Ajuntament de

La Font d’En Carròs
(VALENCIA)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
Celebrada el dia 13 de juny de 2015

A la Vila de La Font d'En Carròs, província de València, i a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, el dia tretze de
juny de dos mil quinze, dissabte, a les dotze hores , es van reunir el Sr PABLO PUIG DESENA, la Sra. CÈLIA
ESCRIVÀ ESCRIVÀ, el Sr. JUAN JOSÉ BENAVENT ESCRIVÀ, la Sra. IRENE VERCHER MONZÓ, el Sr.
EMILI JOSEP MARCET MENGUAL, la Sra. DOLORES ESCRIVÀ PEIRÓ, el Sr. GASPAR PÉREZ FUSTER, la
Sra. MARIA INES PÉREZ FUSTER, el Sr. FRANCISCO SEGUI RUIZ, el Sr. MIQUEL FUSTER MONZÓ i el Sr.
JOSE FRANCISCO MUÑOZ MASCARELL, a fi de celebrar, en primera convocatòria, la sessió extraordinària
d'aquest dia, per a la que prèviament havien sigut convocats, assistits del Sr. Secretari de la corporació, SR .
FRANCISCO SANUS VITORIA.
Es reuneixen, per tant, els onze regidors proclamats electes per la Junta Electoral de Zona de Gandia
d´acord amb els resultats de les eleccions del 24 de maig de 2015 , amb el següent punt de l´ordre del dia:
UNIC: CONSTITUCIO DE LA CORPORACIO I ELECCIÓ D´ALCALDE O ALCALDESSA.
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 següents operacions:
1-Constitució de la Mesa d'Edat formada pels Regidors electes de major i menor edat.
2-Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d'Edat, per mitjà de la presentació del Document Nacional
d´Identitat i la corresponent comprovació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona , jurament o
promesa del càrrec de Regidor, i Constitució de la Corporació.
3.-Elecció de l'Alcalde o Alcaldessa.
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Pel sr. Secretari s´informa que d´acord amb els antecedents obrants a l´Ajuntament entre els regidors
electes presents, el de major edat és el Sr. JOSE FRANCISCO MUÑOZ MASCARELL i el de menor edat és el Sr.
JUAN JOSÉ BENAVENT ESCRIVÀ .En consequència, queda constiuïda la Mesa d´Edat amb estos dos Regidors
electes presents, actuant com a Secretari el de la Corporació.
2.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS I CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
La Mesa declara oberta la sessió. El Secretari informa que tots els Regidors han fet la preceptiva declaració
d´interessos prevista a l´article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local. A continuació s´anomenen els Regidors electes
d´acord amb l´acta de proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona de Gandía. Els Regidors anomenats van pujant
a l'estrat i acrediten la seua personalitat per mitjà de l'exhibició del Document Nacional d´Identitat davant de la Mesa
d'Edat, que té en el seu poder les acreditacions enviades per la Junta Electoral de Zona. Acte seguit els onze regidors
presten promesa o jurament i van prenint seient en els escons destinats a l'efecte.
Acte seguit la Mesa d´Edat declara constituïda la Corporació.

3. ELECCIO D´ALCALDE/SSA.
Pel sr. Secretari es dona lectura a l´article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral General, que estableix el procediment per a l´elecció d´Alcalde o Alcaldessa.

El nom i cognoms del Regidors que encapçalen les llistes electorals , segons el numero de vots obtessos són
els següents:

Plaça de l’Ajuntament, 17

–

Tel. 96 283 30 00 –

Fax 96 283 36 94

C.P. 46717 (València)

Ajuntament de

La Font d’En Carròs
(VALENCIA)

-

Sr Pablo Puig Desena (Partido Socialista Obrero Español) 1070 vots.
Sr. Gaspar Pérez Fuster (Partido Popular) 613 vots.
Sr Miquel Fuster Monzó (Compromís per La Font, Compromis) :323 vots
Sr. José Francisco Muñoz Mascarell (Ciudadanos-Partido de la Ciudadania) 234 vots

Els quatre regidors que encapçalen les seues corresponents llistes manifesten que presenten candidatura,
quedant proclamades les següents candidatures a Alcalde:
-

Sr Pablo Puig Desena (Partido Socialista Obrero Español) .
Sr. Gaspar Pérez Fuster (Partido Popular)
Sr Miquel Fuster Monzó (Compromís per La Font, Compromis)
Sr. José Francisco Muñoz Mascarell (Ciudadanos-Partido de la Ciudadania)

La votació d'Alcalde s'efectua pel sistema de votació secreta mitjançant papereta que cada membre de la
Corporació diposita en l'urna
Efectuada la votació , els resultats són els següents:
Nom i cognoms

Llista electoral

Sr. Pablo Puig Desena
Sr. Gaspar Pérez Fuster
Sr.Miquel Fuster Monzó
Sr. José Francisco Muñoz Mascarell
Vots nuls
Votos en blanc
TOTAL VOTS EMESOS

P.S.O.E.
P.P.
COMPROMIS
CIUTADANS

Vots
En lletra
En número
sis
6
tres
3
ú
1
ú
1
zero
0
zero
0
onze
11

El número total de vots vàlids és onze i el Sr. PABLO PUIG DESENA ha obtés un numero de vots de SIS,
que constitueix la majoria absoluta i en aplicación de l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
Règim Electoral General la Mesa d´Edat proclama Alcalde electe al Sr Pablo Puig Desena.
A continuació el Sr Pablo Puig Desena pren possessió del seu càrrec i presta jurament amb la fórmula legal
prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 de abril. Acte seguit l´Alcalde asumeix la presidència de la Corporació.
El Sr Alcalde concedeix la paraula als regidors que han encapçalat les diferents candidatures amb
representació en la Corporació, produint-se les següents intervencions:
El senyor alcalde manifesta: bon dia a tots. Primer que res voldria donar la paraula a la resta de
representants i regidors de l’ajuntament.
El Sr. Gaspar Pérez Fuster, manifesta: bon dia a tots. Primer que res enhorabona a tots els nous
regidors, i com no, enhorabona al senyor alcalde. I comentar dos cosetes simplement, el que serà l’actuació del partit
popular en esta legislatura. Nosaltres sempre hem dit i hem comentat que el poble no s’enganya mai i per tant el
poble ha votat, ha demanat una majoria absoluta i ha demanat un canvi. Per tant creiem que la majoria absoluta és
una fórmula que és la que millor dóna la governabilitat al mateix temps i efectivament aixina no hi ha ningú que
pose entrebancs al funcionament per tant nosaltres com efectivament s’ha proclamat ací hi haurà una majoria
absoluta i nosaltres ens limitarem el partit popular a donar de tant en tant alguna opinió si creiem convenient perquè
tinga diferents punts de vista. Per demés reiterar l’enhorabona i res més.
El Sr. Miquel Fuster Monzó, manifesta: des de Compromís de la Font felicitar primer de tot a Pablo Puig
que és el nou alcalde, que és el receptor de la voluntat de canvi que ha manifestat el poble. Ell té la responsabilitat
de gestionar eixe canvi, però també hem de recordar-li que el canvi manifesta que ja no volen rodets ni volen
polítiques d’altres èpoques en les quals les majories absolutes eren sinònim de fer el que em dóna la gana. Nosaltres
creiem que les majories absolutes igual com les minories no absolutes tots tenen ganes de treballar pel poble i així
manifestem la nostra responsabilitat. Posem a la seua disposició este regidor i el col·lectiu de Compromís en la Font
per a allò que vostè vullga. També li manifestem que ho portem en l’ADN i que nosaltres estem disposats a

Plaça de l’Ajuntament, 17

–

Tel. 96 283 30 00 –

Fax 96 283 36 94

C.P. 46717 (València)

Ajuntament de

La Font d’En Carròs
(VALENCIA)

col·laborar amb el que vostè vullga sempre que vostè tinga ganes també d’obrir el poble i no tornar a les velles
polítiques de majories absolutes i de rodets.
El Sr. José Francisco Muñoz Mascarell, manifesta: primer que res felicitar a tots els veïns de la Font pel
dia de les votacions perquè van ser unes votacions sense cap problema, dignes d’un poble que ja demostrem que
tenim una majoria ja democràtica. El segon punt, vull agrair a la gent que ens va votar a nosaltres, en este cas
Ciutadans. En el tercer lloc, simplement vull que acceptem com altres voltes hem fet les majories igual que les
minories cal acceptar el que la voluntat del poble dictamina, ens agrade o no ens agrade. Unes voltes les majories
absolutes ens agraden i altres voltes no ha sigut majoria absoluta i el poble hui ha dictaminat i hem d’acceptar el que
passa. I des de Ciutadans ens posem a l’ordre de l’alcalde, felicitar-lo primer de res, pel què ens puga necessitar i si
ens posem d’acord per la nostra part no hi haurà cap problema.
El senyor alcalde manifesta: jo m’havia preparat quatre paraules com sempre no sé si seran huit. Bon dia
a tots i a totes, vull donar-vos les gràcies per vindre a este acte de presa de possessió de la nova corporació
municipal que ha estat elegida després de les eleccions municipals que es varen celebrar el passat vint-i-quatre de
maig. Vull remarcar el comportament d’aquells que lliurement van eixir de casa i van participar en la festa de la
democràcia. I com no, agrair aquells que ens han donat un suport majoritari. Tinc la sort d’encapçalar esta nova
corporació acompanyat per deu regidors i regidores que treballarem cada dia pel poble que estimem. Des de hui ja hi
hauran canvis en les formes de fer política, en el tracte amb les persones i els fets seran els que posen a cadascú al
seu lloc. Obrirem les portes i finestres de l’ajuntament amb total transparència i amb participació més activa de les
associacions del poble i de la ciutadania en general. Sabem de les necessitats de la gent, d’aquells que estan passantho malament. Hem de donar una llum d’esperança als nostres joves i recolzar-los dins de les nostres possibilitats i
anem a exigir al nou govern de la Generalitat la construcció de l’escola nova per això el dilluns sol·licitarem una
reunió amb la conselleria d’educació. Estem ací per a fer coses, però per a fer-les bé. Però volem fer-les amb
vosaltres. Que gaudim del dia de hui i participeu en la festa de sant Antoni de Pàdua. Gràcies i bon dia. S’alça la
sessió.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i transcrites les incidències ocorregudes durant la sessió, el Sr.
President la va declarar acabada a les dotze hores i vint-i-cinc minuts; i als efectes i amb les excepcions de l'Art. 206 i
concordants del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim de les corporacions locals, jo, el Secretari, estenc la
present i de tot certifique.
L'Alcalde

El Secretari

Pablo Puig Desena

Francisco Sanus Vitoria.
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