
 

Expedient nº: 284/2015
Asunto: Acta de Constitució de l'Ajuntament [Elecciones Municipales 2015]
Acta de Constitució 
Dia y hora de la reunió: 13 / juny / 2015, 11,00 horas

ACTA SESSIÓ DEL PLE DE CONSTITUCIÓ

A l'objecte  de  procedir  a  la  constitució  de  l'Ajuntament  i  elecció  de  l'Alcalde  /  Alcaldessa 
conforme estableixen els art. 195 i 196 de la LO 5/1985, de 19 de juny, de Régimen Electoral 
General, i l'art. 37 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es reuneixen en 
sessió pública:

• - Sr. Angel Ribes Bellés,
• - Sra.  Ana Belén Edo Gil
• - Sr. Vicente Casanova Casanova
• - Sr. Carles Casanova Artero
• - Sra. Maria Carmen Pitarch Roig, 
• - Sr. Saül Herrero Nebot
• - Sr. Daniel Oller Alcira
• - Sr. Vicente Guimerà Vallés
• - Sr.  Jose Casanova Bort

Els quals han estat proclamats regidors electes a les eleccions locals celebrades el passat dia 
24 de maig de 2015.

Actua com a  Secretària la de la Corporació: 

• - Sra. Elena Vidal Fernández

 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

Pels assistents es procedeix a la constitució de la Mesa d'Edat, integrant-se aquesta pel regidor 
electe de major edat, Vicent Guimerà Vallés i pel de menor edat, Carlos Casanova Artero. Actua 
com a Secretària  la de la Corporació.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

Constituïda la Mesa d'Edat, i d'acord amb el que es disposa a l'art. 36.2 del RD 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  es  dóna  compte  per  part  de  la  Secretària  ha  posat  a 
disposició dels Srs. Regidors electes, la documentació referent als justificants de les existències 
en metàlic i valors propis de la Corporació dipositats a la Caixa Municipal i entitats bancàries, i 
igualment la documentació relativa a l'inventari del patrimoni de la Corporació.

Per  part  de  Secretaria  es  dona  compte  que  han  formulat  la  declaració  d'interessos  que 
preceptua l'art 75.7 de la Llei 7/1985, els regidors, prèvia promesa o jurament d'acatament a la 
Constitució,  conforme  preceptua  l'art.  108.8  LOREG,  els  assistents  procedeixen  a  prendre 
possessió dels seus càrrecs.

Atès que han assistit regidors electes que representen la majoria absoluta dels membres que 
de dret corresponen al municipi, d'acord amb el que es disposa a l'art. 195.4 de la LO 5/1985,  
de 19 de juny, de Régimen Electoral General, i  per l'art. 37.4 del RD 2568/1986, de 28 de 

 



 

novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, la Mesa d'Edat declara constituïda la Corporació. 

Constituïda  la  Corporació,  per  part  de la  Sra.  Secretària  de la  Corporació  es  procedeix  a 
nomenar  tots  els  Srs.  Regidors  electes,  a  l'efecte  de la  prestació  del  jurament  o  promesa 
d'acatament  a la Constitució,  conforme preceptua l´art  108.8 de la LO 5/1985 de Régimen 
Electoral General, després de la qual cosa els assistents prenen possessió dels seus càrrecs.

Pressa de possesió:

Sr.  Angel  Ribes  Bellés  :  “Promet  per  la  meua  conciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, per imperatiu 
legal i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sr. Vicent Casanova Casanova: “Promet per la meua conciència i honor complir fidelment les 
obligacions  del  càrrec  de  Regidor  de  l´Ajuntament  de  Benlloch,  i  guardar  i  fer  guardar  la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sr. Maria Carmen Pitarch Roig: “Promet per la meua conciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
Sra.  Ana  Belén  Edo  Gil:  “Promet  per  la  meua  conciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sr.  Saül  Herrero  Nebot:  “Promet  per  la  meua  conciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sr. Daniel Oller Alcira: “Promet per la meua conciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sr. Jose Casanova Bort: “Jure per la meua conciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sr.  Carles  Casanova Artero:  “Promet  per  la  meua conciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, per imperatiu 
legal i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Sr. Vicent Guimerà “Jure per la meua conciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la  
Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

ELECCIÓ D'ALCALDE / ALCALDESSA 

Per part del President de la Mesa d'edat s´anuncia que es va a procedir a l 'elecció d'Alcalde.

El Sr. President de la Mesa cedeix la paraula a la la Sr. Secretaria que assenyala que podran 
ser candidats tots els regidors que encapçalen les llistes corresponents, que serà proclamat 
electe el que obtinga la majoria absoluta i que, si cap obté la majoria indicada, serà proclamat  
alcalde el regidor que haja 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.

El Sr. President de la Mesa, assenyala que el regidors que encapçalen les llistes son D. Angel 
Ribes Bellés per el PSPV-PSOE i D. Jose Vicente Guimerà Valles per el Partit Popular.

Es procedix a la votació per el sistema ordinari, i es produïx el resultat següent:

 



 

7 vots a favor de D. Angel Ribes Bellés
2 vots a favor de D. Vicent Guimerà Valles

Abstencions: ninguna

Sr. President de la Mesa diu: D. Angel Ribes Bellés ha obtingut 7 vots, que representen la 
majoria absoluta del nombre de membres que de dret integren la corporació, per la qual cosa 
és proclamat alcalde, es procedix, amb jurament o promesa previs de complir fidelment les 
obligacions del càrrec amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma 
fonamental de l’Estat, a acceptar la seua elecció i prendre possessió com a alcalde.

Sr.  Ángel  Ribes  Bellés:  “Promet  por  la  meua  conciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del càrrec d´Alcalde de l´Ajuntament de Benlloch amb lleialtat al Rei per imperatiu 
legal, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.

Seguidament l'Alcalde  assumeix la presidència de la Corporació i lliura la paraula a cada un 
dels caps de llista que han concorregut a les eleccions i han obtingut representació popular, els  
quals es manifesten de la següent manera:

Sr.Vicent Guimerà Valles candidat  del partit Popular dona l'enhorabona a Angel per el treball 
ben fet. Explica perqué la regidora Pilar Ferreres ha renunciat al càrrec de regidora. Explica que 
el  partit  popular  s'ha  tornat  a  presentar  perque  algú te  que representar  a  la  seua  corrent  
ideológica i  que ell  prefereix que aquesta representació estiga feta per gent del  poble que 
defenen els interessos del poble de Benlloch. Diu que continuarà treballant per el poble. Solicita 
que es  facilite l'assistencia  al  ple amb horaris  mes apropiats. Agraix l'esforç fet  per  Ovidio 
Ibañez i Pilar Ferreres en la pasada legislatura per tota la seua dedicació al poble.

Continúa  la  seua  intervenció  diguent  que  el  seu  equip  vol  col.laborar  enel  poble,  que  els 
programes dels dos partits al poble es pareixen prou i que reitera les seues ganes de continuar 
treballant  per  el  poble  amb  la  mateixa  il.lusió  del  principi  i  dona  la  benvinguda  als  nous 
concejals Daniel, Saül i Pepe.

Finalment pren la paraula l'Alcalde que en primer lloc dona la benvinguda als nous regidors i 
dona les gràcies als concejals i Alcalde que ja no està, Juanjo ha sigut un gran Alcalde per a  
aquest poble. Comenta que les directrius d'Aquesta nova Corporació van a esser les mateixes i  
que lo que vol es que el poble tire endavant com sempre.

I no havent més assumptes que tractar, per l'Alcalde / l'Alcaldessa, s'aixeca la sessió, sent les 
11.26 hores, del dia13 de juny de 2015, de la qual cosa, com a Secretari / Secretària, dono fe. 

 

L'Alcalde                                                                                                La  Secretària
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