
ESBORRANY ACTA PLE
13/2019

1/5

ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 17/2019, de 12 de setembre)

Sessió núm. 13/2019

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: Especial

Data: 15 de juny de 2019

Hora: 11.00

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

Assistents:

Per la Candidatura del Partit Socialista Obrer Espanyol

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Per la Candidatura de Compromís per Almussafes

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramon

Per la candidatura del Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luis Aira Carrión
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ORDRE DEL DIA

Punt 1. Constitució de la Mesa de edat

Punt 2. Constitució de la nova Corporació municipal

Punt 3. Elecció de l’alcaldessa o de l’alcalde

S'obri la sessió, a les 11.00 hores, pren la paraula la Sra. secretària per a informar
que, d'acord amb el que disposa els arts. 194 i següents de la Llei Orgànica de Règim
Electoral General, es procedix a continuació a constituir la Mesa d'edat que presidirà
la sessió, després a constituir la nova Corporació municipal i, finalment, a l'elecció
de l'alcaldessa o de l'alcalde.

Punt 1. Constitució de la Mesa de edat

La Sra. secretària procedix a llegir a la relació de regidors electes remesa per la Junta
Electoral de Zona:
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A continuació se cita als dos regidors electes, que segons consta són els de major i
menor edat, presents en l'acte:

Francisca Oliver Gil

Belén Godoy Pérez

La  secretària  procedix  a  la  comprovació  de  les  credencials  presentades  pels  dos
regidors que integren la Mesa d'edat i que coincidixen amb la llista remesa per la
Junta Electoral de Zona i informa que els dos regidors en qüestió, que acrediten la
seua  personalitat,  han  complit  els  requisits  de  presentació  de  la  declaració
d'interessos (en compliment d'allò que s'ha disposat en el Art. 75 de la LRBRL).

Es procedix a continuació al jurament o promesa dels membres de la Mesa d'edat.

Una vegada que els dos membres de la Mesa d'edat han ocupat els seus seients junt
amb la secretària de la Corporació, es declara constituïda la Mesa d'edat d'acord amb
el que disposa l'art. 195.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General. 

Punt 2.  Constitució de la nova Corporació Municipal.  Arts. 195. LOREG 37 del
ROF.

A continuació es procedix per la presidenta de la Mesa d'edat a declarar oberta la
sessió i a la comprovació de les credencials presentades per la resta dels membres
electes.

La presidenta de la Mesa declara constituïda la Corporació, al concórrer a la sessió la
totalitat dels tretze membres electes proclamats per la Junta Electoral de Zona i que
representen en tot cas la majoria absoluta dels regidors electes, de conformitat amb el
que disposa en el art.195.4 de la LOREG.

La secretària fa constar que tots els regidors presents en la sessió han presentat les
credencials, la corresponent declaració d'interessos i que han acreditat degudament la
seua personalitat, estant, per tant, en condicions de prendre possessió del seu càrrec.

A continuació,  la Mesa d'edat procedix, per l'orde de la llista remesa per la Junta
Electoral de Zona a donar possessió a cada un dels membres electes com a condició
imprescindible per a adquirir la plena condició del seu càrrec, tal com s'assenyala en
l'art. 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.

La vocal  de la  Mesa anomena a cada un dels  membres  electes,  que es dirigixen
successivament  a  la  part  central  de  l'hemicicle,  on  es  troba  l'exemplar  de  la
Constitució Espanyola i procedixen, previ acatament de la Constitució per mitjà de
jurament o promesa d'acord amb el  model  aprovat  per Reial  Decret  707/79 de 5
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d'abril,  a  prendre  possessió  del  seu  càrrec,  fins  a  completar  el  total  dels  tretze
membres electes.

A mesura que van jurant o prometent, la presidenta de la Mesa d'edat els fa entrega
del pin corporatiu.

La Mesa declara constituïda la Corporació, al concórrer a la sessió la totalitat dels
tretze membres electes proclamats per la Junta Electoral de Zona i que representen en
tot cas la majoria absoluta dels regidors electes, de conformitat amb el que disposa en
l’art.195.4 de la LOREG.

Punt 3. Elecció d’alcaldessa o alcalde

Per part  de la  secretària de la Mesa s'assenyala  que poden ser  candidats  tots  els
regidors  que  encapçalen  les  seues  corresponents  llistes  i  que  d'acord  amb  la
certificació remesa per la Junta Electoral de zona són:

Antonio González Rodríguez

Lourdes Moreno Blay

Rafael Enrique Beltran Domènech

La secretària de la taula pregunta si es produïx alguna renúncia dels caps de llista a
presentar-se a l'elecció. Cap dels tres retira la candidatura.

A continuació se sotmet al Ple la proposta, dictada de conformitat amb el costum
d'este Ajuntament per la Mesa d'Edat, d'efectuar per mitjà de votació secreta l'elecció
d'alcalde o alcaldessa; per unanimitat dels presents es decidix que la votació siga a
mà alçada, per tant es retira la proposta.

Realitzada la votació a mà alçada els resultats són els següents:

Antonio González Rodríguez nou vots

Lourdes Moreno Blay tres vots

Rafael Enrique Beltran Domènech un vot

A la vista dels vots obtinguts pels candidats i havent obtingut la majoria absoluta
exigida en l'art. 196.b de la LOREG, es procedix, per part de la presidenta de la Mesa
d'edat, a proclamar alcalde electe a Antonio González Rodríguez, que encapçala la
llista de la candidatura del Partit Socialista Obrer Espanyol.

Acceptat el càrrec per l'alcalde electe, procedix a jurar el càrrec; després de la qual
cosa la presidenta de la Mesa li fa entrega del bastó de comandament.

Ocupa la butaca presidencial i procedix a presidir la sessió des d'este moment.
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A continuació es produïxen les intervencions de presentació i, com a final de l'acte
l'alcalde entrega a cada regidor un detall institucional als regidors.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 12.10 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
articles 89 i 90 ROM.

L’alcalde La secretària general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:13/09/2019 13:50:47 CEST

SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:13/09/2019 14:01:13 CEST

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


