ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ
CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019.

Abans del inici de la sessió pugen a l'estrada el interventor, qui te en el seu poder
la documentació prevista en l'art. 36 del ROF, aprovat per RD 2586/86, de 28 de
novembre, i el/la secretària qui explica l’objectiu de l'acte i procediment a seguir per a la
constitució del nou Ajuntament d'aquest Municipi, a la vista dels resultats que es van
produir el passat dia 26 de maig 2019.
Amb caràcter previ cal indicar que s'han comprovat per esta Secretaria les
credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes amb base en les
certificacions que a l'ajuntament ha remés la junta electoral de zona. Igualment s'ha
comprovat el compliment per part dels electes de la seua obligació d'haver presentat
les declaracions corresponents en el registre d'interessos conforme al vigent art. 75.7
de la llei de règim local i seguint el model de declaració aprovat en ple
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que s'ha
disposat per la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions
següents:
1) Constitució de la Taula d'Edat formada pels Regidors electes de major
i menor edat.
2) Acreditació dels Regidors electes davant de la Taula d'Edat, per mitjà
de la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de
Zona si no s'haguera presentat ja en la Secretaria de l'Ajuntament i el
D.N.I.
3) Jurament o promesa del càrrec de Regidor/a
4) Elecció de l'Alcalde
El regidor i regidora electes de major i menor edat passen a formar la mesa
d’edat que ha de presidir la present sessió.
1.CONSTITUCIÓ MESA D’EDAT I INICI DE LA SESSIÓ
Presidenta: SRª LAURA Mª OSCA LAFARGA, Regidora assistent de major edat.
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL, Regidora assistent de menor edat.
Secretària: Sra. María Jesús Dasí Dasí, Secretària titular de la Corporació.
La Presidenta declara oberta la sessió per a la constitució de l’ajuntament
de Guadassuar i demana a la Secretària que procedisca a la lectura de l’acta de
proclamació de candidats electes estesa per la Junta Electoral de Zona d’Alzira.
La Secretària fa lectura de la dita acta de proclamació, amb els següents
resultats:
Nº d’electors
4.526
Nombre de votants
3.522
Nombre de vots a candidatures
3.462
Vots Vàlids
3.489
Vots nuls
33
Vots en blanc
27

CANDIDATURES
PP
COMPROMIS PER GUADASSUAR
PSOE
EUPV

VOTS
1.245
1.194
850
173

NOMBRE D’ELECTES
5
5
3
0

ES PROCLAMA ELECTES ALS SEGÜENTS CANDIDATS
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
SR. ARTURO ALMAZÁN SAIS
SRª TERESA MARTÍNEZ GIMENO
SRª LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
SR. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
SR. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
SRª BIBIANA SAIS ROIG
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
SRª TERESA FUERTES RAGA

PP
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMÍS
PSOE
PSOE
PSOE

2) ACREDITACIÓ DELS REGIDORS ELECTES DAVANT DE LA TAULA D’EDAT,
PER MITJÀ DE LA PRESENTACIÓ DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA PER LA JUNTA
ELECTORAL DE ZONA SI NO S’HAGUERA PRESENTAT JA EN LA SECRETARIA
DE L’AJUNTAMENT I EL D.N.I.
Per la secretaria es van cridant de forma individualitzada a cada regidor/a
electe/a, a l'efecte d'acreditar la seua personalitat mitjançant l'exhibició del DNI davant
la Mesa d'Edat, que te en el seu poder les certificacions enviades per la Junta Electoral
de Zona, Comprovat el nombre d'assistents, s’anuncia per la presidència l'existència
del quòrum necessari (Els/Les assistents constituïxen la majoria absoluta dels
Regidors/es electes, ja que sent estos tretze i han concorregut a la sessió en nombre
de tretze)
3) JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR/A I CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Comprovades les credencials de tots es/les regidors/es electes, la Sra
Presidenta adverteix de si existeix algun/a regidor/a a qui afecte alguna de les causes
d'incompatibilitat previstes per la LOREG en les seues arts. 202 i 203 o una altra
legislació concordant, que ho manifeste en aquest moment. No havent-hi cap regidor/a
afectat/da per causa d'incompatibilitat , es procedeix a la formular del jurament o
promesa d'acatament de la Constitució per cada un dels regidors electes que amb este
jurament prenen possessió del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Guadassuar,
prestant Jurament o Promesa, segons el que disposa el Reial Decret 707/1.979, de 5
d'abril.

Finalitzada la jura o promesa del càrrec per cada un dels regidors, la President
DECLARA CONSTITUÏT L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR.
4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE PRESIDENT
A continuació, el Sr. President sol·licita que per la Secretària s’explique el
procediment d’elecció de l’Alcalde. La Secretària explica que de conformitat amb l’art
196 de la LOREG poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues
corresponents llistes. Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors
(7) es proclamat electe. Si ningun d’ells obté dita majoria es proclamat Alcalde el
Regidor cap de la llista que ha obtingut major nombre de vots en el corresponent
Municipi. En quan a la forma de votació, se estarà al disposat a l’article 102 del ROF,
que assenyala que la votació secreta es pot utilitzar per a l’elecció de persones.
Així doncs, per la Presidència haurà de preguntar a cada cap de llista per a que
manifeste si accepta o no el càrrec de candidat a l’alcaldia. Els Regidors cap de les
seues corresponents llistes són els següents:
Llista electoral

Candidat que l’encapçala

P.P.
COMPROMÍS PER
GUADASSUAR
P.S.O.E.

VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER

vots
obtinguts
1.245

SALVADOR MONTAÑANA SANZ

1.194

MARÍA ROSA ALMELA RIBES

850

La Sra Presidenta concedeix la paraula al cap de llista de Compromís per
Guadassuar, SALVADOR MONTAÑANA SANZ, per a que manifeste si accepta o no el
càrrec de candidat a l’alcaldia, manifestant que SI accepta el càrrec de candidat a
l’alcaldia.
La Sra Presidenta concedeix la paraula al cap de llista del Partit Popular,
VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER, per a que manifeste si accepta o no el càrrec de
candidat a l’alcaldia, manifestant que SI accepta el càrrec de candidat a l’alcaldia.
La Sra Presidenta concedeix la paraula al cap de llista del PSOE, MARIA ROSA
ALMELA RIBES, per a que manifeste si accepta o no el càrrec de candidat a l’alcaldia,
manifestant que SI accepta al càrrec de candidata a l’alcaldia.
En conseqüència, els regidors candidats per al càrrec d’alcalde són els
següents;
VICENTE JOSE ESTRUCH BELLVER (PP)
SALVADOR MONTAÑANA SANZ (COMPROMÍS PER GUADASSUAR)
MARIA ROSA ALMELA RIBES,(PSOE)
La Sra Presidenta va preguntar als reunits si consideraven oportú que la votació
fora secreta, no oposant-se ningú, el Sr. President va declarar que la votació serà
secreta. Efectuada la votació per mitjà de paperetes preparades a este efecte i
determinades les bases de la votació, l'escrutini va donar el resultat següent:

NOMBRE
En lletra
En número
Llegides
TRETZE
13
Vàlides
TRETZE
13
Nules
ZERO
0
En blanc
ZERO
0
Abstenció
ZERO
0
Distribuint-se les paperetes vàlides en la manera següent
CANDI DAT
VOTS EMESOS
NOM I COGNOMS
En lletra
En número
VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
CINC
5
SALVADOR MONTAÑANA SANZ
CINC
5
MARIA ROSA ALMELA RIBES
TRES
3
PAPERETES

I no havent-ne obtingut majoria absoluta cap dels candidats és proclamat Alcalde
el Regidor que encapçala la llista que haja obtingut nombre més gran de vots populars
en el corresponent municipi, la Sra Presidenta declara proclamat ALCALDE DE
GUADASSUAR a VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER, que accepta el càrrec
d’Alcalde.
La Sra. Presidenta li fa entrega de la vara de “mando” que representa les
potestats com a l’alcalde de tots els veïns i totes les veïnes de Guadassuar amb el prec
de treballar pel poble i fer una política AMABLE entre nosaltres i per als nostres veïns
que han dipositat en nosaltres la seua confiança.
Acte seguit, el Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER pren possessió del
càrrec d’Alcalde, passant a ocupar la Presidència de la Corporació
A continuació, el Sr. Alcalde-President va agrair als membres de la Mesa d'Edat
la seua col·laboració per el desenrotllament de la present sessió, donant les gràcies als
nous Srs. Regidors i a les Sres. Regidores, a tot el públic de la sala, a tots els veïns i
veïnes de Guadassuar per la confiança que en ell han dipositat, i es compromet a la
col·laboració i treball pel seu poble .
Complit l’objecte de la present convocatòria es va alçar la sessió per la
Presidència, sent l'hora de les 12:30 de tot això jo, la Secretària, certifique.
Document signat electrònicament. Codi de verificació al marge
La secretària,

