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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
María Luz Guillem Llopis 
Vicent Chordà Guillem 
Myriam Alfonso Martínez 
Fabián Herreros Ortiz 
Mery Monforte Pena 
Grup Popular: 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz 
Juan Bautista Guillem Torrente 
Grup Esquerra: 
Adela Alba Albiol 
------------------ 
ABSENTS:  
Lucía Sanchis Colás 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 09/2015. ACTA DE 
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
BENIFAIRÓ DE LES VALLS (VALÈNCIA) 
En el saló de sessions de l'Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les 12 hores del dia 13 
de juny del 2015, es reunixen, en sessió 
pública i en primera convocatòria, els regidors 
electes anotats al marge, a fi de procedir a la 
constitució de l'Ajuntament i a l’elecció 
d'alcalde d’acord amb allò que establixen els 
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, a 
la vista dels resultats electorals produïts el 
passat 24 de maig del 2015. 
 
40/15. Constitució de la corporació 
municipal i elecció de l’alcalde 
Comença la sessió la senyora secretària-
interventora de la corporació explicant que 
l’objecte de la sessió és procedir a la

constitució de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i a l’elecció de l’alcalde segons els resultats de les 
eleccions del dia 24 de maig del 2015, que són els que indica l’acta de proclamació expedida per la 
Junta Electoral de Zona de Sagunt el dia 29 de maig del 2015 que certifica els següents resultats: 

1. El nombre de vots obtinguts pel PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL són 729, al qual li 
corresponen 6 candidats electes. 

2. El nombre de vots obtinguts pel PARTIT POPULAR són 479, al qual li corresponen 4 
candidats electes. 

3. El nombre de vots obtinguts per ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV)- 
ACORD MUNICIPAL són 179, corresponent-li 1 candidat electe. 

La sessió comença amb la formació de la Mesa d’Edat, que queda integrada pel regidor electe de 
major edat, senyor Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer, i la de menor edat, senyora Mery 
Monforte Pena. Actua com a secretària la de la corporació. 

La Mesa declara oberta la sessió i crida de forma individualitzada cada regidor electe a fi de 
comprovar la personalitat i les credencials presentades.  

Havent-hi quòrum suficient per a la celebració de la sessió, i constatant que no hi ha cap regidor 
afectat per causa d'incompatibilitat, els regidors assistents prenen possessió dels seus càrrecs prèvia 
promesa o jurament d'acatar la Constitució, d’acord amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.  

Constituïda la corporació, el president de la Mesa d’Edat anuncia que es procedirà a l’elecció de 
l’alcalde. La senyora secretària assenyala que el procediment d'elecció es troba regulat en l'article 196 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Continua indicant que, segons 
el referit article, podran ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes 
i serà proclamat electe qui obtinga la majoria absoluta dels vots dels regidors. Si cap no obtinguera 
eixa majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçale la llista que haja obtingut el major nombre 
de vots populars a les eleccions. En cas d'empat, es decidirà per sorteig. 
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El senyor president pregunta quins regidors que encapçalen les seues corresponents llistes presenten 
candidatura, i es presenten com a candidats, per part del Partit Socialista Obrer Espanyol, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer i per part del Partit Popular, Ignacio Roig Guillén. Per part d’Esquerra 
Republicana del País Valencià-Acord Municipal, no es presenta cap candidat a l’alcaldia. 

Proclamades les candidatures anteriors, es procedix a la votació, que dóna el resultat següent: 

− Candidatura presentada pel senyor Antonio E. Sanfrancisco Meseguer: 6 vots a favor 
corresponents als regidors senyora Mª Luz Guillem Llopis, senyor Vicent Chordà Guillem, 
senyora Myriam Alfonso Martínez, senyor Fabián Herreros Ortiz, senyora Mery Monforte Pena 
i senyor Antonio Sanfrancisco Meseguer. 

− Candidatura presentada pel senyor Ignacio Roig Guillén: 3 vots a favor corresponents als 
regidors senyora Verónica Aguilar Lacruz, senyor Juan Bautista Guillem Torrente i senyor 
Ignacio Roig Guillén. 

La senyora regidora Adela Alba Albiol s’abstè en la votació. 

A la vista dels anteriors resultats, és proclamat alcalde el senyor Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, 
cap de llista del Partit Socialista Obrer Espanyol, per haver obtingut la majoria absoluta dels vots dels 
membres que de dret integren la corporació. 

Tot seguit, el senyor Antonio E. Sanfrancisco Meseguer accepta la seua elecció i promet complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de Benifairó de les Valls amb lleialtat al rei i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. 

A continuació, el senyor alcalde assumix la Presidència de la corporació i ofereix la paraula al senyor 
Ignacio Roig Guillén, cap de llista del Partit Popular, que no en fa ús, i a la senyora Adela Alba Albiol, 
cap de llista d’Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal, que agraeix els vots rebuts i 
expressa la seua voluntat de treballar durant la legislatura pels interessos de Benifairó de les Valls.  

Finalment pren la paraula el senyor alcalde, qui agraeix els vots rebuts, explica les línies fonamentals 
de la que serà la seua actuació durant la present legislatura i es posa a disposició de tots els veïns i 
veïnes de Benifairó de les Valls. 

I com no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 12.30 hores del dia 
assenyalat anteriorment. Tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora, 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde, 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
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