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ACTA DEL PLE 
 
 
Número de la sessió: 7 
Data: 28 de maig de 2015 
Horari: de 20.05 a 20.30 h 
Caràcter: ordinària 
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
Assistents: 
 

1. Jaime Picher Juliá, alcalde president (Grup Socialista) 
2. Tania Palacios Giménez, primera tinent d’alcalde (Grup Socialista) 
3. Nadia Martí Arnau, segona tinent d’alcalde (Grup Socialista) 
4. Ana Safont Recatalá, tercera tinent d’alcalde (Grup Socialista) 
5. Francisco Cueco Martí, regidor (Grup Socialista) 
6. Manuel Martínez Paradís, regidor (Grup Socialista) 
7. José Mª Andrés Alós, regidor (Grup Popular) 
8. Wenceslao Alós Valls, regidor (Grup Popular) 
9. Matilde Alós Juliá, regidora (Grup Popular) 
10. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular) 
11. Mª Dolores Arnau Muñoz, regidora (Grup Popular) 
12. Josep Canós Marcos, regidor (Grup Bloc) 

 
Absències justificades: 
Eduardo Paradís García, regidor (Grup Popular) 
 
Interventor: 
Jesús Gual Sanz 
 
Secretari: 
Carlos Forés Furió 
 
Ordre del dia: 
 
1. Part resolutòria: 
 
1.1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’abril de 2015. 
1.2. Despatx extraordinari. 
 
2. Control dels òrgans de govern: 

 
2.1. Dació de compte dels decrets i de les resolucions dictats des de l’última sessió 
ordinària. 
2.2. Comunicacions i disposicions oficials. 
2.3. Precs i preguntes. 
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1. Part resolutòria: 
 
1.1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’abril de 
2015 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 91.1 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals (ROFRJ), l’alcalde, Sr. Picher Julià (Grup Socialista), pregunta si 
algun/a membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió 
ordinària del dia 30 d’abril de 2015 que s’ha distribuït amb la convocatòria.  
 
La Sra. Alós Juliá (Grup Popular) assenyala que l’esborrany de l’acta no està complet 
perquè falta el punt 1.3. 
 
Una vegada comprovat que per error no s’ha transcrit el citat punt i en el seu lloc s’ha 
repetit el punt 1.2, el Ple per assentiment, i amb l’informe previ del secretari, acorda 
dur l’aprovació de l’esborrany, després d’esmenar-lo, a la sessió d’aprovació d’actes 
prevista per l’article 36.1 ROFRJ per al pròxim dia 10 de juny.  
 
Igualment l’alcalde pregunta si algun/a membre de la corporació ha de formular alguna 
observació a l’acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 19 de maig de 2015, en la 
qual s’ha omés l’aprovació en el punt 1.1 i que s’ha distribuït amb la convocatòria.  
 
Davant de la falta d’observacions es considera aprovada per assentiment de la totalitat 
d’assistents.  
 
1.2. Despatx extraordinari 
 
En aquest punt no hi ha hagut res per a anotar. 
 
2. Control dels òrgans de govern: 
 
2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l’última sessió 
ordinària 
 
Els portaveus dels grups Popular, Sr. Andrés Alós, i Bloc, Sr. Canós Marcos, manifesten 
la conformitat amb la informació rebuda. 
 
2.2. Comunicacions i disposicions oficials 
 
En aquest punt no hi ha hagut res per a anotar. 
 
2.3. Precs i preguntes 
 
En aquest punt es registren les intervencions següents: 
 
2.3.1. Sr. Andrés Alós (Grup Popular). En tractar-se de l’últim Ple ordinari vol fer 
constar el seu agraïment pel treball dels regidors que no seguiran, així com la seua 
esperança que la nova corporació tinga la força suficient per a prendre les decisions 
necessàries. 
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2.3.2. Sr. Alós Valls (Grup Popular). Fa constar el seu agraïment per la participació en 
les recents eleccions i assenyala que no comparteix l’insult com a forma de fer política i 
que, malgrat les discrepàncies, recordarà a tots els membres de la corporació com a 
companys. Acaba assenyalant que des del govern o l’oposició seguirà lluitant pel bé del 
poble. 
 
2.3.3. Sr. Canós Marcos (Grup Bloc). Manifesta el seu agraïment al poble de Moncofa 
per l’elevada participació en les recents eleccions i s’acomiada amb un “fins després” 
atés que formarà part de la nova corporació. 
 
2.3.4. Sra. Palacios Giménez (Grup Socialista). Llig el text següent: 
 
“Bona vesprada, 
 
A partir del dia 13 de juny comença una nova etapa en la meua vida, després de 4 anys 
dedicats al servei públic, deixe la corporació amb la consciència tranquil·la d’haver fet 
en cada moment el que podia. La consciència tranquil·la d’haver-me esforçat i treballat 
el millor que sabia sense escatimar horaris, encara que en algunes ocasions únicament 
he fet el que m’han deixat. 
 
Aquests dies tinc 2 sentiments: d’una banda, nostàlgia per tancar una etapa de la vida 
i, d’una altra, la llibertat que es recupera per a poder fer i dir el que considere. 
 
Com a militant del partit socialista, des de la lleialtat a l’organització a la qual pertany, 
però també des de l’autocrítica del que ha passat, cal analitzar-lo i assumir 
responsabilitats; els socialistes hem de trobar el nostre camí. 
 
No m’agradaria acabar sense donar les gràcies a totes i cada una de les persones que 
m’han donat el suport d’una manera o d’una altra per a continuar cada dia. També vull 
donar les gràcies als militants socialistes que en el seu dia em donaren el suport per a 
que formara part de la llista electoral i poder representar el meu partit. 
 
Gràcies al personal funcionari, amb el qual he compartit també moments més i menys 
agradables, però des d’ací vull fer un reconeixement públic a totes i a tots, així com als 
regidors i regidores d’aquesta corporació. 

I gràcies a tota la ciutadania per donar-me l’oportunitat de representar el nostre poble. 

Als nous regidors i regidores els anime a seguir en la tasca, que no és fàcil, i vull dir 
públicament que estic a disposició de la nova corporació municipal, siga la que siga, ja 
que considere que he treballat aquesta legislatura per al poble de Moncofa, sota les 
sigles socialistes, però que tinc l’obligació d’estar a disposició del nou Ajuntament. 

He aprés moltes coses, però sobretot que la política és el mitjà per a millorar i 
progressar, que en ella hi ha adversaris, no enemics. I que per damunt de tot estan les 
persones”. 
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2.3.5. Sra. Safont Recatalá (Grup Socialista). Diu que ha sigut un plaer treballar amb 
tots els regidors i funcionaris i es posa a disposició de tots. 
 
2.3.6. Sra. Martí Arnau (Grup Socialista). Dóna les gràcies als treballadors de 
l’Ajuntament, a les associacions amb les quals ha treballat, als companys de grup i al 
membres de l’oposició. Diu que se’n va contenta d’haver treballat pel seu poble, 
malgrat que haguera volgut continuar, i dóna les gràcies als seus companys dels grups 
socialistes anteriors. 
 
2.3.7. Sr. Cueco Martí (Grup Socialista). Dóna les gràcies al poble de Moncofa i diu que 
ha sigut un orgull per a ell haver tingut l’oportunitat de treballar per al poble. Acaba 
dient que els nous regidors trobaran les coses millor del que estaven. 
 
2.3.8. Sr. Martínez Paradís (Grup Socialista). Exposa que ha sigut un orgull per a ell 
treballar per a Moncofa durant cinc anys i huit mesos i dóna les gràcies als que han 
confiat en ell i en el Partit Socialista i als companys de la corporació. 
 
2.3.9. Sra. Alós Juliá (Grup Popular). Diu que el seu no és un comiat sinó un “fins 
després”, que han sigut quatre anys molt agradables i que guardarà un bon record de 
tots els membres de la corporació malgrat alguns moments per a esborrar. 
 
2.3.10. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). L’alcalde agraeix l’oportunitat d’haver presidit 
el Ple durant estos quatre anys i també el missatge del Sr. Alós Valls sobre la forma de 
fer política. Al respecte diu que els insults no poden tornar i que intentarà fer un equip 
de govern a l’altura que es mereix el poble. Finalitza agraint l’assistència a la sessió.  
 
L’alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  
 
Una vegada alçada la sessió, s’obri un torn de consultes pel públic assistent sobre 
temes concrets d’interés municipal de conformitat amb la facultat prevista en l’article 
88.3 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 

 
 


