AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE l'AJUNTAMENT PLE DE
CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ D'ALCALDE
Dia: 13 de juny de 2015
Hora:12’00h.
Lloc: Saló de Sessions de l’Ajuntament de Ròtova
Convocatòria: Primera
A fi de procedir a la constitució de l'ajuntament i elecció d'alcalde conforme
establixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General
5/1985, de 19 de juny, es reuneixen en sessió pública:
-

Jordi Puig Muñoz.
Merche Molina Soriano.
Pedro José Ciscar San Lorenzo.
Isabel Pérez Arjona.
Antonio García Serra.
Ángela Pla Faus.
Maria Dolores Momparler Giner.
Roberto Alonso Pérez.
Maria Julia Donet Miñana.

Els quals han sigut proclamats regidors electes en les eleccions locals
celebrades el passat dia 24 de maig de 2015.
Actua com a secretària Dña Mónica Espílez Feijóo, secretària accidental de
l’Ajuntament de Ròtova, que dona fe de l’acte.
La secretària explica el desenvolupament de la sessió constitutiva del nou
Ajuntament, conforme estableix la legislació electoral vigent.
S’informa per la secretària de quin és el procediment de constitució de
l’Ajuntament, i que, de conformitat amb allò que s’ha disposat per la legislació
electoral vigent ( arts 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General),
implica la realització de les operacions següents:

Constitució de la Mesa d’Edat formada pels Regidors electes de
major i menor edat.
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Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d’Edat, mitjançant
la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i
el D.N.I.

Jurament o promesa del càrrec de Regidor

Elecció de l’Alcalde
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Pels assistents es procedeix a la constitució de la Mesa d'Edat, integrant-se esta
pel regidor electe de major edat, Sr. Antonio García Serra i pel de menor edat,
Sra. Mª Julia Donet Miñana. Actua com a secretària la de la Corporació, Sra.
Mónica Espílez Feijóo.
CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
Per la Mesa es declara oberta la sessió, procedint a comprovar les credencials
presentades així com l'acreditació de la personalitat dels electes per les
certificacions remeses per la Junta Electoral de Zona.
Havent assistit tots els regidors electes nou (9), i que en tot cas representen la
majoria absoluta dels membres que de dret corresponen a este municipi, per la
Mesa es declara constituïda la corporació.
Donat que els regidors han formulat les declaracions d'activitats i béns que
preceptua l'article 75.7 de la Llei 7/1985 i 131.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana i no havent-hi cap Regidor afectat
per causa d’incompatibilitat, es procedix a la formulació del jurament o promesa
d’acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s’invita a tots els
Regidors a posar-se en peu, i se sol·licita que procedisquen al jurament o
promesa, conforme la fórmula legal que llig la Secretària i és la següent:
“Jure/Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/regidora de l’Ajuntament de Ròtova amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana”
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Prèvia promesa o jurament d'acatament a la Constitució, conforme preceptua
l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, els candidats
electes procedeixen a prendre possessió dels seus càrrecs.
Els regidors Jordi Puig Muñoz, Merche Molina Soriano, Pedro José Císcar
Sanlorenzo i Isabel Pérez Arjona, afegeixen a la formul·la legal de promesa del
càrrec el text següent: “...perquè així ho mana la llei; igualment promet
treballar pels drets socials i els serveis públics, el valencià i la participació
dels nostres veïns i veïnes”.
ELECCIÓ D'ALCALDE
A continuació per la Presidència de la Mesa s'anuncia que se'n va a procedir a
l'elecció d'alcalde.
La Secretària explica als assistents el procediment d’elecció d’Alcalde indicant
que està regulat en l’article 196 de la LOREG, que disposa:
“Article 196: En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedix a
l’elecció d’Alcalde, d’acord amb el procediment següent:
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalen les seues
corresponents llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat
electe.
c) Si cap d’ells obté la dita majoria és proclamat Alcalde el Regidor que
encapçale la llista que haja obtingut nombre més gran de vots populars en el
corresponent municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.”
Els regidors que opten a l’elecció com a alcalde son:
• Jordi Puig Muñoz del partit Compromís per Ròtova.
• Antonio García Serra del Partit Popular
Es procedeix a votació ordinària (a braç alçat), donant el resultat següent:
• Vots a favor de Jordi Puig Muñoz: 4 vots.
• Vots a favor d’Antonio García Serra: 5 vots
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El Sr. ANTONIO GARCÍA SERRA ha obtingut 5 vots a favor, que representen
la majoria absoluta del nombre de membres que de dret integren la corporació,
per la qual cosa és proclamat alcalde de l’Ajuntament de Ròtova.
El Sr. ANTONIO GARCÍA SERRA accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de
Ròtova, i tot seguit procedeix a jurar el càrrec d’Alcalde, per mitjà de la lectura de
la fórmula de jurament o promesa d’acatament de la Constitució.
ALCALDE: jure per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Ròtova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut’ d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
A continuació, el sr. Antonio García Serra, com a alcalde assumeix la presidència
de la Corporació Municipal
Concedeix la paraula al Sr. Jordi Puig Muñoz del partit Compromís per Ròtova:
“Volem donar les gràcies, en primer lloc, als veïns i veïnes, per la confiança i el
suport. A les dues regidores que m'han acompanyat al ple fins ara, Suni i Nahiana,
que continuen ahí.
Als companys i companyes que ara ens representen ací; sou, també, unes
persones valentes. I els que estan ahí darrere.
Volem agrair el paper de la gent que ens han aportat idees i suggeriments. I els
animem a continuar fent-ho. Perquè és important la veu de totes i tots. Hi ha una
frase de Joan Fuster que duc guardada des de fa anys que diu que “tothom té
alguna cosa a dir: alguna cosa que no podrà mai dir un altre per ell. I precisament
es tracta que la diga”.
No negarem que estos quatre anys han tingut moments complicats i durets. Però
ningú pot negar tampoc que hem sabut respondre amb una actitud de respecte
impecable i amb contundència en el contingut.
Ara que comença una nova legislatura, cal recollir de nou l’encàrrec de la gent.
Representar el poble suposa una responsabilitat evident, i més amb el suport
rebut. Però també, i sobretot, una il•lusió i orgull.
Ens comprometem a treballar per totes i tots, com hem fet estos quatre anys i
durant la campanya. Amb responsabilitat, amb coherència i amb rigor.
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Amb respecte, amb dedicació i amb constància; escoltant i proposant.
Volem una Ròtova més sostenible, més participativa i més pensada en les
persones. I no podem fer-la sense escoltar les persones, que hui omplin el saló de
plens. Ròtova té molts reptes que aconseguir; el disseny del poble només n’és un.
Però el més important és que hem d’aconseguir canviar i millorar la relació de
totes i tots.
En l’últim ple, fa uns dies, un veí ens va llançar un desig: que hi haja més
encontre. I volem que este siga un lloc de trobada d’idees. Hem estat treballant
estos quatre anys perquè això siga una realitat.
Veïnes i veïns, ens teniu a la vostra disposició.”

Posteriorment, dona la paraula a la regidora Dª. Angela Pla Faus del Partit
Popular:
“Bon dia,
Hui es un dia rellevant per a Ròtova, ja que estem constituint el nou govern
municipal per als pròxims quatre anys.
Com a portaveu del grup municipal del PP, vull manifestar el sentiment de
responsabilitat del meus companys i el meu personalment per a continuar
governant en els pròxims anys.
Este equip està format per gent (com Julia, Toni i jo) que ja tenim una experiència i
una trajectòria política en aquest ajuntament com a regidors i com a alcalde en el
cas de Toni, mantenint la mateixa il·lusió i les mateixes ganes de treballar que el
primer dia que ens van nomenar regidors.
Tambè estan Roberto i Dolores que son persones que hui s’incorporen al equip de
govern; son persones responsables, preparades i actives, en moltes ganes de
aportar idees e iniciatives al dia a dia d’aquest poble.
A nivell general, volem continuar en el mateix projecte que hem estat
desenvolupant el grup popular en les anteriors legislatures, es a dir, volem
continuar treballant per Ròtova i els seus veïns, continuar estant a prop de la gent:
- A prop de les seus necessitats.
-

A prop de les seues demandes, continuant atenent i respectant les
persones i intentant donar solució a les seues necessitats que puguen anar
apareixent.

També el nostre projecte continua per anar mantenint i rentabilitzar totes les
infraestructures que hem creat durant tots aquestos darrers anys, per a
aconseguir com a objectiu final tindre un poble sostenible i adequat a les
necessitats de Ròtova i dels seus habitants.
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Respecte a vosaltres, al grup Compromís, i en especial, a tu Jordi com a portaveu
del teu grup, desitge que el nostre diàleg siga fluid, intens i receptiu, es a dir:
- Que si vostè o el seu equip té alguna proposta coherent i constructiva
-

Si vostè coneix alguna demanda d’algu veï

Ens les faça arribar al regidor corresponent en temps i formar, bé a través del
plens ordinaris (que continuarem fent-los a la mateixa hora per la vesprada-nit per
a que tots puguem assistir) o bé en el contacte que puguem tindre.
Perquè des d’este grup municipal pensem que els dos grups deguem de tindre el
mateix objectiu, que es treballar de manera constructiva per la nostra gent, pel
nostre veïnat i en definitiva pel nostre poble.
Per finalitzar, des de el meu grup, el grup municipal del Partit Popular, volem agraïr
a les persones que han fet possible que aquest grup polític haja revalidat la seua
majoria absoluta i d’aquesta manera poder continuar desenvolupant el treball que
s’ha dut a terme durant tots aquestos any.
Projecte amb el que hem aconseguit que Ròtova tinga tots els serveis i
infraestructures que com a poble puguem necessitar; a més, continuarem
escoltant i treballant per tota la seua gent, per tot el nostre veïnat.
Perquè abans de res, nosaltres mirem el present però també mirem, cuidem i
planifiquem el futur de Ròtova.
Moltes gràcies.”

Finalment pren la paraula l'alcalde, que agraeix al públic la seua assistència i el
suport donat al projecte del Partit Popular, al llarg d’estor últims any.
L’alcalde exposa que l’anterior legislatura no ha sigut fàcil per tots els
condicionaments econòmics; com equip amb responsabilitat de govern s’han
tingut que prendre decisions difícils i principalment complir amb la responsabilitat
del pagament del deute, que respon a les infraestructures i projectes
desenvolupaments i que estan a disposició del veïnat de Ròtova.
L’alcalde menciona el comentari fet per un membre del públic a l’últim Ple, al qual
s’apel·lava a l’enteniment entre els grups polítics i afirma que buscar eixe
encontre es fonamental per part de tots per aconseguir els objectius que es
persegueixen per al poble de Ròtova.
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No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, Antonio García Serra a les
dotze hores i vint minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que jo, com
a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 13 de juny de 2015.
La secretària accidental
Mónica Espílez Feijóo.

Diligència per a fer constar que la present acta ha sigut aprovada en sessió
extraordinària de Ple, celebrada el sis de juliol de dos mil quinze.

La secretària accidental
Mónica Espílez Feijóo
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