ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió extraordinària
Lloc: Casa Consistorial (Sala de Plens)

Sessió núm.: 09/2019

Data: 15 de juny de 2019

Hora: 12.05 a 13:05 h

ASSISTENTS:
Regidors i regidores:
Partido Socialista Obrero Español
Vicente Zaragozá Alberola
Jose Fina Zaragozá Naranjo
Felipe Garcia Iborra
Trinidad Martínez Jiménez
Iván Cuenca Navarro
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet

Partido Popular
Ignacio Ventura Garcia
Cristina Antón Zaragozá
Serafin Simeón Peris

Compromis per Silla: Compromís Municipal
Raquel Sánchez Grande

Esquerra Unida: Seguim Endavant
Valentín Mateos Mañas

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a cadascuna s’hi
assenyala, per tal de realitzar la SESSIO CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT, prèviament convocada. Els assumptes
a tractar són els següents
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ORDRE DEL DIA:
1.- Sessió Constitutiva del Ple de l’Ajuntament mitjançant:
1.

Constitució Mesa d’Edat.

2.

Constitució Corporació Municipal

3.

Elecció Alcalde
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1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Pugen a l'estrada la interventora de l’Ajuntament, que tindrà en el seu poder la documentació prevista en l'article 36 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2.586/86, de 28 de
novembre, i la secretària general de l’Ajuntament, qui explica l'objectiu de l'acte i procediment a seguir:
La secretària general pren la paraula i explica que l'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou
Ajuntament d'aquesta ciutat, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 26 de maig de 2019.
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la
realització de les següents operacions:
1) Constitució de la Mesa d'Edat formada pels regidors i regidores electes de major i menor edat.
2) Acreditació dels regidors i regidores electes davant la Mesa d'edat, mitjançant la presentació de la credencial
expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI.
3) Jurament o promesa del càrrec de regidor/regidora.
4) Elecció de l'alcalde/alcaldessa.
Els dèsset candidats/candidates electes han presentat la credencial del seu nomenament i han formulat les preceptives
Declaracions de Béns i d’Activitats.

Tot seguit, es formarà la Mesa d'Edat; per això es convida que pugen a l'estrada el senyor FELIPE GARCIA IBORRA i la
senyora CRISTINA ANTÓN ZARAGOZÁ, que procediran al jurament o promesa d’acatament de la Constitució i de
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El senyor Felipe, puja a l’estrada, promet, i pren possessió.
La senyora Cristina Antón Zaragozá puja a l’estrada, jura, i pren possessió.
La secretària general explica que assumeix la Presidència Felipe Garcia Iborra.
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Felipe Garcia Iborra manifesta que es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de SILLA, quedant
constituïda la Mesa d’Edat.
La secretària pren la paraula i comença a cridar de forma individualitzada a cada regidor electe/regidora electa, a
l’efecte de formular el jurament o promesa d’acatament de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana.
La secretària general crida a cada regidor/regidora.
Valentin Mateos Mañas

EUPV-SE

Raquel Sánchez Grande

COMPROMIS MUNICIPAL

Serafín Simeón Peris

PP

Cristina Antón Zaragozá

PP

Ignacio Ventura Garcia

PP

Amparo Alapont Chilet

PSOE
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Benigno Bodón Valiente

PSOE

Maria Pilar Castaño Lemos

PSOE

Manuel Rosales Cobo

PSOE

Laura Millán Palau

PSOE

Francisco Gomez Rebollo

PSOE

Carmen Giner Zaragozá

PSOE

Ivan Cuenca Navarro

PSOE

Trinidad Martinez Jimenez

PSOE

Felipe Garcia Iborra

PSOE

Jose Fina Zaragozá Naranjo

PSOE

Vicente Zaragozá Alberola

PSOE

Els regidors nomenats van pujant d'un en un a l'estrada i fan el jurament o promesa d’acatament de la Constitució i de
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i van prenent seient en els escons destinats a aquest efecte.
El President de la Mesa d’Edat manifesta que existeix prou quòrum per a la celebració de la sessió i queda constituït
l’Ajuntament de Silla.
A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde/alcaldessa, per la qual cosa la secretària té la paraula per a explicar el
procediment d'elecció, previst per l’article 196 de la LOREG i el procediment de votació.

La secretària general dóna lectura a l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, diu:
«En la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció d’alcalde/alcaldessa, d’acord amb el
procediment següent:
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalen les seues corresponents llistes.
b) Si algú d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat electe.
c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria és proclamat Alcalde el regidor que encapçale la llista que haja obtingut major
nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.»
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La Presidència explica que acte seguit s’efectuarà la votació per a l’elecció d’alcalde/alcaldessa.
Si tots estan d’acord, la votació serà secreta.
Cada regidor/regidora té un paper i un bolígraf on ficarà el nom del candidat/de la candidata de l’Alcaldia, al que vota.
Acte seguit vaig a preguntar si els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes presenten candidatura.
Regidor encapçala llista

Pregunta

Vicente Zaragozá Alberola
Ignacio Ventura Garcia
Raquel Sánchez Grande

Presentació
Sí

Presenta vosté candidatura?

Valentin Mateos Mañas

Sí
Sí
Sí
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Queden proclamades les candidatures següents:
Partit polític

Regidor encapçala llista

PSOE

Vicente Zaragozá Alberola

PP

Ignacio Ventura Garcia

COMPROMIS MUNICIPAL

Raquel Sánchez Grande

EUPV-SE

Valentin Mateos Mañas

Felipe GarciaIborra manifesta que seguidament es procedeix a la votació.
Comença a cridar per ordre de llista menys votada:
Valentin Mateos Mañas

EUPV-SE

Raquel Sánchez Grande

COMPROMIS MUNICIPAL

Serafín Simeón Peris

PP

Cristina Antón Zaragozá

PP

Ignacio Ventura Garcia

PP

Amparo Alapont Chilet

PSOE

Benigno Bodón Valiente

PSOE

Maria Pilar Castaño Lemos

PSOE

Manuel Rosales Cobo

PSOE

Laura Millán Palau

PSOE

Francisco Gomez Rebollo

PSOE

Carmen Giner Zaragozá

PSOE

Ivan Cuenca Navarro

PSOE

Trinidad Martinez Jimenez

PSOE

Felipe Garcia Iborra

PSOE

Jose Fina Zaragozá Naranjo

PSOE

Vicente Zaragozá Alberola

PSOE

La Presidència de la Mesa procedeix a l’obertura del’urna i dóna lectura dels vots efectuats.
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Finalitzat l'escrutini, el resultat és el següent:
Vots a favor de: Vicente Zaragozá Alberola

12

Vots a favor de: Ignacio Ventura Garcia

3

Vots a favor de: Raquel Sánchez Grande

1

Vots a favor de: Valentin Mateos Mañas

1

Abstencions

0

Vots en blanc

0

Vots nuls

0

La Presidència de la Mesa proclama alcalde de l'Ajuntament de SILLA, el regidor que ha obtingut dotze vots, Sr.
VICENTE ZARAGOZÁ ALBEROLA, del Grup Polític Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
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Felipe Garcia Iborra, president de la Mesa, es dirigeix al candidat proclamat alcalde, i li formula la pregunta següent:
Accepta vosté el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de SILLA?
Vicente Zaragozá Alberola contesta que sí.
Seguidament procedeix a la lectura de la fórmula de jurament d’acatament de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana.

Finalitzat el jurament de l’alcalde, Felipe Garcia Iborra es dirigeix cap a ell i li fa entrega de la «VARA DE MANDO».
El públic assistent en la Sala s’alça amb aplaudiments.
Felipe Garcia Iborra, president de la Mesa, torna al seu seient i en finalitzar els aplaudiments es dirigeix cap a l’alcalde,
Vicente Zaragozá Alberola, perquè ocupe la Presidència. Abandona la Mesa presidencial i s’asseu en el seient on
estava assegut l’alcalde.

Vicente Zaragozá Alberola, alcalde de l’Ajuntament de Silla, pren la paraula i la cedeix als portaveus dels diferents
Grups Polítics municipals, de menor a major, (EUPV-SE; COMPROMIS MUNICIPAL; PP; PSOE) convidant-los a donar,
si ho desitgen, una explicació del seu vot.

En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, les
intervencions dels regidors.

Finalitzada la intervenció de tots els grups polítics, pren la paraula l’alcalde, per a pronunciar el seu discurs.
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Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alçà la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
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L’alcalde

La secretària general

Vicente Zaragozá Alberola

Paz Zaragozá Campos
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