Acta núm. 06/2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 21 DE MARÇ DE 2014.
HORA DE COMENÇAMENT: 13.45 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.00
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
El dia, hora i al lloc indicat a
Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
VIOLETA MANEA
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS

l’encapçalament,

degudament

convocats en forma de l’Ordre del
Dia que comprén els assumptes a
tractar,

es

presidència

reuneixen

sota

del

alcaldes,

Sr.

la

SALVADOR FUSTER MESTRE,
en

primera

convocatòria,

els

membres expressats al marge, els
quals

integren

la

majoria

de

l’Ajuntament, per dur a terme sessió
extraordinària i pública.
Excusen la seua assistència els
regidors Sra. Yolanda Pastor Bolo, i

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

Sr. José Salazar Cuadrado.
Sent l’hora indicada la Presidència
declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA
ÚNIC. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT DE LA SRA. VIOLETA MANEA
El Sr. alcalde dóna compte de l’expedició de credencial de l’Ajuntament d’Oliva,
efectuada per l’Excm. Sr. President de la Junta Electoral Central, a favor de la Sra.
Violeta Manea, que pertany al Partit Popular.
La Sra. secretària indica que la regidora electa ha acreditat la seua personalitat, i també
que ha efectuat declaració d'interessos, d'acord amb l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2
d’abril.
La Sra. secretària informa que, per tal de prendre possessió del càrrec de regidora,
d’acord amb la legislació vigent, haurà de prestar jurament o promesa, usant la fórmula
establerta en el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril. A tal efecte, l’Alcaldia pren jurament a
la regidora electa.
La corporació Municipal acorda donar possessió del càrrec de regidora a la Sra. Manea,
i el Sr. alcalde li lliura la credencial remesa per la Junta Electoral Central.
Seguidament li imposa el distintiu com a membre de la corporació.
Finalment, el Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula i es produeixen les manifestacions
que tot seguit s’indiquen:
 Sra. Manea: “Assumesc aquest càrrec amb molta il·lusió de poder treballar per
Oliva, el poble que he fet meu. Gràcies.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Gràcies per haver fet possible que la nostra regidora
s’incorporara abans del pròxim plenari, i agrair-li que vulga treballar per aquest
poble, que com be ha dit ella, l’ha fet seu.”
 Sr. alcalde: “Violeta, enhorabona, i benvinguda a aquesta nova etapa que inicies hui
amb aquesta corporació municipal.”
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora
assenyalada a l’encapçalament; s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretària,
certifique, amb el vist i plau del senyor president.
Vist i plau
El president
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