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ACTA DEL PLE  
 
 
Número de la sessió:  8 
Data: 13 de juny de 2013 
Horari: de 12.00 a 12.20 h 
Caràcter: extraordinari 
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
 
Assistents: 
 
- Wenceslao Alós Valls (PP) 
- José Mª Andrés Alós (PP) 
- Rocío Martínez Casado (PP) 
- Pedro Sales Peixó (PP) 
- Mª Teresa Alemany Ríos (PP) 
- Josep Canós Marcos (Compromís) 
- Juan Vilar Paradís (Compromís) 
- Jaime Picher Julia (PSOE) 
- Antoni Casares Navarro (PSOE) 
- Victoria Rius Arnau (PSOE) 
- Mª Estela Huerta Juliá (PSOE) 
- Jose Manuel Franch Peruga (PSOE) 
- Mª Sandra Julià Julià (Ciudadanos) 
 
 
Secretari: 
 
Carlos Forés Furió 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Constitució de l'Ajuntament i elecció de l'alcalde. 
 
 
1. Constitució de l'Ajuntament i elecció de l'alcalde 
 
Comença l'acte amb la constitució de la Mesa d'Edat integrada per Pedro Sales Peixó i 
M. Teresa Alemany Ríos, regidors electes de major i menor edat, respectivament. La 
presidència correspon a Pedro Sales Peixó i la secretaria, al secretari de l'Ajuntament, 
Carlos Forés Furió. 
 
La Mesa, una vegada comprovat que el nombre d'assistents supera la majoria absoluta 
dels regidors i regidores electes i que consten tant les seues credencials com les 
preceptives declaracions d'activitats i de béns, així com l'acta d'arqueig i la 
comprovació de l'inventari de béns, declara constituïda la corporació. 
 
Acte seguit per Secretaria es procedeix a cridar els regidors i regidores electes que van 
successivament prestant jurament o promesa en la forma establida pel Reial Decret 
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707/1979, de 5 d'abril, al lloc destinat a l'efecte, en el qual hi ha un exemplar de la 
Constitució, i empren la fórmula següent: 
 
"Jure/Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a, de l'Ajuntament de Moncofa, per al qual he sigut elegit/da, amb 
lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.“ 
 
En aquest punt el secretari sol·licita fer ús de la paraula i, prèvia autorització del 
president de la Mesa, informa que el regidor Antoni Casares Navarro (PSOE) es troba 
en situació d'incompatibilitat al ser funcionari de carrera de l'Ajuntament de Moncofa. 
Per la qual cosa i segons l'article 10.2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, 
el Ple declara la situació d’incompatibilitat i el Sr. Casares Navarro haurà d'optar, en el 
termini de deu dies des que siga notificada la seua incompatibilitat, entre la renúncia a 
la condició de regidor o a la de funcionari de  l'Ajuntament.  
 
A continuació el president declara constituïda la corporació i anuncia que es procedirà 
a l'elecció de l'alcalde mitjançant votació secreta, per a la qual cosa se'ls han distribuït 
unes paperetes on hauran de marcar el nom de cada cap de llista. 
 
El secretari de l'Ajuntament crida els regidors i regidores electes que van 
successivament dipositant el vot per ordre alfabètic en l’urna habilitada a l'efecte. En 
últim lloc, voten la vocal i el president de la Mesa d'Edat. 
 
El secretari, auxiliat per la vocal, realitza l'escrutini amb el resultat següent: 
 
− Wenceslao Alós Valls: 5 vots  
− Jaime Picher Juliá: 5 vots 
− Josep Canós Marcos: 0 vots 
− Mª Sandra Juliá Juliá: 1 vot  
 
Vist que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta, resulta elegit alcalde el candidat 
de la llista més votada, Wenceslao Alós Valls, del Partit Popular, el qual seguidament 
jura i promet el càrrec. 
 
Tot seguit, l'alcalde electe llig el següent text: 
 
“Voldria compartir amb tots la meua visió del dia d’avui. 
 
Avui s'obri una porta, una porta cap al futur, a partir d'avui mateix els 4 partits que 
estem representant els veïns de Moncofa tenim l'oportunitat de conduir el nostre poble 
endavant. 
 
Els regidors que avui estem ací vàrem rebre eixe encàrrec de 3.273 persones del 
nostre poble. És l’encàrrec dels nostres veïns, dels nostres amics i dels nostres 
familiars, en les nostres mans està no defraudar-los. 
 
La gran diferència respecte a altres anys és que això sols podrà ser possible amb 
diàleg, amb molt de diàleg.  
 
Un diàleg que des d’este moment oferisc a la resta de grups i que, estic segur, amb una 
actitud constructiva i positiva, farà possible millorar el nostre poble. 
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A la gent ací present vull oferir-vos també la mà, la mà perquè ens ajudeu, a tots els 
grups, a aconseguir eixe objectiu que com ja he dit, no és altre que conduir el poble 
endavant. Pensem tots en allò que podem fer pel poble. 
 
A nosaltres ens heu donat l'oportunitat de treballar per a vosaltres, per tots, i eixa és la 
nostra intenció, estic segur que també la de la resta dels grups, comuniqueu-nos les 
vostres necessitats, però també els vostres consells, conservem les coses entre tots, 
perquè si no entre tots les haurem de pagar, i aixina entre tots anem endavant 
. 
Que mirem endavant no vol dir que no mirem enrere, hi ha coses que s'han fet 
malament i que s’han d’aclarir però el principal objectiu ha de ser tirar tots del carro i 
millorar el nostre poble, moltes gràcies”. 
 
L'alcalde alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 


