ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE.
Día: 13 de juny de 2015
Hora: 12 hores
LLoc: Casa Consistorial de L’Olleria. Saló de sessions.
Convocatòria: Primera
A l’objecte de procedir a la constitució de l’Ajuntament i elecció d’Alcalde de
conformitat amb el que estableixen els articles 195 i 196 de la LLei Orgànica del
Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, (endavant LOREG), es reuneixen en
sessió pública, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de L’Olleria, en el dia i hora
indicat:
En JULIÁ ENGO FRESNEDA
Na RUTH MARTINEZ SOLER
N’ENRIQUE SUCH GRAU
Na GLORIA MICÓ SUCH
En VICENT ALBIÑANA MOMPÓ
N’HECTOR SUCH VIDAL
En DAVID MILLAN SOCIAS
En JOSE VIDAL OLTRA
En JAVIER ALBERO MARTINEZ
Na MARISA MOMPÓ MICÓ
En RAMÓN VIDAL SOLER
Na GEMA BORRAS JUAN
En JOSE VICENTE GINER VIDAL
Les persones indicades anteriorment han estat proclamades regidors/es electes en
les eleccions locals celebrades el passat 24 de maig de 2015, i de conformitat amb
l’acta de proclamació tramessa des de la Junta Electoral de Zona de data 28 de maig
de 2015.
Actúa de secretari D. Honori Colomer Gandia, secretari de l’Ajuntament de L’Olleria
que dona fe de l’acte.
Pel Sr. Secretari es dona complida informació al públic assistent del procediment a
seguir de conformitat amb la normativa reguladora i que ve establerta
fonamentalment per la LLei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General
5/1995, en concret als seus articles 195 i 196.
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Així indica que l’acte de constitució de la nova Corporació es celebra en sessió
plenaria extraordinaria de caràcter públic 20 díes després de la celebració de les
eleccions, en este cas hui 13 de juny de 2015.
S’informa pel Sr. Secretari de quin és el procediment de constitució de l’Ajuntament, i
que, de conformitat amb allò que s’ha disposat per la legislació electoral vigent( arts
195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General), implica la realització de
les operacions següents:
✓
Constitució de la Taula d’Edat formada pels Regidors electes de major i
menor edat.
✓
Acreditació dels Regidors electes davant la Taula d’Edat, mitjançant la
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
D.N.I.
✓
Jurament o promesa del càrrec de Regidor
✓
Elecció de l’Alcalde
Es fa constar que tots els regidors/regidores han realitzat les declaracions de causes
d’incompatibilitat, ingressos i patrimoni (art. 108.8 LOREG i 75.7 Ley 7/1985).
CONSTITUCIÓ DE LA TAULA D’EDAT
De conformitat amb els artícles 195.2 i 3 LOREG pels assistents es procedeix a la
constitució de la Taula d’Edat, integrant-se en este cas per la regidora electa de més
edat Sra. GEMA BORRAN JUAN i pel Sr RAMÓN VIDAL SOLER per ser el de menor
edat, actuant com a Secretari el de la Corporació, Sr. Honori Colomer Gandía.
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Per la Taula d’Edat es declara oberta la sessió, procedint-se a comprovar les
credencials presentades així com la personalitat dels electes per les certificacions
enviades per la Junta Electoral de Zona. Es fa entrega a cada regidor i regidora
d’una còpia de la credencial.
Havent assistit TOTS els regidors electes i que representen en tot cas la majoría
absoluta del membres que de dret corresponen a este municipi, per la taula es
declara constituida la corporació.
No havent-hi cap Regidor afectat per causa d’incompatibilitat, es procedix a la
formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució legalment exigit,

per la qual cosa s’invita a tots els Regidors a què s’acosten al faristol on està la
Constitució, i se sol·licita que procedisquen a la lectura de la fórmula legal de
jurament o promesa, de forma individualitzada.
La formula a llegir és la següent:
“Jure/Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/regidora de l’Ajuntament de l’Olleria amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut’ d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”
Previa promesa o jurament d’acatament a la Constitució per part de cadascú dels
regidors/es, conforme estableix l’artícle 108.8 de la LLei Orgànica del Règimen
Electoral General, els assistents procedeixen a prendre possessió dels seus càrrecs.
ELECCIÓ D’ALCALDE
Seguidament pel Secretari explica als assistents el procediment d’elecció d’Alcalde
indicant que està regulat en l’article 196 de la LOREG, que disposa:
“Article 196: En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedix a

l’elecció d’Alcalde, d’acord amb el procediment següent:

a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalen les seues corresponents
llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat
electe.
c) Si cap d’ells obté la dita majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçale la
llista que haja obtingut nombre més gran de vots populars en el corresponent
municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.”
Per la presidència de la Taula es pregunta si algú dels candidats que encapçalen les
corresponents llistes renuncia a presentar candidatura.
El Sr. Héctor Such Vidal, del PSOE manifesta que renuncia a ser elegit alcalde.
Per tant, queden com a candidats:
✓ Sr. JULIÁ ENGO FRESNEDA per Compromís
✓ Sr. JOSÉ VIDAL OLTRA pel Partit Popular
Després de la proclamació de candidats, la Presidenta de la taula convida els
Regidors electes a triar el sistema de votació (article 101 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
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Règim Jurídic de les Entitats Locals) per a triar l’Alcalde, manifestant els Srs
Regidors la voluntat de que el sistema de votació siga l’ordinari (a braç alçat).
A continuació es celebra la votació, donant el següent resultat:
Vots a favor de D. Juliá Engo Fresneda: 7 vots
Vots a favor de D. José Vidal Oltra: 6 vots
El Sr.JULIÁ ENGO FRESNEDA ha obtès 7 VOTS a favor, que representa la majoría
absoluta del nombre de membres que de dret integren la corporació, pel que és
proclamat ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’OLLERIA.
El Sr. JULIÁ ENGO FRESNEDA acepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de
L’Olleria, i tot seguit procedix a prometre el càrrec d’Alcalde, per mitjà de la lectura
de la fórmula de jurament o promesa d’acatament de la Constitució.
ALCALDE: Promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de l’Olleria amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut’ d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Seguidament se li fa entrega del bastó d’Alcalde i tot seguit, el Sr. Juliá Engo, com
Alcalde que és, assumix la presidència de la corporació municipal.
………..(intervencions)
I no havent més assumptes a tractar, pel Sr. Alcalde a les dotze hores i quaranta
minuts dels dia tretze de juny de dos mil quinze va alçar la sessió, de tot el que,
como a Secretari, done fe. Signat: Honori Colomer Gandia.
Vist i plau
L’alcalde

Juliá Engo Fresneda

