
 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT PLE I ELECCIÓ
D'ALCALDE/SSA CELEBRADA EL DIA QUINZE DE JUNY DE DOS MIL

DINOU 

A Vilafranca,  sent  les  dotze  hores  del  dia
quinze  de  juny  de  dos  mil  dinou,  es
reuneixen,  en  primera  convocatòria,  en  el
Saló  de  Plens  els/les  Srs./Sres.
Regidors/Regidores electes sorgits després de
la celebració de les eleccions locals del dia 26
de maig de 2019, relacionats al marge, sota la
Presidència del Sr. Francesc Monfort Granel,
regidor electe de major edat que presideix la
Mesa  d'Edat,  assistit  de  la  Secretària
accidental  de la  Corporació,  en compliment
del que es disposa en els arts. 195 i 196 de la
Llei  orgànica  5/1985,  de  19  de  juny,  del
Règim  Electoral  General  i  l'article  37  del
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i

Règim Jurídic  de les  Entitats  Locals,  aprovat  per Reial  decret  2568/1986,  de 28 de
novembre,  i  a  l'efecte  de  procedir  a  celebrar  la  constitució  del  nou Ajuntament  de
Vilafranca, a la vista dels resultats de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de
maig de 2019, i segons l'Ordre del dia inserit en la convocatòria.

Concorren a l'acte els onze regidors electes i per tant la majoria absoluta del nombre
legal de membres de dret que componen aquesta Corporació.

FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT

Després de la lectura per la Secretària de l'art. 195 Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, es procedeix tot seguit a la constitució de la Mesa d'Edat,
integrada  pel  Sr.  Francesc  Monfort  Granel,  regidor  electe  de  major  edat,  que  la
presideix,  per la Sra. María Vicente García,  regidora electa de menor edat i  per Dª.
Celina Julve Prades, com a Secretària accidental de la Corporació.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

Per la  Secretària  es  manifesta  que tots/totes  els/les  regidors/es  electes  han presentat
declaració  de  possibles  causes  d'incompatibilitat,  sobre  béns  patrimonials,  sobre
activitats, donant amb això compliment al que es disposa en l'art. 75.7 de la Llei de
Bases de Règim Local.

Una vegada acarades les credencials i certificacions de la Junta Electoral de Zona, i
comprovat el compliment de les altres obligacions exigibles als/a les regidors/es electes,
es procedeix per la Sra. Secretària a la lectura de l'art. 108.8 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General.

ASSISTENTS:

Sra. Silvia Colom Monferrer
Sr. Cándido Andrés Gascó
Sr. Bruno Morraja Deusdad
Sra. María Vicente García
Sr. Óscar Tena García
Sra. Rebeca Andrés Falcó
Sr. Cristóbal Troncho García 
Sr Valentín Miravet Sales 
Sr. Francesc Monfort Granel
Sra. Lídia Rosario Domingo Marco 
Sr. Jairo Sans Peris
 



 

Per a la presa de possessió s'utilitza la fórmula continguda en el RD 707/79, de 5 d'abril,
procedint-se per la Sra. Secretària a l'ús de la fórmula indicada per a donar possessió en
primer lloc als membres de la Mesa d'Edat, seguint posteriorment l'Ordre establert en
l'acta de proclamació de regidors remesa per la Junta Electoral de Zona resultant:

Sr. Francesc Monfort Granel, per imperatiu legal, promet el càrrec.
Sra. María Vicente García, promet el càrrec.
Sra. Silvia Colom Monferrer, promet el càrrec.
Sr. Cándido Andrés Gascó, promet el càrrec.
Sr. Bruno Morraja Deusdad, promet el càrrec.
Sr. Óscar Tena García, promet el càrrec.
Sra. Rebeca Andrés Falcó, promet el càrrec.
Sr. Cristóbal Troncho García, promet el càrrec.
Sr. Valentín Miravet Sales, promet el càrrec.
Sra. Lidia Rosario Domingo Marco, per exigència legal, promet el càrrec.
Sr. Jairo Sans Peris, promet el càrrec.

Realitzada  la  qual  cosa,  la  Mesa  d'Edat  declara  constituïda  la  Corporació  de
l'Ajuntament de Vilafranca sorgida després de les eleccions celebrades el dia 26 de maig
de 2019, per als futurs quatre anys de mandat.

Presa la paraula la Sra. Secretària per a fer constar que de conformitat amb l'art. 36 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'art.
33.2  del  Reglament  de  Béns  de  les  Entitats  Locals,  s'ha  posat  a  la  disposició  dels
regidors l'Inventari de Béns Municipal, així com els justificants de les existències en
metàl·lic  dipositats  en  les  entitats  bancàries,  realitzant-se  una  acta  d'arqueig
extraordinària.

ELECCIÓ D'ALCALDE/SSA

Seguidament  es  procedeix  a  l'elecció  de  l'Alcalde/ssa  prèvia  lectura  per  la  Sra.
Secretària del que es disposa en l'art. 196 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral  General,  podran  ser  candidats  tots  els  regidors  que  encapçalin  les
corresponents llestes sent proclamat electe el que obtingui la majoria absoluta i que si
cap obtingués aquesta majoria serà proclamat/da alcalde/ssa el/la regidor/a que hagués
obtingut més vots populars en les eleccions d'acord amb l'acta de proclamació remesa
per la Junta Electoral de Zona. En cas d'empat, es decidirà per sorteig.

No  produint-se  sol·licitud  per  cap  regidor/a  sobre  el  sistema  de  votació,  s'acorda
utilitzar votació ordinària a mà alçada, a tenor del que es disposa en l'art. 46.2 d) de la
LRBRL i l'art. 102.1 del ROF.

Presenten candidatures per a Alcalde/ssa:

-PSPV-PSOE, amb la candidata Dª. Silvia Colom Monferrer.

Realitzada  la  votació,  Dª.  Silvia  Colom  Monferrer obté  vuit  vots  a  favor que



 

representen  la  majoria  absoluta  del  nombre  de  membres  que  de  dret  integren  la
Corporació, per la qual cosa és proclamada Alcaldessa, procedint, prèvia promesa, en
els termes del RD 707/79, de 5 d'abril, a acceptar la seva elecció i prendre possessió del
seu càrrec com a Alcaldessa.

La Mesa d'Edat cessa en les seves funcions i abandona la Presidència en favor de Dª.
Silvia Colom Monferrer, qui atorga un torn d'intervencions segons el següent ordre:

Primerament pren la paraula  Sr. Jairo  Sans Peris qui dóna l'enhorabona a Dª.  Silvia
Colom Monferrer per la seva elecció com a Alcaldessa de Vilafranca, desitjant-li molta
sort, i agraint a totes les persones que han fet possible que el Partit Popular continuï en
aquest Ajuntament, manifestant que estaran en l'oposició de forma lleial. 

A continuació pren la paraula Sr. Francesc Monfort Granel, manifestant:
“Bon dia a totes i a tots.
Com no, felicitar a Silvia, la nova alcaldessa. Que tinguis molta sort aquests quatre anys
i que tots els teus projectes per al poble siguin una realitat.
Per  part  nostra  seguirem com hem fet  fins  ara,  treballarem desinteressadament  pel
poble, quan diem desinteressadament el diem en sentit ampli i textual. Aquests 276 vots
que ens han donat la seva confiança, que no ho dubtin, estaran molt representats, com
aquests  quatre  anys  passats,  durant  els  quals  hem  portat  les  propostes  del  nostre
programa a  debatre  i  aprovació,  però  també altres  iniciatives  que  han  anat  sorgint.
També hem portat a ple mocions, precs i preguntes. Hem preguntat també per temes que
hem considerat  poc  clars  a  l'Alcalde,  Secretària,  Arquitecta,  etc.  Seguirem amb  la
mateixa línia d'aportar, però sempre des de les nostres línies programàtiques, o sigui,
aprofundir en la transparència, la participació i el bon govern serà una de les nostres
prioritats. Però sobretot, com ja vam dir fa quatre anys, donar prioritat absoluta a la
recuperació del teixit productiu serà la nostra obsessió.
La composició del nou govern valencià ens ofereix la possibilitat de poder fer gestions
que es tradueixin en nous projectes  per  al  poble,  l'hem fet  aquests  quatre  anys  i  el
continuarem fent, ens conformaríem amb uns resultats com els de la passada legislatura.
No volem ser pessimistes, però si no actuem amb celeritat, el futur econòmic del poble
està  en  perill.  La  globalització,  les  polítiques  de  la  Unió  Europea  i  les  polítiques
centralitzadores de l'Estat  i  del  govern valencià,  que prioritzen les grans ciutats  i  la
costa; ens ho posen molt difícil als pobles d'interior.
Ens tindreu sempre al vostre costat per a emprendre projectes que retornin al poble la
vitalitat econòmica perduda.
De nou volem felicitar a Silvia, la nova alcaldessa, especialment per ser la primera dona
que ostenta el càrrec a Vilafranca.
Sort.
Gràcies per la seva atenció.”

Seguidament  pren  la  paraula  la  Sra.  Alcaldessa,  Dª.  Silvia  Colom  Monferrer,
manifestant:

“Estimats  veins  i  veïnes  de  Vilafranca,  companys  i  companyes  de   la  corporació,
amigues i amics.



 

Em permetran que comence el meu discurs de presa de possessió exterioritzant l’emoció
que sent després d’haver sigut elegida Alcaldessa. Per primera vegada en la història del
nostre poble, avui Vilafranca tindrà la seua primera dona Alcadessa.  Per a mi és un
orgull grandíssim poder representar al meu poble, fer història i continuar lluitant per la
igualtat de gènere. 
En aquesta emoció es mesclen sentiments i sensacions, però sobretot de gratitud, de
satisfacció i d’una enorme responsabilitat. De gratitud, perquè vull començar agraint a
totes  aquelles  persones  que  han confiat  en  mi,  però  també gratitud a  totes  aquelles
persones que han confiat en altres grups polítics.
La meua obligació des del  moment en que sóc investida Alcaldessa,  és actuar  i  ser
l’Alcaldessa  de  tots  i  totes  els  vilafranquins  i  vilafranquines,  independentment  de
l’opció política que cadascú haja elegit. També el meu agraïment a totes les persones del
meu partit que han fet que avui estiga ací sentada. En especial a Óscar que va confiar en
mi fa 12 anys i en qui he pogut compartir 8 anys a diari el funcionament del poble, i
aprendre cada dia un poc més de com gestionar amb transparència i compromís la gestió
de  Vilafranca,  vull  agrair-li  també  tots  els  anys  que  ha  dedicat  al  poble  per  a  que
Vilafranca tinga tots els serveis que ara té. A tota la candidatura presentada en aquestes
eleccions, a la meua família, a les meues amistats, als treballadors de l’Ajuntament que
m’han facilitat sempre el treball amb la seua ajuda durant aquests anys en el consistori, i
a totes les persones que m’estimen. La felicitat que sent avui vull compartir-la amb tot
ells. Tampoc em vull oblidar dels companys de corporació que durant aquests anys han
treballat en mi, i a Rosa Minguet per tot el seu treball, que ja no està ací i que va posar
el seu esforç constant treballant per Vilafranca.
Voldria  felicitar  també  a  tots  els  regidors  i  regidores  de  la  corporació  que  avui  es
constitueix.  Els  vilafranquins  i  vilafranquines  ens  han  confiat  a  tots  i  cadascun  de
nosaltres una important feina: treballar pel nostre poble, pel seu present i pel seu futur.
Tinc la seguretat que cadascun de nosaltres, des del lloc que ens corresponga pel mandat
dels  ciutadans i  ciutadanes,  deixarem el  millor  de nosaltres per no defraudar  aquest
important caudal de confiança dipositada.
Com he dit al començar, sent avui una gran responsabilitat.
Crec  que  la  gestió  pública  honesta  deu  portar-se  a  terme  des  d’uns  principis  molt
concrets. Unes conviccions en les que crec profundament. Aquestos principis són: el
treball incansable, el diàleg permanent i estar prop dels verdaders problemes dels veïns i
veïnes de Vilafranca. Sense aquestos tres pilars, sense la coherència i compromís, amb
la  ideologia  que  ens  fa  lluitar  per  ells,  fundamentalment,  sense  el  nostre  afany per
treballar sempre de forma decidida, la nostra funció a l’Ajuntament no tindria sentit.
Cervantes va posar en paraules de Don Quijote:

“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho;
los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones;

nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos;
la cosa más fácil, equivocarnos;

la más destructiva, la mentira y el egoísmo;
la peor derrota, el desaliento;

los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor;
las sensaciones más gratas, la buena conciencia,

el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos,
y sobre todo, la disposición para hacer el bien

y combatir la injusticia dónde quiera que esté”.



 

Sens dubte avui es un dia “hermoso” en la meua vida i en la dels que m’acompanyen en
aquest  nou camí,  i  tenim que sentir-nos  com el  “ilustre  hidalgo”,  conscients  de  les
dificultats, però també conscients de quina es la nostra feina. Com ell hem de posar tot
el nostre empeny en fer del nostre món un lloc més just i solidari, perquè no és de bojos
el  que creu en una idea justa  i  la defèn.  Boig és el  que no intenta  lluitar  contra  la
injustícia, quan creu que no li afecta o es conforma quan li perjudica. Nosaltres no ens
conformem i amb vosaltres al front d’aquesta lluita, Vilafranca serà sempre un model de
com s’aconsegueix el benestar i el desenvolupament, quan es el compromís de tot un
poble, sense conformisme ni derrota.
Aquest any som Capital Cultural, gràcies a un gran projecte, que fan durant l’any totes
les  associacions  del  poble.  També  serà  un  any especial  per  aquest  reconeixement  i
gràcies als col.lectius podrem disfrutar d'un any encara més ple de cultura.
Tenim per davant 4 anys en que treballarem de manera intensa i compromesa sent com
hem sigut fins ara: propers als veïns i les veïnes i recolzant-nos com no, amb el nostre
teixit associatiu que és qui fa que el poble estiga i siga sempre actiu i  participatiu. 
Per acabar els diré, que ganes de treballar no ens falten, que segur que el camí no serà
fàcil i que la responsabilitat que han dipositat en mi i els meus companys espero no
defraude als vilafranquis i vilafranquines, el nostre compromís es deixar-nos la pell per
a que Vilafranca continue tenint serveis, treball, turisme i participació.
I ara com no he volgut dir res al principi perquè com sabeu em costa poc emocionar-me,
faré una menció a ma mare i a mon pare. A ma mare per tots els dies que m’ha ajudat en
la feina de ma casa quan ni temps he tingut i m'ha aguantat en ratets difícils, i a mon
pare perquè sé que estaria encara més orgullós que jo d’aquesta nova etapa de la meua
vida i res més. Papa, avui la filla de Sarrompero és l’Alcaldessa de Vilafranca.
Moltes gràcies a tots i totes per la seua presència.
I VISCA VILAFRANCA”

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Sra. Alcaldessa s'aixeca la sessió, sent
les dotze hores quaranta-cinc minuts, del dia quinze de juny de dos mil dinou, de tota la
qual cosa, com a Secretària accidental, en dono fe.
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