ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE XERESA
En el municipi de Xeresa, sent les tretze hores, del dia onze de juny de dos mil onze,
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 este efecte de procedir a celebrar la constitució del nou Ajuntament de Xeresa, a la vista
dels resultats de les Eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2.011, 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
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó, Sr. Josep Garcia Ferrer, Sr. Vicent Jesús Altur Grau,
Sr. Tomàs Daviu Pellicer, Sra. Ana Isabel Peiró Canet, Sr. Josep Antoni Garcia Miragall, Sra.
Sara Fuster Sebastià, Sra. Rosa María Cardona Aparisi, Sr. Fernando Sendra Vicedo, Sr.
Salvador de l'Assumpció Peiró, i Sra. María José Roselló Sala.
1) CONTITUCIÓN 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 pels Regidors electes de
major i menor edat, Sra. Rosa María Cardona Aparisi i Sra. María José Roselló Sala,
respectivament, segons es desprèn de les certificacions rebudes de la Junta Electoral de
Zona, presidint la Sra. Rosa María Cardona Aparisi, per ser la de major edat, i actuant de
Secretari de la mateixa el que ho és de la corporació, Sr. Juan Manuel López Borrás.
Per la Secretaria 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
(subscrita per l'Alcalde ixent, pel Secretari-Interventor, i pel Tresorer-Regidor ixent), amb els
justificants de les existències en metàl·lic i en valors propis de la Corporació depositats en
Caixa Municipal i en entitats bancàries col·laboradores, així com documentació relativa a
l'Inventari de Béns de la Corporació.
Així mateix, per part de la Secretaria-Intervenció 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.

2) CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.
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»):
Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó (Bloc Nacionalista Valencià. C.M. Compromís): <<JURE>>
Sr. Josep Garcia Ferrer (Bloc Nacionalista Valencià. C.M. Compromís) :<<PROMET>>
Sr. Vicent Jesús Altur Grau (Bloc Nacionalista Valencià. C.M. Compromís):<<JURE>>
Sr. Tomàs Daviu Pellicer (Bloc Nacionalista Valencià. C.M. Compromís): <<PROMET>>
Sra. Ana Isabel Peiró Canet (Bloc Nacionalista Valencià. C.M. Compromís):<<PROMET>>
Sr. Josep A. Garcia Miragall (Bloc Nacionalista Valencià. C.M. Compromís):<<PROMET>>
Sra. Sara Fuster Sebastià (Bloc Nacionalista Valencià. C.M. Compromís): <<PROMET>>
Sra. Rosa María Cardona Aparisi (Partit Popular): <<JURE>>
Sr. Fernando Sendra Vicedo (Partit Popular):<<JURE>>
Sr. Salvador de la Asunción Peiró (Partit Popular):<<JURE>>
Sra. María José Roselló Sala (Partit Socialista Obrer Espanyol):<<PROMET>>
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'AlcaldePresident de la Corporació.
a) Proclamació de candidats a l'Alcaldia
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 en el sentit
següent:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó (Bloc Nacionaliste. C.M. Compromís): la manté.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi (PARTIT POPULAR): la manté.
Sra. María José Roselló Sala (PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL): la manté.

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.
b) Elecció del sistema de votació
Darrere de la proclamació de candidats, la Presidenta 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, 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: onze.
VOTS EN BLANC: cap.
VOTS NULS: cap.
VOTS VÀLIDS: onze.
Distribuint-se les paperetes de la manera següent:

Sr. Tomás Ferrandis Moscardó (BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. C.M. Compromís). Núm.
de vots: 7
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi (PARTIT POPULAR). Núm. de vots: 3
Sra. M.ª José Roselló Cardona (PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL). Núm. de vots:1
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, la Presidenta de la Mesa d'edat procedeix a les 13,20
hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació al Sr. Tomàs Ferrandis Moscardó, cap
de llista de C.M. Compromís.
e) Presa de possessió de l'alcalde.
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:

<<JO, TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ, JURE 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>>
Realitzat el jurament la Sra. Presidenta 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.
A continuació, el Sr. Tomás Ferrandis Moscardó, Alcalde-President, cedeix el torn de
paraula als representants de les distintes forces amb representació en la Corporació
municipal, en orde de menor a major nombre de vots obtinguts, que dirigeixen unes paraules
de felicitació al Partit més votat a què expressen, simultàniament, la seua voluntat, des d'una
rigorosa oposició, de col·laborar en totes aquelles decisions que s'adopten davall la legalitat
vigent, en benefici dels interessos del Municipi de Xeresa, agraint, al seu torn, als electors que
han mostrat la confiança a les candidatures a què representen. En últim lloc, presa la paraula
el Sr. Alcalde, qui dirigint-se als Srs. Regidors i al públic assistent a l'acte, agraeix la
dedicació i el treball realitzat pels que han sigut Regidors durant la legislatura passada, i
felicita al poble de Xeresa pel seu comportament democràtic per l'elevat percentatge de
votació aconseguit en les Eleccions. Així mateix, el Sr. Alcalde expressa la seua determinació
a treballar pel futur del Municipi, a fi del manteniment de la confiança dels seus veïns en
l'Ajuntament, a pesar de l'actual escenari de crisi, posant de manifest la seua voluntat de
governar de forma transparent, oferint al poble una informació periòdica i veraç sobre tots
aquells assumptes que conformen la política municipal, i promovent la participació ciutadana,
el turisme i medi ambient local i l'economia sostenible. Finalment, acaba la seua intervenció
per a agrair la confiança mostrada per l'electorat en la candidatura a què representa.
A continuació, el Sr. Tomás Ferrandis Moscardó, Alcalde-President, alça la Sessió,
sent les tretze hores vint-i-nou minuts, del dia fixat en l'encapçalament, de tot això com a
Secretari done fe.
EL SECRETARI,

Fdo. Juan Manuel López Borrás.
DILIGÈNCIA: En compliment d’allò disposat per l’article 199.3 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre,
es fa constar que l’Acta del Plenari realitzat el dia 11 de juny de 2011, va ser aprovada en sessió
plenària de 30 de juny de 2011, quedant transcrita als següents folis: OK4799120 al OK4799123.
Xeresa, a 1 de juliol de 2011.
El Secretari,

