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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ  ESPECIAL CONSTITUTIVA NÚM.  12/2007
DATA:  16 DE JUNY DE 2007

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

1. Sr. ALFONSO RUS TEROL
2. Sra. M. JOSÉ MASIP SANCHIS
3. Sr. RAMÓN VILA GISBERT
4. Sra. YOLANDA ESPERANZA SIPAN SARRIÓN
5. Sr. MARCO ANTONIO SANCHIS FERNÁNDEZ
6. Sra. ROSA MARÍA ESTEBAN MIEDES
7. Sr. JOSÉ ANTONIO VIDAL PIQUER
8. Sra. MARIA EMILIA SORO PERONA
9. Sr. JORGE HERRERO MONTAGUD
10. Sra. MARÍA JOSÉ PLA CASANOVA
11. Sr. VICENTE PARRA SISTERNES
12. Sr. ENRIQUE PERIGÜELL ORTEGA
13. Sr. ROGER CERDÁ BOLUDA
14. Sra. MARÍA CONSUELO ANGULO LUNA
15. Sr. RAFAEL LLORENS GOSÁLBEZ
16. Sra. ANA FRANCISCA SANHIPÓLITO DIEGO
17. Sr. RICARDO MEDINA MEDINA
18. Sr. ABEL TASQUÉ GARCÍA
19. Sra. CRISTINA SILVANA TORRES CAMARA
20. Sra. CRISTINA MARÍA SUÑER TORMO
21. Sra. MARÍA ISABEL MOLINA DEVESA

VICESECRETARI
EN FUNCIONS DE SECRETARI
Sr. EDUARDO BALAGUER PALLÁS

A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xátiva, a les dotze hores i
cinc minuts del dia setze de juny de 2006,  es reuneixen els candidats electes
anteriorment relacionats, en nombre de vint-i-u, segons l'Acta de Proclamació de la
Junta Electoral de Zona, com resultat de les Eleccions locals celebrades el passat
dia 27 de maig de 2007, a fi de procedir a la constitució de l'Ajuntament i elecció
d'alcalde, conforme estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General 5/1985.

Tot seguit es procedeix a tractar els assumptes inclosos en l'ORDRE DEL
DIA:
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1r. CONSTITUCIÓ MESA D'EDAT

El secretari posa de manifest que, de conformitat amb  l'informe emès pel
responsable del Departament de Padró d'Habitants de l'Ajuntament de Xátiva, la
Mesa d'Edat que presidirà l'acte deu estar integrada pel regidor electe de major
edat,  Sr. RAFAEL LLORENS GOSALEZ, i pel de menor edat, Sr. MARCO
ANTONIO SANCHIS FERNÁNDEZ.

Pel que acreditada aquesta circumstància i trobant-se ambdós presents
queda constituïda la Mesa d'Edat.

COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS

La Mesa d'Edat procedeix a comprovar les credencials presentades així com
l'acreditació de la personalitat dels electes, de conformitat amb les certificacions
remeses per la Junta Electoral de Zona.

El secretari dóna  compte que per la totalitat dels regidors s'ha formulat la
corresponent declaració d'interessos que preceptua l'article 75.7 de la Llei 7/1985,
així com que s'ha formalitzat la pertinent acta d'arqueig.

JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS. DECLARACIÓ DE
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Tot seguit, cridats individualment, es procedeix a la promesa o jurament
d'acatament a la Constitució, conforme preceptua l'article 108.8 de la Llei Orgànica
del Règim Electoral General.

Els assistents procedeixen a prendre possessió dels seus càrrecs, prèvia
lectura de la fórmula legalment establerta.

I assistint la totalitat de regidors electes i havent estat possessionats en els
seus càrrecs, la Mesa d'Edat declara constituïda la corporació.

ELECCIÓ D'ALCALDE. JURAMENT DEL CÀRREC D'ALCALDE I PRESA
DE POSSESSIÓ

Tot seguit la Presidència de la Mesa, anuncia que se'n va a procedir a
l'elecció d'alcalde, assenyala que podran ser candidats tots els regidors que
encapçalen aquelles llistes que van obtenir representació, i serà proclamat electe,
en primera ronda, qui obtinga la majoria absoluta i, en segon torn, si cap obtinguera
aquesta majoria, seria proclamat alcalde el regidor que haguera obtingut més vots
populars en les eleccions d'acord amb l'Acta de Proclamació remesa per la Junta
Electoral de Zona, condició que recau en el cap de llista pel Partit Popular, el senyor
Alfonso Rus Terol.

La Secretaria informa que s'emprarà la votació secreta, d'acord amb la
legislació d'aplicació, per tractar-se d'una elecció de càrrec.

En manifestar, en tots els casos, el seu desig de ser candidats a l'Alcaldia,
queden proclamats els següents:
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Sr. ALFONSO RUS TEROL PARTIT POPULAR
Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA PARTIT SOCIALISTA OBRER

ESPANYOL
Sra. CRISTINA M. SUÑER
TORMO

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Dipositada per cadascun dels regidors la seua papereta a l'interior de l'urna,
el president de la Mesa d'Edat procedeix a la seua extracció i lectura, i llança
l'escrutini el següent resultat:

Sr. ALFONSO RUS TEROL _____ 12   vots
Sr. ROGER CERDÀ BOLUDA ____     7  vots
Sra. M. CRISTINA SUÑER
TORMO

___       2 vots

I en haver obtingut el Sr. ALFONSO RUS TEROL un  total de  12 vots, que
representen la majoria absoluta dels 21 que de dret integren la corporació, és
proclamat alcalde per la Mesa d'Edat, i procedeix, previ jurament o promesa del
càrrec, a acceptar la seua elecció i a prendre possessió com a alcalde.

Tot seguit, havent rebut els atributs del càrrec, l'alcalde assumeix la
Presidència de la corporació.

El Sr. Alcalde pren la paraula per manifestar que  el de hui és un dia gran, és
el dia de la seua reelecció; dóna les gràcies a totes aquelles persones que li han
oferit la seua confiança, així com als regidors amb qui ha compartit corporació;
manifesta que prescindirà del discurs protocol·lari per a optar per un parlament a flor
de sentiments;  rebutja el comportament d'aquelles persones que durant la
campanya electoral han optat per tirar fem en compte d'avaluar la gestió; considera
que a eixa actitud, donada democràtica, els ciutadans  els han girat la cara; apel·la a
la sana confrontació política; segons la seua opinió el missatge del poble l'impulsa a
seguir amb el seu estil de gestió; opina que l'alcalde ha de ser-ho de tots i per a tots;
expressa que la seua il·lusió és major que la del primer dia, que se'n va a València
però que no deixa Xàtiva, que malgrat l'important que és ser president de la
Diputació, ser alcalde de Xàtiva és encara més important. Acaba la seua intervenció
dient que tendeix la mà a tots els grups polítics des de la discrepància per a la
recerca del consens.

La Sra. Cristina M. Suñer Tormo agraeix el torn d'intervenció; mostra la seua
gratitud als ciutadans que van participar  el dia de la votació i especialment als seus
votants; també als qui l’han ajudat i recolzat durant la campanya electoral. Acaba la
seua intervenció  per manifestar que continuarà treballant en la mateixa línia, si bé,
ara, en companyia.

Tot seguit intervé el Sr. Roger Cerdà Boluda, comença felicitant el Sr.
Alcalde; agraeix als qui han confiat i han compartit la idea de Xàtiva amb el partit
socialista;  respecta les urnes tant en majoria com en minoria; manifesta que ara
toca treballar, i exercir una labor de control i de crítica constructiva en benefici dels
ciutadans; espera que s'entenga la seua comesa; diu que serà lleial a l'oposició i
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espera generositat en el govern; el seu objectiu és la millora en la qualitat de vida;
està disposat al diàleg i a l'acord; és un honor pertànyer a l'Ajuntament i acaba dient
que tot el seu grup comparteix l'objectiu de Xàtiva.

Acaba el torn d'intervencions la regidor Sra. M. José Masip Sanchis,
manifesta que cada grup polític representa un percentatge de la ciutadania; que el
ciutadà espera una millora dels seus serveis, per això és necessària l'entrega i
participació comuna en els èxits i en els símbols; el més important és que el poble
se senta representat.

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  dotze hores i cinquanta minuts
alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr.
Alcalde-President, autoritze amb la meua signatura, com a secretari en
funcions que done fe.

            VIST I PLAU:
             L'ALCALDE,                                                            EL VICESECRETARI,

EN FUNCIONS DE SECRETARI,


