En el municipi de Xeresa, sent les onze hores, del dia quinze de juny de dos mil dinou,
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 26 de maig de 2.019, 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.

Sra Ana Isabel Peiró Canet
Sra Eva Calleja Roselló
Sr Francisco Lena Moscardó
Sra Ana Bañuls Peris
Sr Tomàs Daviu Pellicer
Sra Neus Donet Martí
Sr Israel Palma Sebastià

Pel Partit Popular, són regidors i regidores electes:
- Sr Antonio Roselló Chulià
- Sr Higinio Barbosa Orengo
- Sra Maria Luisa Lobato Fernández
- Sr Ramon Albors Sales
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 una vegada els regidors electes
han pres promesa i per tant possessió dels seu càrrec de regidors, la Mesa d’Edat,
integrada de la següent manera:
-

Regidor de major edat: TOMÁS DAVIU PELLICER.
Regidor de menor edat: ISRAEL PALMA SEBASTIÀ.
Secretaria (el de la Corporació): LAURA HERNÁNDEZ GIMENO.

Per la Secretària-Interventora 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.

Codi Validació: 6RYM4AACYDCZGE95WRT27TTD3 | Verificació: http://xeresa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

Laura Hernández Gimeno ( 2 de 2 )
Secretària-interventora
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Per Coalició Compormís per Xeresa, són regidors i regidores electes:

ACTA DEL PLE

ANA ISABEL PEIRÓ CANET ( 1 de 2 )
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Data Signatura : 18/06/2019
HASH: fddd872804e187d84e3b34de0a977b80

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

2) CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.

-

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”.

-

Francisco Lena 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 Bañuls Peris: : “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 Donet Martí: “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”

-

Antonio Roselló Chulià: “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”.

-

Higinio Barbosa Orengo: “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”.

-

Maria Luisa Lobato Fernández: “Juro 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”.
Ramon Albors Sales: “Promet per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Xeresa, amb

-
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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”.
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ACTA DEL PLE

A continuació la Secretària 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 o en castellà, 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»):

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

De la Sra Ana Isabel Peiró Canet
Del Sr Antonio Roselló Chulià

b) Elecció del sistema de votació
Proclamades les candidatures dites, seguidament, es celebra la votació.
La secretària-interventora comunica als regidors que el sistema normal de
votació per a l’adopció d’acords és l’ordinari, segons el article 46.2.d de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases del Règim Local i el article 102 del Reglament de
Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
No obstant, atès l’esmentat article 102 en el seu aparta 3 Reglament de
Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i segons costum
d’aquest muncipi s’elegirà a l’alcalde/ssa mitjançant votació secreta.
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:

11
0

ACTA DEL PLE

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.
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Darrere d'això la Secretària de la Mesa d'edat, pregunta els Regidors que
encapçalen les llistes, si presenten candidatura, alçant la ma ambdós, i en
conseqüència qquedant proclamades les candidatures següents:

VOTS NULS:
VOTS VÀLIDS:

0
11

Distribuint-se les paperetes de la manera següent:
ANA ISABEL PEIRÓ CANET (COMPROMÍS):
ANTONIO ROSELLÓ CHULIÀ (P.P.):

7
4

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 11,20 hores a proclamar Alcaldessa-Presidenta de la Corporació a la Sra. Ana
Isabel Peiró Canet, cap de llista de COMPROMÍS PER XERESA.

<<PROMET PER LA MEUA CONCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE
XERESA AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
COM A NORMA FONAMENTAL DE L‘ESTAT>>
Realitzat el jurament el Sr. President de la Mesa, dóna possessió del càrrec
d'alcaldessa de l'Ajuntament de Xeresa a la Sra. Aana isabel Peiró Canet, passant
aquesta a ocupar la presidència de la Sala i dissolent-se la Mesa d'Edat.
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A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del ROF, la
proclamada alcaldessa, procedeix al jurament del seu càrrec usant la fórmula, en
valencià, d'acatament a la Constitució, segons el següent literal:

ACTA DEL PLE

e) Presa de possessió de l'alcalde.

" Bon dia tots i totes,
En primer lloc vull agraïr al col·lectiu de Compromís i a totes les persones que han
treballat en les diferents llistes del Bloc i Compromis per Xeresa la confiança, que fa
temps, vau dipositar en mi com a candidata a l'Alcaldia.
Em permeteu que recorde de forma molt especial a l'amiga i companya Xelo Moncho,
que va estar fins el darrer fins moment amb nosaltres i, nosaltres també, estarem amb
ella sempre.
Com no, vull agraïr al poble de Xeresa personalment, la seua voluntat i decisió de
decidir de forma tant clara fer-me la primera Alcaldessa electa de nostre poble.
He de recordar que enguany ha sigut un any on hem tingut totes les eleccions
possibles. Eleccions generals, autonòmiques, europees i locals. En totes, Compromís
ha sigut sempre la força amb més votada. No puc més que mostrar la satisfacció pel
reconeixement dels meus veïns al treball de tantes companyes i companys.
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A continuació, la Sra .Ana Isabel Peiró Canet, Alcaldessa-Presidenta, pren la
paraula per tal de dirigir-se als veïns i veïnes de Xeresa, qui manifesta el següent:

Però sobretot, vull destacar el resultat de les Eleccions Locals que són les que ens ha
dut ací. Tot i que només hi havia 3 llistes, Compromís per Xeresa és la única
candidatura que ha revalidat la confiança dels veïns, augmentant en percentstge de
vots i en nombre de vota. Un fet que destaca perquè, a més, es produeix una baixada
en les altres candidatures respecte al 2015.
No obstant no anem a caure en la autocomplaença. Sempre hi ha aspectes a millorar i
així tenim il·lusió, ganes i supoet social més que suficient per fer-ho.
Ho farem, ho farem amb la implicació dels veïns amb el govern. Cosa que es tradueix
en:
-Una ATENCIÓ personal com cal.
-TRANSPARÈNCIA en general com toca.
-PARTICIPACIÓ CIUTADANA: escoltant a la gent
I en definitiva
-BON GOVERN que és la línia de treball que en caracteritza.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT (VERIFICACIÓ AL MARGE).
L’ALCALDE (vistiplau)

LA SECRETÀRIA,
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Xeresa a la data de la signatura.
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A continuació, la Sra. Ana Isabel Peiró Canet, Alcaldessa-Presidenta, alça la Sessió,
sent les onze hores i vint-i-cinc minuts, del dia fixat en l'encapçalament, de tot això
com a Secretària done fe.

ACTA DEL PLE

Moltes gràcies a tots per la confiança i que cap veí Xeresa tinga cap dubte en que,
com a alcaldessa de tots, l'atendré com es mereix."

