estudiar, controlar, investigar, fiscalitzar, exigir i proposar. Què a  
ningú li vinga de nou, què a ningú li sorprenga la nostra missió, aquella que ens  
ha encomanat les conciutadanes i conciutadans de Teulada-Moraira, la pròpia  
de ser la tercera força més votada i, per consegüent, estar en l’oposició.
Ara bé, estem a mercè de la cooperació, del treball grupal i de l’esperit d’equip.  
Si  totes  i  tots  així  ho  considereu i  així  ho  concebeu,  estem disposades,  les  
meves companyes i jo, a construir una família honrada i a treballar tots i totes  
amb decència enfront de la indecència, amb la justícia com a bandera i amb la  
igualtat com a objectiu. Amb la gent, prop de la gent, amb responsabilitat.

Bon dia i bona sort,
Bona sort i bon dia
Fins la propera cita regidores i regidors de l’Ajuntament Teulada.

A continuación, el Sr. Martínez Durá, cabeza de lista de Partido Movimiento RED,  
hace las siguientes declaraciones:
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En primer lugar quiero manifestar en nombre propio y en el de mis compañeros  
Adrián, Marisa y Mª José, nuestra gratitud por la oportunidad de formar parte de  
esta sala, es un honor el nuestro que emana de la voluntad de los ciudadanos,  
nuestros  vecinos,  expresada  en  las  urnas,  y  que  representaremos  con  total  
lealtad a la institución y a los intereses generales. A todos muchas gracias.

También lamentar  que el  Secretario del  Ayuntamiento,  D.  Simeón García,  en  
breve deja el cargo por motivos de jubilación. Buen profesional y mejor persona  
que nos ha ayudado a todos en el ejercicio de nuestro cargo, a la institución  en  
su  buen  funcionamiento,  y  a  mi  en  particular,  también  en  mi  desarrollo  
profesional. Lamentar su marcha pero como es por un buen motivo  desearle  
mucha suerte y que disfrute mucho de su jubilación.

Felicitar al  Sr.  Alcalde y a los miembros de la nueva Corporación,   darles la  
enhorabuena  y  recordarles  que  todos  representamos  la  voluntad  de  los  
electores, nuestros vecinos y conciudadanos que  son los que nos han situado  
en esta sala, a ellos nos debemos.

Aunque en nuestro caso persiste una mayoría absoluta se trata prácticamente  
un  hecho  aislado  en  el  ámbito  de  nuestra  comarca,  por  tanto  es  su  
responsabilidad  administrarla  porque  solo  es  fruto  de  la  aplicación  de  una  
norma legal.  

Deben tener en cuenta, y si ustedes sacan cuentas lo podrán comprobar, que en  
nuestro caso también, son más los votos de las otras tres opciones  que los del  
Partido Popular, por tanto, con el tiempo todo llega y parece que se avecinan  
tiempo nuevos en un contexto de cambios de forma y de proceder, una etapa de  
obligado dialogo y consenso,  una época distinta en la  que el  entendimiento  
debe  prevalecer  como  única  base  del  buen  gobierno.   De  Ud,  Sr.  Alcalde,  
depende el iniciar, desde ya, esa nueva etapa que allane el camino al futuro  
próximo, a lo nuevo, a pesar de su posición de mayoría absoluta.

No me cabe duda que será un gobierno donde entrará una gran frescura. Quiero  
suponer que la juventud de la mayoría de los ediles traerá una nueva forma al  
funcionamiento de este Ayuntamiento, buena falta le hace.  Esperamos que la  
media de edad y la renovación se materialicen también en una nueva forma de  
transparencia, participación, diálogo y consenso.

Por  nuestra  parte,  desde nuestra posición  en esta Sala,  solamente podemos  
añadir que nuestra intención prevalece y que nuestro compromiso sigue firme,  
tanto todos Uds. como los ciudadanos nos encontrarán aquí siempre dispuestos  
a contribuir, colaborar y participar, siempre que nuestras acciones redunden en  
el beneficio de la sociedad, defensa de los fines e intereses de esta Institución y  
en la  mejora de la vida de los ciudadanos de quienes estamos a disposición  
incondicional desde nuestra buena voluntad, saber y entender.

A todos, muchas gracias.

A continuación el Sr. Alcalde le cede la palabra al Sr. Secretario.

El  Sr.  Secretario,  en primer  lugar  da la bienvenida a todos  los  Concejales  y 
agradece al Sr. Martínez Durá sus palabras; a continuación indica que toda la plantilla  
está a la total disposición de la Corporación para colaborar fielmente siempre desde la  
legalidad.

Finalmente el Alcalde concluye la sesión con la siguiente intervención:
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En  primer  lloc  m'agradaria  felicitar  a  totes  i  a  tots  els  que  avui  heu  pres  
possessió de l'acta de regidor d'aquest ajuntament i, com no, a tots aquells que  
ens heu volgut acompanyar en aquest moment.

Avui s'enceta una nova legislatura municipal (la dècima si no recorde mal). Pel  
nostre poble han passat molt bons alcaldes i companys que han realitzat una  
magnífica tasca al capdavant d'aquesta institució i és per això, que per a mi és  
tot un honor i una gran responsabilitat agafar en aquest mateix moment aquest  
testic.

Són temps de canvi en la manera de fer política. Per aquesta raó i per a atendre  
a les demandes de la nostra societat actual és necessari que la política siga  
més propera al ciutadà, més dialogant. És temps d'acords entre tots i amb tots,  
és temps de servei constant als nostres veïns i  de tornar la confiança en la  
política  a  les  persones  que  per  un  o  altre  motiu  es  senten  desencantats  o  
allunyats d'aquesta.

En cap moment desitgem governar per a que ens rendixquen cap pleitesia, res  
més lluny de la realitat, sinó que estem ací agafant el ferm compromís de servir  
a aquells i aquelles que tant ho mereixen: el nostres veïns.

En aquest sentit, entenem que els partits polítics constitueixen una ferramenta  
al servei dels ciutadans per a transformar la societat en que vivim.

Des d'aquest mateix instant, estem i estarem oberts a incorporar a la nostra  
gestió  noves  sugerències  i  propostes  que  ens  apleguen  de  tots  vosaltres,  i  
podeu estar segurs, que totes i  cadascuna de les propostes que ixquen de la  
nostra  acció  de  govern  estaran  premeditades  i  preses  pensant  SEMPRE  en  
l'interés general dels nostres ciutadans.

En aquest nou camí podrem fer coses bé i segur que en altres ens equivocarem,  
però amb humilitat, no ens avergonyirà demanar perdó quan siga necessari o  
corregir una decisió que no haja estat presa de la millor manera, ja que per  
damunt de tot, està i estarà sempre el benestar dels nostres veïns i la millora  
contínua del nostre municipi.

Tant  l'equip  que  m'acompanya  com  jo  mateixa,  creem  fermament  en  la  
transparència  com  a  ingredient  indispensable  en  la  gestió  de  qualsevol  
institució i  creem també en la regeneració política necessària per  a abordar  
amb garantia aquesta nova etapa. Per això tinc l'honor de liderar un equip jove,  
professional, preparat i amb ganes de treballar i deixar-se la pell per a servir al  
nostre municipi.

La humilitat i la tolerància seran les nostres companyes de viatge i marcaran  
l'essència de l'acció de govern. Escoltarem a tots  i treballarem per a tots. Una  
de les nostres majors motivacions es tornar a generar il·lusió a qui l'haja pogut  
perdre, dotar de l'estabilitat necessària a tot allò que la necessite i treballar per  
transformar i fer créixer, sempre de forma coherent, el nostre municipi. I per a  
tal objectiu voldria comptar amb TOTS.

Entenc l'acció  política  com l'art  per  dotar  d'un ordre a la  societat,  que faça  
possible  el  poder  desenvolupar  i  solucionar  els  interessos  i  els  problemes  
individuals  tot  i  fent-ho  totalment  compatible  amb  els  grans  interessos  i  
beneficis comuns de tots i cadascun dels nostres ciutadans.

També l'entenc com una MISSIÓ. Missió com a concepte que va unit a l'entrega i  
el sacrifici, eixa que fa que tota persona es supere i utilitze els millor recursos  
disponibles i  tota la seua personalitat dirigida al  servei públic,  al  creixement  
com a poble i pensant sempre en el sentit col·lectiu. 

Aquest equip de persones que avui es posa en funcionament es proposa ocupar  
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el centre de tota la societat de Teulada-Moraira. Estar al bellmig de tots i poder  
treballar  totes  les  idees  i  propostes  sense cap  tipus  de complexe  ni  temor.  
Sempre  amb  l'honestedat,  el  sentit  comú  i  la  moderació  que  ens  ha  de  
caracteritzar i que ens permetrà pensar sempre amb el benefici de tots.

Tenim joventut, moltíssimes ganes, vocació de servei, sentit d'equip i capacitat  
per afrontar aquest gran repte, que no és un altre que construir, entre tots, el  
municipi que desitgem.
Les  portes  d'aquest Ajuntament estaran obertes  de bat a bat  per  a tots  els  
ciutadans.  Des  d'aquest  mateix  instant,  oferim  diàleg  a  tots  els  nostres  
companys d'altres formacions polítiques, perquè entenem que l'objectiu últim i  
la raó de ser de tots és el mateix: treballar per al nostre poble.

Sentim, i així ho farem saber, que aquesta institució és de TOTS i per a TOTS i  
que tant els que tindrem l'oportunitat de governar com totes i cadascuna de les  
persones que ací treballen estan i estaran al servei dels nostres veïns.

Mireu, jo he sigut escollit. Qualsevol altra persona del meu equip com de les  
altres forces polítiques hagués pogut ser escollida, però vaig ser jo.

El mèrit en cap cas és meu, sinó que és de totes aquelles persones que m'han  
acompanyat i totes aquelles que han dipositat la seua confiança en mi. 

Per aquesta raó em sent un vertader privilegiat, i pense que aquest ha de ser el  
raonament de partida que m'ha de guiar, amb molta humilitat, al llarg d'aquesta  
nova etapa.

Jo, tan sols m'impute un únic mèrit, i  no és altre que l'estima i la passió que  
sent pel meu poble. Creeu-me, l'adore, tant a ell com a la seua gent. 

A partir d'ara els retrets i les excuses no ens serviran de res. Assumim aquest  
repte amb una consciència de responsabilitat molt gran. Viurem aquesta etapa  
treballant  intensament  per  aquest  poble  i  per  aquesta  institució,  
considerant-nos sempre uns privilegiats per poder-ho fer.

Tal  vegada algú puga pensar  que el  fet  de que jo  siga alcalde és una mica  
precoç per diferents motius (edat, per novençà en una llista electoral...) però  
vull que sapigueu que estic ací, clar està, perquè les coses, tant a mi com als  
meus companys, ens han anat bé, hem guanyat les eleccions. Però creeu-me  
que tot i que les coses no hagueren resultat d'una manera tan exitosa, tant jo  
com la meua gent estaríem igualment orgullosos pel COM ens hem esforçat per  
a que aquest projecte eixira endavant i la gent poguera estar orgullosa de tots  
nosaltres.

No vaig a pretendre ser  exemple de res.  Des de la humilitat,  m'esforçaré al  
màxim per dur endavant aquest càrrec de la millor manera possible. I que la  
gent puga veure amb la passió que, dia darrere dia, ens entreguem a aquesta  
responsabilitat.

Espere aconseguir amb la meua mirada, amb els meus gestos i amb les meus  
paraules,  expressar  a  tots  els  nostres  ciutadans  aquesta  entrega  i  poder-la  
contagiar a tots aquells que em puguen envoltar.

Tan sols pretendré, com a persona, seguir sent un bon amic dels meus amics,  
durant, i sobretot, després d'aquesta etapa. Procuraré seguir sent un bon fill per  
als meus pares i un bon company de la meua companya.

Avui  encetem una nova etapa,  el  nostre  objectiu  no  és  altre  que millorar  i  
treballar  pel  nostre poble,  és per això que compte amb tots  vosaltres per a  
caminar  junts  en  aquest  camí  i  vull  que  tots  i  cadascun  de  vosaltres  
m'acompanyeu.
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Per últim agrair personalment a tot l'equip que ha estat treballant en aquesta  
passada legislatura, a l'equip que va a acompanyar-me en aquest nou viatge, a  
tots els nous companys de la corporació municipal i, com no, a tots els nostres  
amics, familiars i veïns en general.

Vullc dir-vos també que per a mi és un honor immens poder convertir-me avui  
en  la  màxima  representació  del  meu  poble.  Espere  poder  comportar-me  el  
millor que sé, no oblideu mai que si ens posem a treballar, JUNTS, des d'aquest  
mateix instant,  sense excuses ni  retrets com he dit abans,  som un municipi  
imparable. Creeu-me que vertaderament ho som.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la  
sesión, siendo las  doce horas y  cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente 
que autoriza la Presidencia, firmando conmigo, de todo lo cual, yo el Secretario doy fe.
                       Vº. Bº.
                 EL ALCALDE

-Ayto. Pleno 13.06.2015-
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