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                            PLE  DE  L’AJUNTAMENT      Sessió:  07 / 2007 
 

SESSIÓ CONSTITUTIVA 
Dia:  16 de juny de 2007 

 

ASSISTENTS: 
Candidats electes: 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 

Francisco Garcia Alario 
Belinda Navarro Climent 
Eladi Mainar Cabanes 
David Mogort Alberola 

Estefania Gregori Robledillo 
Agustina Brines Sirerol 
Juli Ibañez Montagud 
Joan Serra Folguera 

Victor Mansanet Boïgues 
 
Secretari : Aurelio Sansixto Bonet. 
 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 12 h. del dia setze de juny de 
dos mil set, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells 
s’assenyala, per tal de realitzar sessió constitutiva de la Corporació Local resultant de les 
eleccions municipals celebrades el 27 de maig de 2007, la qual ha estat prèviament notificada 
com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la 
convocatòria de la sessió, són els del següent 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1r.  CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 
2n. ACREDITACIÓ DELS REGIDORS 
3r.   PRESA DE POSSESSIÓ i CONSTTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
4t.  ELECCIÓ D’ALCALDE–PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 
5é.   PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE–PRESIDENT 

---------------------------- // ---------------------------- 
 
En ser l’hora determinada per a la celebració de la sessió el secretari de la Corporació 

Local pren la paraula per explicar l’objecte i l’ordre de l’acte. A continuació dóna lectura a 
l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 

 
1r. Constitució de la Mesa d’Edat 
El secretari de la Corporació Local crida als candidats electes Francisco Garcia Alario i 

Belinda Navarro Climent, major i menor respectivament, d’entre tots els candidats electes, 
per tal que puguen dalt de l’entaulat, amb la credencial del seu nomenament en estar 
inclosos en la llista de candidats presentada pel Partit Popular, i el DNI acreditatiu de la seua 
personalitat, per a constituir la Mesa d’edat, la qual cosa fan, tot declarant-se constituïda la 
mesa d’edat. 
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2n. Acreditació dels regidors 
El president va cridant a la resta de candidats electes per tal que pugen dalts l’entaulat 

amb la credencial del seu nomenament i el DNI: 
 

 Nom Candidatura 
1 Sebastián Mahiques Morant PP 
2 Monica Sancirilo Camarena PP 
3 Eladi Mainar Cabanes PSOE 
4 David Mogort Alberola PSOE 
5 Estefania Gregori Robledillo PSOE 
6 Agustina Brines Sirerol BLOC 
7 Juli Ibañez Montagud BLOC 
8 Joan Serra Folguera ER 
9 Victor Mansanet Boïgues EU-ACAIS 

 
Els diferents candidats electes, en ser nomenats, es personen amb la credencial i el DNI, 

i prenen seient a les cadires dels integrants de la corporació. 
Tots els candidats han presentat, prèviament a la celebració de la sessió, declaració 

d’interessos: de béns i d’activitats. 
 
3r. Presa de possessió i constitució de la Corporac ió. 
S’explica, que per tal de prendre possessió de càrrec de regidor, cal fer el jurament o 

promesa i per això cadascú del regidors/es donarà lectura al text de la fórmula legal prevista 
a l’efecte. 

 
«Jure o Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 

 
Seguidament es demana a cada candidat que llegixca la fórmula, amb el següent 

resultat: 
 
 - Sebatian Mahiques Morant: «Jure per la meua consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 

- Mónica Sancirilo Camarena «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 

- Eladi Mainar Cabanes «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 

- David Mogort Alberola «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 

- Estefania Gregori Robledillo «Promet, per la meua consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la 
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Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat» 

- Agustina Brines Sirerol: «Promet, per la meua consciència i honor i per imperatiu legal, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat.» 

- Juli Ibañez Montagudo: «Promet, per la meua consciència i honor i per imperatiu legal, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna amb lleialtat al Rei guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat.» 

- Joan Serra Folguera: «Promet, per la meua consiència i honor i per imperatiu legal, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna amb lleialtat a la Llei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat.» 

- Victor Mansanet Boïgues: «Promet, per la meua consiència i honor i per imperatiu legal, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la 
Valldigna amb lleialtat a la Llei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat.» 

- Belinda Navarro Climent: «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.» 

- Francisco Garcia Alario: «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 
 

El president declara constituïda la Corporació Local. 
 
4t.  Elecció d’alcalde-president de la Corporació L ocal. 
 
El president diu: seguidament procedirem a l’elecció d’alcalde, per a la qual cosa, el 

secretari donarà lectura a l’article 196 de la LOREG, relatiu a la forma d’elecció de l’alcalde i 
s’explicarà la formula per a la votació. El secretari llig l’article, i en acabar manifesta que el 
costum en esta Corporació es fer la votació de l’elecció de l’alcalde de forma ordinària – a 
ma alçada-, si algun regidor vol que es faça d’alguna de les altres formes establides al ROF 
que ho diga i es plantejarà al ple. Per unanimitat dels membres assistents s’acorda fer la 
votació de forma ordinària a ma alçada. 

A continuació el secretari explica el sistema de votació consistent en que primer es 
preguntarà als caps de llista si volen ser candidats i entre els qui ho afirmen es votarà, 
sol·licitant vots s favor, en contra i abstenció de cadascú d’ells, tal i com es va fer al ple de 
2003.  

La Presidència pregunta quins dels caps de les llistes presentades són candidats a 
l’Alcaldia. Els cinc caps de llista contesten que són candidats a l’Alcaldia.  

Abans de procedir a l’elecció de l’alcalde, el secretari informa del vots de cadascuna de 
les candidatures i que d’acord amb l’article 196 de la LOREG, serà elegit alcalde qui en la 
votació obtinga la majoria absolta dels vots dels membres de la Corporació, que en el cas de 
Simat de la Valldigna són sis, si ningú obté este nombre de vots, serà alcalde el cap de llista 
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de la candidatura més votada i es reitera el sistema de votació: el president demanarà als 
regidors els vots a favor, en contra i les abstencions, en relació a cadascun dels cinc 
candidats, per ordre del nombre de vots de la llista en les eleccions. 

 
Votació ordinària (mà  alçada): 
 
Sotmesa a votació la candidatura de Sebastian Mahiques Morant, resulten quatre (4) 

vots a favor, (dels regidors Mónica Sancirilo Camarena, Francisco Garcia Alario, Belinda 
Navarro Climent i Sebastian Mahiques Morant), cap vot en contra i 7 abstencions, de la resta 
de regidors. 

Sotmesa a votació la candidatura d’Eladi Mainar Cabanes, resulten tres (3) vots a favor, 
(dels regidors David Mogort Alberola, Estefania Gregori Robledillo i Eladi Mainar Cabanes), 
cap vot en contra i 8 abstencions. 

Sotmesa a votació la candidatura d’Agustina Brines Sirerol, resulten dos (2) vots a favor 
(dels regidors Juli Ibañez Montagudo i Agustina Brines Sirerol), cap vot en contra i 9 
abstencions, de la resta de regidors. 

Sotmesa a votació la candidatura de Joan Serra Folguera, resulta un (1) vot a favor (del 
regidor Joan Serra Folguera), cap vot en contra i 10 abstencions. 

Sotmesa a votació la candidatura de Victor Mansanet Boigues, resulta un (1) vot a favor 
(del regidor Victor Mansanet Boïgues), cap vot en contra i 10 abstencions. 

 
Finalitzada la votació, la Presidència, en no haver obtés cap dels candidats la majoria 

absoluta dels vots, proclama alcalde Sebastian Mahiques Morant, cap de la llista del Partit 
Popular, llista que va rebre més vots populars en les eleccions municipals del dia 27 de maig 
de 2007. 

 
5é. Presa de possessió de l’alcalde-president. 
 
La Presidència pregunta Sebastian Mahiques Morant, alcalde proclamat, si accepta el 

càrrec, este contesta que sí i seguidament fa el jurament o promesa amb la següent fórmula:  
«Jure, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de alcalde-

president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.» 

 
En este moment l’alcalde assumeix la Presidència de la sessió, el president de la mesa 

d’edat li fa entrega de la vara d’alcalde i manifesta el següent: 
  «Primer que res dir-vos que estic molt orgullós de ser simatero i que es per a mi un 

gran honor el poder dirigir-me a tots com alcalde de Simat. 
    Sé que és una gran responsabilitat i l’assumeix amb molta il·lusió i ganes de treballar 

pel meu poble. 
     Vull transmitir-vos tant al poble com als 10 regidors, que estic a la vostra disposició i 

obert a qualsevol tipus de proposta. 
     M’agradaria que en esta legislatura forà el diàleg respectuós amb tots els partits el 

que predominarà per arribar a un màxim consens i vull animar a tots perquè a partir d’ací 
comencem a treballar per Simat.» 

      A continuació l’alcalde dóna la paraula als caps de llista. 
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      El regidor Eladi Mainar, manifesta que des del grup socialista estan oberts a 
qualsevol col·laboració i arribar a acords per facilitar la convivència, que faran una oposició 
constructiva. Considera que esta pot ser una corporació amb futur, i deu haver-hi diàleg 
entre les persones, pot ser una corporació fructífera i estaran al costat del que siga bo per al 
poble. 

La regidora Agustina Brines manifesta que des del BLOC estem al costat de 
l’ajuntament i de l’Alcaldia per a treballar per Simat. 

El regidor Joan Serra manifesta que donat que hem coincidit un temps en la 
legislatura passada, ja sabem com treballem, -referint-se a l’alcalde-, des d’Esquerra, que no 
sols és un regidor sinó el col·lectiu local estem per a treballar per un model de poble 
sostenible,  augmentar la qualitat de vida, que hi haja treball i estem al teu costat per 
aconseguir-ho. 

       El regidor Victor Mansanet dóna l’enhorabona a l’alcalde, manifesta estar al seu 
servei vol que siga una Corporació modèlica, que augmente les inversions en política social i 
que estigam junts en els problemes greus. Anuncia que repartiran un full entre els assistents 
per explicar la seua posició. 

  
No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les 12 

hores i 30 m, del dia 16 de juny de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
 

Simat de la Valldigna, 18 de juny de 2007. 
El secretari, 


