
ESBORRANY ACTA PLE
2/2019

1/2

ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió 3/2019, de 7 de febrer)

Sessió núm. 2/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 23 de gener de 2019

Hora: 14.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio Gónzalez Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Grup municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferris
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La  justificació  del  caràcter  extraordinari  urgent  de  la  sessió  ve  donada  per  la
necessitat d'ultimar la tramitació dels expedients abans del finalització  del mandat
corporatiu

Punt  únic. Presa  de  raó  de  la  defunció  de  Mª  Teresa  Iborra  Monserrat,  regidora  d'esta
Corporació,  i  elevar  la  Junta  electoral  Central  proposta de designació a  favor  de Josefa
Pastor Ramón, per a cobrir la vacant.

Per part de l'Alcaldia es planteja el motiu de la celebració d'esta sessió.

Vist que la regidora Mª Teresa Iborra Monserrat ha mort el passat dia 18 de gener de 2019.

Vist el que establix la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, així
com en la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius
locals, de 10 de juliol de 2003, procedix, prèvia presa de raó del dit defunció per part del Ple
de l'Ajuntament, elevar la Junta Electoral proposta de designació de qui haja de substituir-ho,
de conformitat amb la llista de candidats presentada pel PSPV-PSOE en les últimes eleccions
locals, indicant el nom de la persona a qui correspon cobrir la vacant.

Comprovada la dita llesta de candidats, publicada en el BOP núm. 75, de 23 d'abril de 2015,
es constata que correspon a Josefa Pastor Ramón, el qual, per mitjà d'un escrit presentat en el
Registre General amb el núm. 2019000383, de 21 de gener, accepta ser  anomenada per al
càrrec.

Per tot l'anterior, la Corporació queda assabentada, pren nota i acorda:

Primer.  Prendre raó de la defunció de Mª Teresa Iborra Monserrat, regidora d'este
ajuntament.

Segon. Elevar la Junta electoral Central proposta de designació a favor Josefa Pastor
Ramón, a qui  correspon cobrir la vacant, de conformitat amb la llista de candidats
presentada per PSPV-PSOE d'Almussafes, en les últimes eleccions locals i publicada
en el  BOP núm. 75, de 23 d'abril de 2015.

Tercer.  Remetre  certificat  del  present  acord  a  la  Junta  Electoral  Central  perquè
expedisca la credencial acreditativa de la condició d'electa a favor de la candidata
referida.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14.15 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art.
89 i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


