
 MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 11 DE 
JUNY DE 2011. 
 
 
 
 
 
 

     ASSISTENTS:  
            REGIDORS  ELECTES: 
 

SR.  AGUSTÍ PASCUAL GRANELL                     (PSOE) 
SRA.   ROSA  ALBEROLA FERRANDO              (PSOE) 
SR.  MARC  VERCHER  ALBEROLA                  (PSOE) 
SR. DOMÉNEC  ESTRUCH LLORCA                           (PSOE) 
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ                  (PP) 
SR.  JACINTO ALBEROLA VERCHER                 (PP) 
SRA.  ROSA T. VERCHER CASANOVA                            (PP) 
SR. JOSÉ ANTONIO SÁIZ  SÁNCHEZ                            (EUPV) 
SR.  JUAN CARLOS CORS MEJIAS                  (BLOC-COMPROMÍS) 
 

   
         
     S'EXCUSAREN:   
 
     NO S'EXCUSAREN: 
 
 

A Benifairó de la Valldigna, el dia 11 de juny de 2011, essent les onze hores, a 
la Sala de Juntes de l'Ajuntament, amb la finalitat de procedir a la constitució de la 
Corporació Municipal d'acord amb els resultats de les Eleccions Locals celebrades el dia 
22 de maig de 2011, convocades per Reial Decret 424/2011, de 28 de març; es reuneixen 
els regidors i regidores electes abans esmentats, d'acord amb l'acta de proclamació de 
candidats electes de la Junta Electoral de Zona d'Alzira de data 02 de juny de 2011, 
prèviament convocats per avui, d'acord amb la resolució de l'Alcaldia de data 07 de juny de 
2011, per a celebrar sessió extraordinària i pública, a l'objecte de  prendre possessió dels 
càrrecs i elecció de l'alcalde, atés allò establert en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny. 
 
 



Es passa tot seguit a la constitució de la Mesa d'Edat, quedant formada pel regidor 
de major edat, Sr. Agustí Pascual Granell, i pel de menys edat, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias.  Assistits  pel Secretari General de la Corporació Municipal, Sr.  Salvador 
Casanova Ferrer. 

 
La Mesa declara oberta la sessió, atés que s'ha obtingut el quòrum de majoria 

absoluta del nombre legal dels membres que formen la Corporació Municipal, amb el 
següent, 

ORDRE  DEL  DIA 
 
 1) CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, ARRAN DE LES 
ELECCIONS LOCALS DE 2011: 
 
 Havent assistit la totalitat dels nou regidors electes que legalment han d’integrar la 
Corporació Municipal, que en tot cas representen la majoria absoluta legal preceptiva, 
comprovada l'acreditació personal i la respectiva credencial de cada regidor, la Mesa 
d'Edat declara vàlidament constituïda la Corporació Municipal. 
 

Seguidament, atés allò que disposa la legislació vigent al respecte, el Secretari 
General de la Corporació Municipal manifesta que els nou regidors electes han presentat la 
respectiva i preceptiva declaració d'interessos que regula l'article 75.7 de la Llei de Bases 
del Règim Local. 
 
 Tot seguit, i d'acord amb l'article 108.6 de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General, sota la fòrmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, tots i  
cadascun dels nou assistents manifesten,  
 

- la promesa d'acatament a la Constitució, en el cas dels regidors electes  
 
SR.  AGUSTÍ PASCUAL GRANELL                     (PSOE) 
SRA.   ROSA  ALBEROLA FERRANDO              (PSOE) 
SR.  MARC  VERCHER  ALBEROLA                  (PSOE) 
SR. DOMÉNEC  ESTRUCH LLORCA                (PSOE) 
 
- el jurament d'acatament a la Constitució, en el cas dels regidors electes 
 
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ                  (PP) 
SR.  JACINTO ALBEROLA VERCHER                 (PP) 
SRA.  ROSA T. VERCHER CASANOVA                               (PP) 
 



- la promesa d'acatament a la Constitució per imperatiu legal, en el cas del regidor 
electe  

 
SR. JOSÉ ANTONIO SÁIZ  SÁNCHEZ                            (EUPV) 
 
- la promesa d'acatament a la Constitució per que així ho mana la Llei, afegint que 

també promet impulsar l’ensenyament en valencià, plurilingüe i de qualitat com aposta de 
futur per a la nostra societat, en el cas del regidor electe  

 
SR.  JUAN CARLOS CORS MEJIAS            (BLOC-COMPROMÍS) 

 
Tots els nous regidors prenen possessió dels seus càrrecs. 

 
 
 2)  ELECCIÓ DE L'ALCALDE: 
 
 Tot seguit el President de la Mesa d'Edat indica que ara pertoca realitzar l'elecció 
d'Alcalde, a l'efecte podran ser candidats a l'elecció d'Alcalde els regidors que encapçalen 
les respectives candidatures i serà proclamat Alcalde electe qui obtinga la majoria absoluta, 
i que si ningú obté l'esmentada majoria, serà proclamat Alcalde el regidor, cap de llista de 
la candidatura que haja obtingut més vots populars en les eleccions locals del 22 de maig 
de 2011. 
 
 La Mesa demana la presentació de candidatures per a l'elecció d'alcalde, presentant-
se, el Sr. Agustí Pascual Granell  pel Partit Socialista Obrer Espanyol, el Sr. José Luís 
Ferrando Martí pel Partit Popular, el Sr. José Antonio Sáiz Sánchez per  Esquerra Unida, i 
el Sr. Juan Carlos Cors Mejias  pel Bloc-Compromís. 
 
 Seguidament es passa a votació ordinària, començant pel candidat de la candidatura 
amb menys vots populars obtesos en les passades eleccions locals, la qual dóna el resultat 
següent: 
 
 Vots a favor del Sr. Juan Carlos Cors Mejias: 1 vot, el del propi regidor del Bloc-
Compromís. 
 
 Vots a favor del Sr. José Antonio Sáiz Sánchez: 1 vot, el del propi regidor 
d’Esquerra Unida 
 
 Vots a favor del Sr. José Luís Ferrando Martí: 3 vots, del tres regidors del PP. 
 
 Vots a favor del Sr. Agustí Pascual Granell: 4 vots, dels quatre regidors del PSOE. 



 Per tant, com que cap dels quatre candidats a l’Alcaldia ha obtés cinc vots a favor, 
que es el quòrum necessari per a ser elegit Alcalde en aquest Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna, de conformitat amb l’article 196 de la Llei de Règim Electoral General, queda 
proclamat Alcalde de l’Ajuntament, el Sr. Agustí Pascual Granell, per ser el candidat que 
encapçala la candidatura, la del PSOE, que més vots populars va obtindre el dia 22 de maig 
de 2011, data de les Eleccions Locals de 2011. 
 
 Proclamat alcalde, el Sr. Agustí Pascual Granell accepta l'elecció i efectua la 
promesa d'acatar la Constitució d'acord amb la fórmula del Reial Decret 707/79, prenent 
possessió del càrrec d’Alcalde i assumint seguidament la Presidència de la Corporació 
Municipal.  
 
 A continuació l'Alcalde concedeix la paraula als regidors cap de llista de les 
candidatures representades en la Corporació Municipal, i  
 
 Pren la paraula el Sr. Juan Carlos Cors Mejias, Bloc-Compromís, per a manifestar 
que realitzarà una oposició constructiva, i a l’hora de manifestar la seua voluntat, actuara 
sempre pel bé del poble. 
 
 Tot seguit pren la paraula el Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, Esquerra Unida, per a 
manifestar, primer que res, la seua felicitació  l’Alcalde, i que actuarà de manera positiva 
amb la finalitat que entre tots gestionem els interessos del poble. 
 
 Seguidament pren la paraula el Sr. José Luís Ferrando Martí, Partit Popular, per a 
manifestar, que felicita l’Alcalde, i que l’actuació del seu grup serà constructiva per tal que 
entre tots actuen sempre pel bé del poble. 
 
 Finalment intervé l’Alcalde, Sr. Agustí Pascual Granell, el qual, en primer lloc, 
dóna la benvinguda als regidors electes d’esta nova legislatura. En acabant, felicita el poble 
per la lliçó de civisme demostrat en les passades eleccions locals, en manifestar la seua 
consciència democràtica, ja que arribar al 90% de votants del cens electoral, evidencia la 
conscienciació i l’interés de les veïnes i veïns pels temes concernents al poble. A 
continuació fa referència a la diversitat política del consistori, tot dient que, encara que en 
la corporació hi ha representades quatre ideologies i 9 maneres de pensar diferents, el 
subjecte dels nostres objectius és un només: Benifairó, el nostre poble, que ens demanarà 
comptes si no treballem units des de la legítima ideologia de cadascú, en la gestió dels 
afers  municipals. 
 
 Afig que, pel que respecta al seu grup, el Partit Socialista Obrer Espanyol, 
continuarà mantinguent la fidelitat al poble i la seua gent, i seguiran treballant, pensant 
únicament en el que és el millor pel poble i que encara que esta legislatura està marcada 



per la conjuntura econòmica global, treballarem tots junts, veïns i veïnes, institucions i 
Ajuntament per recobrar la il·lusió i la fe en el nostre poble per a que Benifairó continue 
sent tan gran com ha sigut sempre. 
 

El poble confia amb nosaltres, i hem de demostrar que som capaços de respondre 
amb garantia a eixa confiança. 

 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 11 hores i 20 minuts, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió de 04 de juliol de 
2011.   I s'estén  en  cinc  pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OJ9994662 
(revers) a OJ9994664 (revers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb 
l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals,  per a la seua enquadernació. 
       L'Alcalde                                            El Secretari  
  
 
 
 
 
 
     Agustí Pascual Granell                                          Salvador  Casanova Ferrer  
 
 
 


