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SESSIÓ Nº CINC  DE  2.015. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PL E D’ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DÍA TRETZE  DE JUNY DE DOS MIL QUINZE.  
 

 
En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
d’Alcalalí, sent les dotze hores i cinc minuts del 
dia tretze de juny de dos mil quinze, es 
reuneixen en sessió pública els regidors electes 
en les eleccions locals celebrades el dia 24 maig 
de 2015. 
 
Els regidors assistents que s'expressen al 
marge, han concorregut a la sessió a fi de 
celebrar sessió pública de constitució del nou 
Ajuntament i elecció d'alcalde, conforme 
estableixen els articles 195 i 196 de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General 5/1985, de 
19 de juny. 
 
 

 
 
 
 

CONSTITUCIÓ DE LA TAULA D'EDAT  
 

Declarada oberta la sessió, es procedeix a constituir la Taula d'Edat, integrada pels regidors 
electes de major edat D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER i de menys edat D. JOSEP 
JOAN RAMIS FERRER. Actua com a secretari el de la Corporació. 
 

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.  
 

Per la Taula d'Edat es declara oberta la sessió, procedint a comprovar les credencials 
presentades, així com l'acreditació de la personalitat dels electes per les certificacions remeses 
per la Junta Electoral de Zona. 

 
Havent assistit regidors electes que representen la majoria absoluta dels membres que de dret 
corresponen a aquest municipi, per la Mesa es declara constituïda la corporació. 

 
Per la Secretaria de la Corporació es dóna compte que els regidors han formulat les declaracions 
d'activitats i béns que preceptua l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i article 131.1 de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

 
Amb el jurament o promesa d'acatament a la Constitució, conforme preceptua l'article 108.8 de la Llei 
Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, els regidors electes procedeixen a prendre possessió dels 
seus càrrecs. 
 

 
 

REGIDORS: 

  
En JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE  

Na  MARÍA ISABEL MOLINA VICENS 

Na BEATRIZ VICENS VIVES 

En ALEJANDRO ROMA SERER  

En BERNARDO FERRER PASTOR 

En FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER   

Na MARIA JOSÉ FERRER RIPOLL  

En JOSEP JOAN RAMIS FERRER 

Na MARIA AURORA PIERA NOGUERA  

 

 

Secretario 

 

D JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ 
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ELECCIÓ DE L'ALCALDE  
 
 

A continuació per la Presidència de la Taula s'anuncia que es va a procedir a l'elecció 
d'Alcalde, assenyalant que podran ser candidats tots els regidors que encapçalin les 
corresponents llistes, sent proclamat electe el que obtinga la majoria absoluta, i que si cap no 
obté aquesta majoria serà proclamat alcalde el regidor que hagués 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. 

 
 

Queden com a candidats els següents regidors: 
 

En JOSÉ VICENTE MARCAR MESTRE   (Partit Popular) 
Na MARIA ISABEL MOLINA VICENS   (Compromís) 
En BERNARDO FERRER PASTOR   (Partit Socialista Obre r Espanyol) 
En FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER  (Esquerra Unida P aís Valencià) 

 
 
 
 

El nombre de vots obtingut per cada un dels candidats és el següent: 
  

Na MARIA ISABEL MOLINA VICENS: Cinc vots. 
En JOSÉ VICENTE MARCAR MESTRE: Quatre vots. 

 
En conseqüència, sent nou el nombre de regidors i havent obtingut la majoria absoluta legal Na 
MARIA ISABEL MOLINA VICENS, previ jurament o promesa 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 alcaldessa. 

 
 

Tot seguit la Sra. Alcaldessa assumeix la presidència de la Corporació. 
  
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa per donar les gràcies pel suport rebut i manifesta la il·lusió 
per iniciar una nova etapa a l'Ajuntament d'Alcalalí. 
 
A continuació, la Sra. Alcaldessa va cedir la paraula a tots els grups polítics. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre per donar les gràcies al poble per haver 
permès que sigui alcalde durant els últims dotze anys. 
 
A continuació, la Sra. Alcaldessa va lliurar l'escut de solapa de l'Ajuntament als regidors de 
l'Ajuntament que per primera vegada van prendre possessió del càrrec, va agrair el suport de 
tota la corporació sortint en la passada legislatura. 
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Seguidament, per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, s'aixeca la sessió a les dotze hores i vint 
minuts, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. Dono fe. 

 
 
 
 

 
 

                                  Vº Bº 
                           LA ALCALDESSA    EL SECRETARI 

 
 
 
 
 
                Na. MARIA ISABEL MOLINA VICENS           En. JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ 
 
 


