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ACTA DEL PLE

TOMÁS FERRANDIS MOSCARDÓ
ANA ISABEL PEIRÓ CANET
EVA CALLEJA ROSELLÓ
JOSÉ ANTONIO PELLICER BOU
TOMÁS DAVIU PELLICER
JOSEP ANTONI GARCIA MIRAGALL
MARI CARMEN LIÑANA FERNÁNDEZ
SALVADOR DE LA ASUNCIÓN PEIRÓ
NEUS ROSELLÓ LLORET
MELISA VELASCO MARTÍN
DANIEL MONCHO APARISI

Número : 2015-0008 Data : 03/07/2015

En el municipi de Xeresa, sent les tretze hores i trenta minuts, del dia tretze de juny de
dos mil quinze, en compliment del que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l'article 37 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, i a efecte de procedir a la constitució del nou Ajuntament de Xeresa, a la
vista dels resultats de les Eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2.015, per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, es reuneixen els Srs.
Regidors Electes que a continuació s'expressen, assistits pel Secretari-Interventor que dóna
fe de l'acte.
REGIDORS DE LA CORPORACIÓ ASSISTENTS

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ ( 2 de 2 )
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura : 03/07/2015
HASH: 7aa8a6995576983ddaad150c2cef71a7

1) CONTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT I COMPROVACIONS PRÈVIES.
Prèvia comprovació l'existència del quòrum necessari (majoria absoluta) per a la
celebració de la sessió, queda formada la Mesa d'Edat, integrada de la següent manera:
-

Regidor de major edat: TOMÁS DAVIU PELLICER.
Regidor de menor edat: JOSÉ ANTONIO PELLICER BOU.
Secretaria (el de la Corporació): JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS.

Pel Secretari-Interventor de la Corporació s'informa que es troba disponible la
documentació a què es referix l'article 36.2 del ROFRJEL: acta d'arqueig extraordinari, amb
els justificants de les existències en metàl·lic i en valors propis de la Corporació (arts. 36.2 del
ROF i 33.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals).
Així mateix, per part de la Secretaria es dóna compte que els Regidors electes han
presentat prèviament els seus credencials expedides per la Junta Electoral de Zona de
Gandia, acreditat la seua personalitat i formulat la declaració de béns, activitats i causes de
possible incompatibilitat, que preceptua l'article 75.7 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i l'article 131.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana.

1

Codi . Validació : 97MQGZGDYWFSHLWHSCQRAQ9RG | Verificació : http://xeresa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pàgina 1 de 7

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS ( 1 de 2 )
SECRETARIO-INTERVENTOR
Data Signatura : 03/07/2015
HASH: 8e77a512fd7fbd87c9d4ee5f21b9dfb5

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE XERESA.

2) CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.

-

-

-

-
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-

Tomás Ferrandis Moscardó: “Promet per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l'Estat”.
Ana Isabel Peiró Canet: “Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
Eva Calleja Roselló: “Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
Josep Antoni Garcia Miragall: : “Promet per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat,
per que així ho mana la Llei. Igualment també promet treballar pels drets socials, els
serveis públics, el valencià i la participació entre els nostres veïns i veines.”
Mari Carmen Liñana Fernández: “Promet per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l'Estat”.
Salvador de la Asunción Peiró: “Promet per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l'Estat”.
Neus Roselló Lloret: “Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
Melisa Velasco Martín: “Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Xeresa, con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.
Daniel Moncho Aparisi: “Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
José Antonio Pellicer Bou: “Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment
les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
Tomás Daviu Pellicer: “Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
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ACTA DEL PLE

A continuació el Secretari de la Corporació procedeix a anomenar a cada un dels
Regidors electes per cada una de les llistes (de major a menor número de elegits), llegint la
fórmula personalment, en valencià, cada un d'ells, manifestant-se de manera que a
continuació s'especifica, d'acord amb la fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5
d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions públiques
(«Jure / promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat»):

A continuació la Mesa declara legalment constituïda la nova Corporació.
3) ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L'ALCALDE.
Posteriorment, el Secretari de l'Ajuntament procedeix a la lectura de l'article 196 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i a l'elecció de
l'Alcalde-President de la Corporació.
a) Proclamació de candidats a l'Alcaldia

Darrere de la proclamació de candidats, el President de la taula invita als Regidors
electes a triar el sistema de votació, d'acord amb el que disposa l'article 101 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per a elegir l'Alcalde.
Triat el sistema de votació secreta (s’aprova per unanimitat), es facilita a cada elector
una papereta en què figuren els noms i cognoms dels candidats a l'Alcaldia, indicant que
hauran de marcar amb una X el candidat a qui concedeixen el seu vot.
c) Votació i escrutini.
Es procedeix a continuació a la votació secreta pels Srs. Regidors que van sent cridats
pel president de la Mesa d'Edat depositant el seu vot en una urna preparada a este efecte,
sent els integrants de la Mesa d'Edat els últims a depositar els seus vots.
Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos que són llegits en veu
alta pel president de la Mesa d'Edat, amb el resultat següent:
VOTS EMESOS:
VOTS EN BLANC:
VOTS NULS:
VOTS VÀLIDS:

11
0
0
11

Distribuint-se les paperetes de la manera següent:
TOMÁS FERRANDIS MOSCARDÓ (COMPROMÍS):
SALVADOR DE LA ASUNCIÓN PEIRÓ (P.P.):
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b) Elecció del sistema de votació
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A continuació es procedeix a proclamar candidats a l'Alcaldia de l'Ajuntament, a
aquells candidats d'entre els relacionats que han mantingut la candidatura.

Número : 2015-0008 Data : 03/07/2015

Darrere d'això el Secretari de la Mesa d'edat, pregunta els Regidors que encapçalen
les llistes, si mantenen la seua candidatura a alcalde o la retiren, manifestant-se ambdós en
sentit afirmatiu.

d) Proclamació de l'Alcalde.
En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, al ser el nombre de Regidors
d'onze i la majoria absoluta de sis, el President de la Mesa d'edat procedeix a les 13,45 hores
a proclamar Alcalde-President de la Corporació al Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó, cap de
llista de COMPROMÍS.
e) Presa de possessió de l'alcalde.

A continuació, el Sr. Tomás Ferrandis Moscardó, Alcalde-President, cedeix el torn de
paraula al representant de l’altra força amb representació en la Corporació municipal (P.P.), al
Sr. Salvador de la Asunción Peiró, qui manifesta el següent:
"En primer lloc vull començar les meues paraules agraint als 437 votants el suport a la nostra
candidatura. Deixant clar també, no sols el nostre compromís amb els electors del partit
popular, sinó també amb tots aquells veïns que el passat 24 de Maig no van dipositar el seu
vot per al partit popular.
El nostre paper en l'oposició volem que siga constructiu i crític. Basarem el nostre treball amb
responsabilitat i rigor. Creiem en una oposició, seriosa, ferma però flexible.
Felicitem, al partit guanyador i lamentem que alguns dels partits que s'ha presentat a estes
eleccions no hagen obtingut representació en esta Corporació.
Vull també desitjar-li a l'alcalde, sort i bons èxits en este nou mandat, perquè sense cap dubte
lo bo que aconseguisca revertirà en Xeresa.
Per la nostra part, ens posem a disposició de l'equip de govern per a què pugem consensuar
aquells temes que considerem clau per al nostre poble.
Però lògicament, no és prou només amb l'oferiment que estic fent, sinó que per part del nou
equip de govern fa falta tindre una autèntica convicció democràtica i no pensar en "estàs amb
mi o contra mi".
Perquè pel consens, es lluita; no ve soles, sinó que va unit a l'esforç, i eixe esforç és
l'obligació que tenim tots els que estem ací assentats representant als ciutadans, però
especialment aquells que tenen major responsabilitat.
Reitere i crec necessari un nou escenari de debat polític en què es creu un clima d'enteniment
i col·laboració mútua entre els diferents grups existents. Algo que no serà possible sense el
respecte mutu.
Moltes gràcies."
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Realitzat el jurament el Sr. President de la Mesa, dóna possessió del càrrec d'alcalde
de l'Ajuntament de Xeresa al Sr. Tomás Ferrandis Moscardó, passant aquest a ocupar la
presidència de la Sala i dissolent-se la Mesa d'Edat.
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<<PROMET PER LA MEUA CONCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE XERESA AMB
LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L‘ESTAT>>

Número : 2015-0008 Data : 03/07/2015

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del ROF, el
proclamat alcalde, procedeix al jurament del seu càrrec usant la fórmula, en valencià,
d'acatament a la Constitució, segons el següent literal:
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“Bon dia
Veïns presents, Senyor secretari, regidors i regidores.
Abans que res vull donar la benvinguda als que heu jurat el càrrec per primera vegada ( Mari,
Eva, Jose Antonio, Neus, Melissa, Dani ) i junts als altres ( Tomàs, Josep, Anabel i Salvador),
felicitar-vos a tots per haver estat elegits representants del poble.
RESULTATS
Hem celebrat les eleccions locals i autonòmiques i de nou hem de destacar l'altíssima
participació ( 83% ) . Dic sempre que esta és una de les característiques del comportament
electoral de Xeresa més important. L'altra, i també ho recorde sempre, és que els xeresans
voten de forma crítica, meditada, raonada.
Les diferències de comportament en el vot autonòmic i el local són tot un exemple que al
nostre grup ens omple de satisfacció.
Així, hem guanyat en les eleccions autonòmiques amb 661 vots però en les locals la victòria
ha estat de 808 vots on hem quasi doblat a la segona opció.
Totes estes xifres diferents, demostren un criteri diferenciador a l'hora d'escollir les paperetes.
Una pensada prèvia,un raciocini més que interessant: admirable del meus veïns.
EVOLUCIÓ
Respecte a l'evolució del vot a Xeresa, Compromís ha passat de ser una minoria al 1999 d'un
regidor i 140 vots a consolidar-nos com una majoria absoluta de 7 regidors i 808 vots. Però si
ens hem consolidat com a primera força política a l'àmbit local, també ho hem fet a l'àmbit
autonòmic. De fet ja al 2014 vam guanyar els eleccions europees.
Podem dir que fins i tot hem superat el vot ideològic que aglutinen altres opcions en el resultat
autonòmic. El vot autonòmic del PP ( 360 ) més els de C's ( 98 ) ens donaria 458 un poc més
que els vots del PP de Xeresa ( 437 ) molt per davall dels 661 que han votat a Mónica Oltra.
Mireu les variacions en desenes de vots poden deure's al que fan o no fan els altres ( no fer
campanya, el desgast... ) però les variacions en centenars, crec que es deuen bàsicament al
treball que faça un grup.
AGRAÏMENT
I ara, em permetreu que parle en primera persona, assumint el paper presidencialista que tant
m'agrada, per donar les gràcies a tots els amics que des de l'endemà de jurar el càrrec al
1999 com únic regidors de la coalició BLOC ( encara no era partit ) han estat treballant al meu
costa formant un equip que ha anat renovant-se sense traumes ni defenestracions,
relevant-se respectuosament fins consolidar un resultat que cal mirar enrere fins la històrica
Associació de Veïns er trobar-ne un similar.
LEGISLATURA.
No vaig a fer un resum de programa perquè no toca.
Serà una legislatura on haurem d'afrontar temes que amb la crisi s'ha tractat de forma molt
cauta com resoldre tot el tema de caos urbanístic heretat dels temps de la bambolla que
suposara un nou colp a les arques municipals.
No som l'únic poble del PV.
Haurem d'afrontar millores que afectaran a serveis públics com l'aigua potable o nous serveis
pe dinamitzar l'economia local com l'alberg.
I ho haurem de fer com en la darrera legislatura, amb una GV en fallida, per això vull, des
d’ací, recolzar i aplaudir a iniciativa de crear l'Agència Valenciana Tributària com un intent de
millorar l'injust finançament que patim els valencians per part de l'Estat.
No vull estendrem sobre propostes. Només reiterar el nostre compromís de treballar al costat
de la gent, amb respecte cap als drets de tots (veïns i regidors) i observació de les obligacions
de tots ( veïns i regidors ), dins de a legalitat.

ACTA DEL PLE

En últim lloc, presa la paraula el Sr. Alcalde, manifestant qui manifesta el següent:

Xeresa a la data de la signatura.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT (VERIFICACIÓ AL MARGE).
L’ALCALDE (vistiplau) / EL SECRETARI,
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A continuació, el Sr. Tomás Ferrandis Moscardó, Alcalde-President, alça la Sessió,
sent les catorze hores i tres minuts, del dia fixat en l'encapçalament, de tot això com a
Secretari done fe.

ACTA DEL PLE

SOBRE LA CAMPANYA I PRECAMPANYA ELECTORAL.
Mai parle en el discurs d'investidura. Digues el que digues, comentar la campanya sempre té
aire de retret: no va en mi.
Però sí vull lloar el meu poble de nou amb una reflexió comparant les eleccions del 2011 amb
estes.
Al 2011 anàrem a le eleccions amb totes les obres del Pla Zapatero i el Pla Camps acabades
d'inaugurar, amb música i tot. Per altra banda, els contrincants no feren pràcticament ni
campanya electoral. Jo no vaig a valorar les candidatures, crec que això ja s'ho ha fet
cadascú. Obtinguérem un resultat que vaig qualificar d'irrepetible. Unes desens de vots més
que els d'ara.
Enguany, ha sigut tot al revés. La inversió més gran -la gespa artificial- ni la recordàvem,
l'altra, l'alberg, no vam ser ni per ensenyar-la en vespra del procés electoral.
Per altra banda els adversari, totalment renovat començaren una pre-precampanya abans de
Nadal del 2014.
Dit això, la gent de Compromís (del BLOC) podem sentir-nos orgullosos i molt del nostre
poble. Hem anat a les eleccions sense el bombo i platillo clàssic de les inauguracions, sense
la locomotora dels diners públics treballant a favor.
Ha sigut una precampanya i campanya on la paraula, la raó i la veritat és el que ha estat en
joc. Hem posat el negre sobre blanc i el poble ha decidit, i de quina manera !
No hem amagat que ens dedicàvem a la política, ni dissimulàvem que volïem governar , ni
ens avegonyíem de res.
Tot el contrari, nosaltres quasi temeràriament vam creure fermamanent en la paraula quan
Gandia, Xeresa i Xeraco estava inundada pels tambors i música.
La gent de Compromís per Xeresa vam fer una aposta valenta per explicar què hem fet i què
volem fer. Per aclarir, document en mà, cada tema.
Sense complexos, mostrant a cara, les sigles i els colors. Obertament, perquè després de 8
anys de govern podem alçar i obrir les mans netes com la patena hem apostat per la paraula,
per la política en cru: l’essència de la democràcia. Per una raó molt senzilla.
Som gent que sempre hem estat a gust entre els nostres veïns, estimem Xeresa i per això
repetim : la gent és més intel·ligent i racional del que creuen alguns elitistes ( la “inteligentsia”
local que diria Joan Fuster ).
Permenteu-me que vos recorde un principi moral la nostra cultura cristiano-judea (a mi
m'agraden més el principis que els actes cara la galeria) que és molt senzill: un no diu
mentides a la persona que estima.
I per a governar un poble, un ha d'estimar-lo, que implica tractant a les persones com a
éssers intel·ligents, anant amb la veritat per davant.
Moltes gràcies i molt bon dia de Sant Antoni, a tots.”
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DILIGÈNCIA DEL SECRETARI: Per fer constar que la present Acta va ser aprovada en la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació, d’1 de juliol del 2015, la qual cosa certifique.
Xeresa a la data de la firma (document signat electrònicament al marge).

