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Acta de la Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 4 de
novembre de 2016
ÚNIC. DECLARACIÓ DE VACANT D’UN LLOC DE REGIDOR PER RENÚNCIA DE D. ANDRÉS
ALONSO ARÉVALO
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Pel Secretari es dóna lectura íntegra a la proposició d’Alcaldia referida a la declaració de la
vacant d’un lloc de regidor en les últimes eleccions municipals per la candidatura Esquerra
Unida País Valencià: Acord Ciutadà (EUPV.AC).
Tot seguit el Ple declara per unanimitat la ratificació d’inclusió d’esta proposició en l’ordre
del dia, posant de manifest l’Alcaldia la importància de la labor desenvolupada per D. Andrés
Alonso com a regidor d’esta Corporació.
Concloses les intervencions,
Vist l’escrit que subscriu amb data 26 d’octubre de l’any en curs i núm. de Registre d’Entrada
4.481, D. Andrés Alonso Arévalo, Regidor d’esta Corporació en les últimes eleccions
municipals per la Candidatura ESQUERRA UNIDA PAÍS VALÈNCIA: ACORD CIUTADÀ (EUPV.AC),
en el que manifesta la seua voluntat de renunciar a tal condició de membre d’esta
Corporació, pels motius que consten en el citat escrit.
Considerant el que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les
Entitats Locals i en els arts. 15.2, 19.1.l) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i normes concordants, especialment en la Instrucció de la Junta
Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals.
Considerant de conformitat amb el que disposa l’art. 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, que l’Alcalde o President, per raons d’urgència degudament motivada,
podrà incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o proposta d’algun dels portaveus,
assumptes que no hagen sigut prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa,
però en este supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre estos assumptes sense que el Ple
ratifique la seua inclusió en l’ordre del dia.
Estimant que les necessitats organitzatives d’esta Corporació aconsellen evitar demores en la
tramitació de la cobertura de la vacant de Regidor d’este Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta l’acord següent:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor d’este Ajuntament de D.
Andrés Alonso Arévalo.
SEGON. Declarar la vacant d’un lloc de Regidor pertanyent al grup polític ESQUERRA UNIDA
PAÍS VALÈNCIA: ACORD CIUTADÁ (EUPV-AC).
TERCER. Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes de
l’expedició de credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat que
corresponga, fent constar que, segons el parer de la Corporació, correspon cobrir la vacant de
regidor a la Sra Antonia Valero Casañ.
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