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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ CONSTITUTIVA 
CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

EL DIA TRETZE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE

ASSISTENTS:

 Sr. Julio Biosca Llin.
 Sra. Rosalía Soler Sanchis.
 Sra. Mª Ángeles Beneyto Francés.
 Sra. Beatriz Domenech Fita
 Sr. Vicente Ribera Lladosa.
 Sr. Alberto Segura Úbeda.
 Sr. Rafael Calabuig Biosca

Secretària:
o Sra. Ángela Soriano Torres.

En el  Saló  de Sessions  de  la  Casa Consistorial,
sent les deu hores i  trenta minuts,  es reunixen en sessió
pública  els  Regidors  electes  que  al  marge  es  detallen,
proclamats després de les eleccions locals celebrades el 24
de maig del 2015, d'acord amb el que establix els articles
195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General
5/1985, de 19 de juny (LOREG) i l'article 37 del Reial Decret
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals.  

Complint els tràmits procedimentals indicats en els
articles  195  i  196  de  la  LOREG,  tenen  lloc  els  actes
següents:

1.- FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT.- 

Una vegada declarada oberta la sessió i, de conformitat amb l'article 195 de la llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General, es procedix a constituir la Mesa d'Edat.

Pels assistents es procedix a la constitució de la Mesa d'Edat, integrant-se esta pel Regidor electe de
major edat, D. Rafael Calabuig Biosca, i pel de menor edat, D. Alberto Segura Úbeda. Actua com a secretari el de
la corporació.

La secretària de la corporació comunica als regidors electes que tenen a la seua disposició l'inventari de
béns i l'acta d'arqueig, de conformitat amb el que establix l'article 36.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

2.- CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.-

Constituïda la mesa d'edat, per esta es procedix a comprovar les credencials presentades així com a
acreditar  la personalitat dels electes per les certificacions remeses per la Junta Electoral de Zona d'Ontinyent.

Havent  assistit  la unanimitat  de Regidors electes, que per tant representen la majoria absoluta dels
membres de dret que corresponen a este municipi, per la mesa es declara constituïda la corporació.

Per la Secretaria de la corporació es dóna compte que tots els Regidors electes han formulat declaració
d'interessos que preceptua l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. En el cas que
algun no l'haguera presentat no podria prendre possessió dels seus càrrecs ni participar en l'elecció d'alcalde.

Prèvia promesa o jurament d'acatament a la Constitució, conforme preceptua l'article 108.8 de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General, els regidors electes procedixen a prendre possessió dels seus càrrecs
amb la fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a prendre possessió
de càrrecs o funcions públiques:
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“Jure/promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de
l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana”.

Complit el que disposa l'article 195 de la LOREG a les deu hores i quaranta minuts es declara constituït
l'Ajuntament.

3.- ELECCIÓ D'ALCALDE.-

Posteriorment, i de conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, la Presidència de la Mesa
anuncia que se'n va a procedir a l'elecció d'alcalde, assenyalant que podran ser candidats tots els regidors que
encapçalen  les corresponents  llistes,  sent  proclamat  electe  el  que obtinga  la  majoria  absoluta  i  que si  cap
obtinguera  la dita  majoria  serà proclamat  alcalde el  regidor  que haguera  obtingut  més vots populars  en les
eleccions, d'acord, amb l'acta de proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona d'Ontinyent. En cas d'empat,
es decidirà per sorteig. Pregunta el president de la Mesa si els Regidors que encapçalen les llistes mantenen la
seua candidatura a alcalde o la retiren. Els dos candidats el Sr. Biosca Llin i el Sr. Ribera Lladosa mantenen la
seua candidatura. El sistema de votació triat és l'ordinari.

Els candidats que es presenten són:
 D. Julio Biosca LLin, de Compromís per Fontanars dels Alforins.
 D. Vicente Ribera Lladosa, del Partit Popular.

Es procedix a realitzar la votació, que dóna el resultat següent:

 D. Julio Biosca Llin: 4 vots a favor i  3 en contra.
 Vicente Ribera Lladosa: 3 vots a favor i  4 en contra.

D'això resulta que D. Julio Biosca Llin, ha obtingut quatre vots que representen la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, per la qual cosa és proclamat alcalde-president de l'Ajuntament de
Fontanars dels Alforins, procedint-se, prèvia promesa de complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a prendre
possessió del lloc d'alcalde. Segons la qual cosa, assumix la Presidència de la sessió i es dissol la Mesa d'Edat.

A continuació D. Julio Biosca Llin, cedix el torn de paraula al Partit Popular i Compromís per Fontanars
dels Alforins. Després de la intervenció del representant del Partit Popular, D. Julio Biosca Llin pronuncia el seu
discurs en què es comprometen a  treballar per a la millora del municipi i a realitzar una gestió transparent i
participativa, respectant les formes. Després dels agraïments invita la població a sumar-se a un nou temps. 

I no havent-hi més intervencions, ni més assumptes de què tractar, i transcrites les incidències
ocorregudes durant  la sessió,  el  Sr.  Alcalde procedix a alçar la sessió sent  les deu hores cinquanta
minuts, de tot això s'estén la present acta en dos pàgines rubricades per mi, la secretària, que certifique
amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

      V. i PL.
   L’Alcalde, La Secretària,

    Firmat: Julio Biosca Llin                                                     Firmat.: Ángela Soriano Torres.


