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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE ALCALDE DE 13 DE JUNIO DE 2015
En Santa Magdalena, siendo las 19 horas del dia 13 de junio de dos mil quince
y al objeto de proceder a la constitución del ayuntamiento y elección de alcalde,
conforme establecen los articulos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General 5/1985, de 19 de junio, se reúnen en sesión pública, los
siguientes señores:
Sr. D. SERGIO BOU AYZA
CONCEJALES:

Sr. D. JOSE MANUEL BOU SOSPEDRA
Sª Dª LUZ DIVINA CERVERA SOLÉ
Sª Dª VICENTA MOYA GONZALEZ
Sr. D. ELOY ROCA CERVERA
Sr. D. SEBASTIAN BELTRAN PALOMO
Sr. D. VICTOR JOSE CERVERA COLOM

Todos ellos han sido proclamados concejales electos en las elecciones locales
celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015.
Actúa de secretario el de la Corporación, D. Vicente Barrios Fontoba.
Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de Edad,
integrándose esta por el concejal electo de mayor edad, D.ª Luz Divina Cervera
Sole y por el de menor edad D. Eloy Roca Cervera. Actúa de secretario el de la
corporación.
Por la mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las
credenciales presentadas y la acreditación de la personalidad de los electos
por las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona.
Habiendo asistido concejales electos que representan la totalidad de los
miembros que de derecho corresponden a este municipio, por la mesa se
declara constituida la Corporación.
Por la Secretaria de la corporación, se da cuenta que han formulado la
declaración de intereses que preceptúa el articulo 75.5 de la Ley 7/1985,
constando igualmente la correspondiente acta de arqueo.
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Previa promesa o juramento de acatamiento a la Constitución, conforme
preceptúa el articulo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
los asistentes proceden a tomar posesión de sus cargos.
Seguidamente por la Presidencia de la mesa se anuncia que se va a proceder
a la elección de alcalde, señalando que podrán ser candidatos todos los
concejales que encabecen las correspondientes listas siendo proclamado
electo el que obtenga la mayoría absoluta y que si ninguno obtuviese dicha
mayoría será proclamado alcalde el concejal que hubiera obtenido más votos
populares en las elecciones de acuerdo con el acta de proclamación remitida
por la Junta Electoral de Zona. En caso de empate, se decidirá por sorteo.
D. Sergio Bou Ayza obtiene siete votos, por lo que D. Sergio Bou Ayza obtiene
la unanimidad del número de miembros que de derecho integran la
corporación, siendo proclamado alcalde, procediendo, previo juramento o
promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, a
aceptar su elección y tomar posesión como alcalde.
Seguidamente el sr. alcalde asume la presidencia de la Corporación, dando la
palabra al portavoz del Grupo Popular quien manifiesta que esta satisfecho con
la elección de alcalde y no efectuando más declaraciones asume la palabra el
nuevo alcalde que deseando buenas tardes a todos manifiesta que:
“vull donar les gràcies a totes les persones del nostre poble per l’alta
participació i per la gran festa de la democracia que va ser el dia 24 de maig,
vam demostrar a tots que som un poble molt viu.
Regidores i regidors de la corporació municipal, Sr. Secretari, veïnes i veïns,
amics i amigues, bona vesprada. Mireu una vegada que els nostres ciutadans
han parlat a les urnes, ara som nosaltres qui tenim l’encomanda de formar
govern. Un govern que treballe per la gent i amb la gent, primer les persones,
tal com hem fet fins ara. Tots sabeu que hem renovat i ampliat la confiança que
hi ha entre vostes i nosaltres.
Si fa quatre anys vaig tindre l’oportunitat d’expresar la meua alegria i emoció
per aconseguir l’honor i la responsabilitat de ser el vostre Alcalde, per segona
vegada, vull dir-los avui que aquestos sentiments estan més vius que mai,
sentiments que comparteixo amb els meus companys i companyes de
corporació.
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El poble ha parlat alt i clar i vull dir-los que es la primera vegada que la
candidatura que encapcelo ha obtingut 6 regidors. Espere que tant els Regidors
i les regidores com jo mateixa com Alcalde, no els defraudessem i estessem a
l’alçada, com a servidors de lo públic.
Ha estat un desig extraordinariament majoritari:
La confianza dels nostres veïns i veïnes en l’equip de govern que TINC
HONOR DE PRESIDIR.

L’

Esta voluntad expresada pels electors inclueix consolidar tot alló que ja hem
aconseguit junts i continuar avançant cap a un Santa Magdalena de Pulpis
MILLOR, que todos mereixem, que nosaltres hem promes en campanya
electoral i que sabem que amb l’esforç i col.laboració de tots serà possible, tot
aixó a pesar de les dificultats, que les hi hauran, com les hi han hagut en
aquestos quatre anys anteriors i els companys que heu estat ho sabeu bé.
Com Alcalde vull seguir tenint una actuació de govern en la que ningú es
sentisga excluit ó apartat. Explicant cada decisió i actuació que s’adopte.
Volem ser un govern que continue tenint el màxim respecte als veïns i que
escolte a tots, incluït aquells que realitzen crítiques per fortes que aquestes
sigen ó pareguen.
Fins avui he promés continuar avançant en els eixos bàsics del treball, dialeg,
respecte, pluralisme i transparencia.
El programa de govern explicat durant la campanya electoral estava basat en 4
grans línies de treball: gestió municipal, desenvolupament económic,
urbanisme, infraestructures i mediambient i la qualitat de vida.
Ara ha arrivat de nou el moment de cumplir les promeses, possant en marxa el
programa de compromisos adquirits amb tots vostes.
Per a possar en marxa el programa de govern, regidores i regidors es
imprescindible la seua col.laboració, leal y constructiva. Ací públicament els la
solicito, ja que circunstancies sense cap dubte extraordinaries y difícils fan ara
més que mai que la unidat al voltant del bé comú del nostre poble marque
aquesta nova legislatura, per damunt de qualsevol interes partidista o personal.
L’Ajuntament està format per 7 Regidors elegits democràticament en las
pasades eleccions, pel poble soberà.
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Per açó l’Ajuntament en ple deu de tenir mitjos suficients per a controlar
l’acció del govern, i els regidors deuen cumplir amb les seues obligacions. Es
una qüestió de respecte a la gent i forta convicció democràtica.
Vull aprofitar aquestes primeres paraules de la nova legislatura per a felicitar a
tots els regidors amb els que he treballat colçe a colçe en l’anterior legislatura i
felicitar-los per tot lo que hem aconseguit junts ÁNGEL, LUZDI, TICA i JOSE,
se positivament que Àngel ens continuarà ajudant com ja ho està fent i LUZDI,
TICA i JOSE han estat reelegits i continuaran en el govern….. Pero també vull
donar-los la benvinguda a aquells regidors que entren a formar part del
consistori per primera vegada i que no han estat abans com a regidors en
l’anterior legislatura.
VICTOR, ELOI i SEBASTIÁN i vos anime a treballar pel notre poble.
Compte també com Alcalde amb l’eficaç i compromés saber fer dels empleats
municipals d’aquest ajuntament als que vull agraïr el treball fet en la legislatura
anterior igual com el que faran en els propers quatre anys, perquè únicament
desde la seua responsabilitat laboral està garantizat el poder conservar i
ampliar els excelents serveis publics, basics i esencials que avui tenim.
Com Alcalde vull deixar molt clar que ningú estem per damunt de les lleis.
L’equip de govern, pretenem acompanyar als veïns en els seus problemes i en
els seus sommis, com ja ho hem fet en legislatures anteriors, segurament no
conseguirem fer-los tots realitat, pero si que marcaran el camí pel que hi ha que
continuar avanzan.
Nomes conec una forma de entendre la vida i també la política que no es una
altra que la proximitat amb els veïns i veïnes, la comunicació, la honradez i
sobretot l’ajuda als demés, espere cumplir i que lo que avui es una ilusió
renovada majoritariament, pels veïns, demà siga una realitat que continue
beneficiant a tots, indistintament de la seua raza, sexe, creencia religiosa ó
ideològica.
Per a anar finalitzan i en aquest acte, vull reconeixer públicament l’amor sincer,
el recolçament sense fisures i la generositat sense limits que de les nostres
families recibim cada dia, ja que si no fora aixi, la nostra dedicació el nostre
compromis i la nostra entrega no seria posible. Gracies en nom dels 7 regidors.
Moltes gràcies de tot cor.
Per acabar dir-los que en aquestos moments em sentic molt orgullos de haber
estat 12 anys treballant com a Regidor i 8 anys com Alcalde, creen fermement
amb un poble que sempre ens ha donat el seu recolçament.
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Miren ens importa Santa Magdalena pero per damunt de tot ens importa la
nostra gent.
Regidors i regidores, ara a seguir treballant, estos quatre anys pels nostres
veïns i veïnes.
Moltes gràcies per donarme la confianza de nou, de ser Alcalde del nostre
poble, de ser Alcalde de tots i totes.
Bona vesprada, moltes gràcies i molt d’anim.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19,15 horas del dia
trece de junio de dos mil quince.
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