
 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 15 DE JUNY DE 2019

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Moixent, a les tretze hores del dia quinze de 
juny  de  2019,  en  acompliment  d'allò  disposat  en  els  articles  195  i  196  de  la  Llei 
Orgànica  5/1985,  de  19  de  juny,  del  Règim  Electoral  General  i  el  article  37  del 
Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i al efecte de procedir a la 
constitució de l’Ajuntament de Moixent i elecció de l’Alcalde, es reuneixen els senyors 
Regidors  a  continuació  relacionats,  en  número  de  onze,  segons  l’Acta  de  la  Junta 
Electoral de Zona, assistits pel Secretari-Accidental  de la Corporació, Francisco Javier 
Saá Úbeda, que dona fe de l’acte:

- Senyor Guillermo Jorques Lladosa.
- Senyora Neus Tormo Jorques.
- Senyor Sergio Ortiz Jorques.
- Senyora Laura Bacete Úbeda.
- Senyora Lucía Blanco Sanchis.
- Senyora Carolina Francés Sanchis.
- Senyor Teófilo Fito Martí.
- Senyora Laura Micó Marinas.
- Senyor Ivan Muñoz Mollá.
- Senyor Oscar Vaquerizo Mollá.
- Senyora María Teresa Olmo Cano.

Seguidament es procedeix a tractar l’únic assumpte inclòs a l’ORDRE DEL DÍA:

CONSTITUCIÓ  DE  LA  CORPORACIÓ  MUNICIPAL  I  ELECCIÓ  DE 
L’ALCALDE.

Constitució de la Taula d’Edat.
El Secretari  de la  Corporació  desitja  bon dia  als  assistents  i  manifesta  que  es  va a 
celebrar  Ple  de  constitució  de  l’Ajuntament  (l’un  dècim des  de  l’establiment  de  la 
democràcia) i  de elecció de l’Alcalde. A continuació s’assenyala que de conformitat 
amb l’article  195  de  la  Llei  Orgànica  5/1985,  de  19  de  juny,  del  Règim Electoral 
General, s’ha de constituir una Taula d’Edat que presidirà l’acte, i que  estarà integrada 
per la  Regidora electa de major edat,  que la  presideix,  Senyora María  Teresa Olmo 
Cano, i pel Regidor electe de menor edat, en qualitat de vocal, Senyor Sergio Ortiz  
Jorques, actuant com a Secretari-Accidental el de la Corporació.

Comprovacions prèvies a la constitució de la Corporació municipal.
Constituïda la  Taula d’Edat,  la  Presidenta de la  Taula  pregunta al  senyor  Secretari-
Accidental pels credencials presentats, de conformitat amb les certificacions remeses 
per la Junta Electoral de Zona.

Seguidament el  Secretari  Accidental  de l’Ajuntament,  fa referència a les credencials 
dels Regidors electes, que li han sigut entregades pels mateixos en les dependències 
municipals, i manifesta que ha quedat comprovada la personalitat dels mateixos. 
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Desprès, el Secretari-Accidental de l’Ajuntament dona compte de que per la totalitat 
dels senyors Regidors electes s’ha formulat les corresponents declaracions d’interessos 
que preceptua l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, concretament la declaració de bens i la declaració de possibles causes 
d’incompatibilitats i d’activitats que proporcionen, ara o en el futur, ingressos.

De la mateixa manera, pel Secretari-Accidental de l’Ajuntament es dona compte de la 
posada  a  disposició  pels  Senyors  Regidors  electes  de  la  documentació  econòmica 
corresponent, es a dir, existències en metàl·lic, valors propis de la Corporació dipositats 
en la  caixa  municipal  i  en  entitats  bancàries,  així  com de la  documentació  existent 
relativa a l’inventari de bens de la Corporació.

Per tant,  donat  compte de que es compleix l’exigència de l’article  195.4 de la  Llei 
Orgànica 5/1985,  de 19 de juny,  del Règim Electoral General i  37.4 del  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que tanmateix es 
compleix  amb  el  requisit  mínim  de  majoria  absoluta  dels  Regidors  electes,  estant 
presents la totalitat dels Regidors electes, es procedeix al acompliment del requisit legal 
previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica /1985, de 19 de juny, del Règim Electoral  
General.   

Jurament o promesa dels  Regidors.  Declaració de constitució  de la  Corporació 
municipal.

En acompliment del requisit legal previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica /1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a anomenar a tots els senyors 
Regidors electes, als efectes de la prestació de jurament o promesa.
El  jurament  o  promesa  es  realitza  utilitzant  la  formula  prevista  en  el  Reial  Decret 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la formula per a la presa de possessió de càrrecs o 
funciones  públiques:  «Jure  (o  promet)  per  la  meua  consciència  i  honor,  complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor del Excm. Ajuntament de Moixent, amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, 
i  l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.» 

Seguidament  la  senyora  Presidenta  de  la  Taula  procedeix  a  anomenar  als  Regidors 
electes segons l’ordre que consta en l’acta d’escrutini expedida per la Junta Electoral de 
Zona, els quals procedeixen a llegir personalment la formula per a la pressa de possessió 
abans  reproduïda.  Jurant  o  prometent  tots  els  regidors  dels  diferents  grups:  Grup 
Socialista, Grup Ciutadans i Grup Popular.

Els  Regidors  electes  es  dirigeixen  a  l’estrada  col·locada  al  efecte,  lloc  en  el  qual 
procedeixen a la pressa de possessió dels seus càrrecs. 

Per tant, presents la totalitat dels Regidors electes i possessionats en els seus càrrecs, 
segons l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General,  la  senyora  Presidenta  de  la  Taula  declara  constituïda  la  Corporació; 
seguidament dirigeix unes paraules als nous edils demanant-les que en l’exercici de la 
seua responsabilitat donen bon compte de la confiança que els ciutadans, veïns i veïnes 
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de Moixent, han dipositat en ells; finalitza donant-les l’enhorabona.

Elecció de l’Alcalde. Jurament del càrrec d’Alcalde i pressa de possessió.

De conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, en relació amb l’elecció de l’Alcalde, el senyor Secretari Accidental 
de l’Ajuntament manifesta que podran ser candidats tots els regidors que encapçalen les 
llistes amb representació en el municipi de Moixent, sent proclamat Alcalde qui obtinga 
majoria absoluta, en cas contrari serà proclamat Alcalde el Regidor que encapçala la 
llista que més vots haja obtingut, condició que té el regidor que encapçala la llista del 
Partit Socialista, senyor Guillermo Jorques Lladosa.

La senyora Presidenta de la Taula pregunta als regidors que encapçalen les llistes que 
han obtingut representació, des de la menys votada fins a la més votada si mantenen la 
seua candidatura a Alcalde o si, al contrari, la retiren, manifestant-se en aquest sentit: 
- Senyor Óscar Vaquerizo Mollá (Partit Popular): Manté la candidatura.
- Senyor Teófilo Fito Martí (Partit Ciutadans): Manté la candidatura.
- Senyor Guillermo Jorques Lladosa (Partit Socialista): Manté la candidatura.

Davant de la qual cosa la senyora Presidenta de la Taula manifesta que son proclamats  
candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Moixent: senyor Óscar Vaquerizo pel Partit 
Popular,  senyor  Teófilo  Fito  Martí  pel  Partit  Ciutadans  i  senyor  Guillermo Jorques 
Lladosa pel Partit Socialista País Valencià.

Després la senyora Presidenta de la Taula comunica que, sense perjuí de la possibilitat 
d’altre,  com és habitual el  sistema de votació serà el  ordinari,  manifestant-se el  vot 
mitjançant alçament de ma. 

Determinant el sistema de votació (ordinari mitjançant ma alçada), es procedeix a la 
votació amb el següent resultat:
- Senyor Óscar Vaquerizo, candidat a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Moixent pel Partit 
Popular: 2 vots (els propis).
- Senyor Teófilo Fito Martí, candidat a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Moixent pel Partit 
Ciutadans: 3 vots (els propis). 
- Senyor Guillermo Jorques Lladosa, candidat a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Moixent 
pel Partit Socialista del País Valencià: 6 vots (els propis).

I en tant que el  senyor Guillermo Jorques Lladosa ha obtés un total  de 6 vots,  que 
representen la majoria absoluta dels 11 que en dret integren la Corporació, la senyora 
Presidenta de la Taula pregunta a Guillermo Jorques Lladosa si accepta el càrrec a lo 
qual  este  manifesta  que  SI  i  a  continuació  el  proclama  ALCALDE  DE 
L’AJUNTAMENT DE MOIXENT. 

A continuació, de conformitat amb l’article 18 del Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret 781/7986, de 18 d’abril, i  
l’article  40.2  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el proclamat 
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Alcalde  de l’Ajuntament  de Moixent,  senyor  GUILLERMO JORQUES LLADOSA, 
acata  la  Constitució  i  l’Estatut  d’Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana,  fent  el 
jurament: «Jure per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec  d’Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Moixent,  amb  lleialtat  al  Rei,  i  guardar  i  fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i  l’Estatut d’ Autonomia de 
la Comunitat Valenciana.»

Seguidament una vegada fet el jurament, el senyor Alcalde passa a ocupar la Presidència 
de la Sala i es dissol la Taula d’Edat.

A continuació el senyor Alcalde confereix un torn de paraula, començant pel regidor cap 
de llista del Partit Popular i acabant pel regidor cap de llista del Partit Ciutadans.

Intervé el Sr. Oscar Vaquerizo Molla, cap de llista del Partit Popular: comença donant el 
bon dia a tots i totes, continua per a dir que per damunt de personalismes i per damunt 
de partits polítics hi ha una força major que es diu Democràcia i que ha sigut la que ha 
constituït la corporació municipal que regirà l’Ajuntament de Moixent en els pròxims 4 
anys. En aquest discurs d’inici de legislatura, li agradaria primerament felicitar tant al 
Sr. Jorques com a la resta del equip socialista per aconseguir la confiança majoritària de 
tots els veïns de Moixent. A partir de hui, el Partit Popular comença una nova etapa al 
nostre poble. Han sigut 24 anys de treball i de confiança dels moixentins en la llavor del 
nostre grup al capdavant de l’Ajuntament. Són molts els agraïments que tenim que fer a 
tots els nostres veïns per haver confiat en nosaltres durant tant de temps. I són molts els 
agraïments que hem de fer a totes aquelles persones que continuen pensant que el Partit 
Popular és la millor opció per a gestionar els recursos que són de tots. Si algo hem 
demostrat durant tota esta etapa és que no està renyit el fer créixer al poble amb el dur 
una excel·lent gestió dels recursos que tots els moixentins brinden al poble anys rere any 
amb els seus impostos. A partir de hui, anem a fer us de la nova posició que se’ns ha 
donat per a que els nous encarregats de gestionar eixos recursos no impedisquen que el 
nostre poble continue cresquent al mateix ritme que ho ha fet tots estos anys. Som el 
Partit Popular, som un Partit de Govern i prometem a tots els moixentins que van a 
sentir-se orgullosos de la llavor que anem a realitzar en la oposició. Serem una oposició 
ferma i que impedirà per tots els mitjos que no es faja un bon ús dels recursos que tots 
els moixentins, amb el seu esforç, ofereixen al nostre municipi. Com a nou portaveu del 
Grup Popular, m’agradaria acabar este discurs transmetent a tota la ciutadania l’orgull 
que em suposa poder estar treballant per al poble que m’ha vist créixer, per al meu 
poble. No hi ha major goig com a moixentí que el de poder posar en benefici de tots els 
meus veïns tots els coneixements i totes les experiències de vida que m’han portat a ser 
qui  soc  a  dia  de  hui.  A demés,  m’agradaria  donar  el  més  sincer  agraïment  a  totes 
aquelles persones que han confiat en la meua candidatura i transmetre’ls la confiança de 
que hi haurà una resposta des de la nostra nova posició. Estem ací per a lluitar, estem ací 
per a jugar amb les cartes que ens han donat i estem ací, en definitiva per a fer de 
Moixent un poble millor; un poble del que tots ens sentam orgullosos. Comencem el 
Partit de la Nostra Vida. Gràcies.

Intervé el Sr. Teófilo Fito Martí, cap de llista del Partit Ciutadans: comença donant el 
bon dia a tots i totes, continua donant la enhorabona al alcalde Guillermo Jorques i al 
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Partit Socialista per els resultats tan excel·lents que han tret. Des del grup Ciutadans 
volen transmetre que estan a la disposició per a tot el que puguen ajudar, que sempre 
estaran al costat per què al final lo important és el que siga el millor per al poble.

Després de les intervencions dels regidors, caps de les llistes del Partit Popular i del 
Partit Ciutadans, respectivament, intervé l’alcalde, senyor Guillermo Jorques Lladosa: 
comença donant el bon dia a tots, i continua dient que Hui és un dia de celebració, de 
qualitat democràtica, de convivència; d’una societat en la que se’ns permet ser partícips 
directes del que volem, en este cas per a Moixent, del que volem per al nostre poble. Per 
això, hui es un dia de celebració per a tots i totes. Moltes persones lluitaren perquè este 
dia,  perquè  una  cosa  tan  normal  com  aquesta,  es  poguera  celebrar.  Aquest  any, 
concretament  el  3  d’abril,  va  fer  40  anys  de  les  primeres  eleccions  democràtiques 
després de la dictadura. Per a ells, tota la meua admiració, reconeixement i estima.

El  passat  26  de  Maig,  els  resultats  electorals  varen  donar  la  composició  d’un 
ajuntament,  el  que  ací  veiem.  No  entraré  a  fer  valoracions  de  quins  han  sigut  els 
resultats, donat que tots els sabem, però sí que anotaré, que els moixentins i moixentines 
han  demanat,  ara  sí,  majoritàriament  al  nostre  favor,  un  canvi  de  calat,  però  amb 
responsabilitat.  Ha sigut  una mostra  clara  de que les  coses es  necessiten fer  d’altra 
manera després de 24 anys, de que s’ha d’escoltar, de que s’han de resoldre aquells  
problemes  que  puguen  haver-ne,  de  que  s’ha  de  ser  àgil,  valent,  compromès,  i, 
respectuós.

Hui, tots i cadascun de nosaltres, els regidors que conformarem en uns dies l’equip de 
govern; vos mostrem, des de ja mateix, la nostra plena disposició per atendre totes i 
cadascuna de les peticions i reivindicacions. Algunes seran fàcils i ràpides, altre difícils 
i lentes, o impossibles, però sempre estarem al vostre costat, tant si ens heu votat com si  
no, perquè la gestió d’un ajuntament no va de colors, sinó de servei, d’atenció per eixe 
veí o veïna que ho necessita.

El repte és il·lusionant i ens fa sentir orgullosos perquè representarem al nostre poble 
durant  aquestos  4  anys  i,  el  que  és  més  important,  perquè  durem a  terme  aquelles 
propostes  que  faran  que  Moixent  avance.  I  no  ho  farem  sols,  perquè  al  costat  de 
nosaltres  estareu  tots  i  cadascun de  vosaltres,  perquè  un  equip  de  govern  gestiona, 
dirigeix,  fiscalitza,  controla,  decideix;  un  equip  de  govern,  governa.  I  ho  fa  per  la 
confiança que heu depositat en ell i per a tots i totes. 

Amb tota la gestió que durem a terme des d’aquest moment, esperem i volem també 
comptar amb l’oposició. Els farem, cosa que fins ara no ha passat, partícips perquè ens 
puguin, no només fer-nos arribar les seues propostes i la seua perspectiva de les coses, 
sinó tenir-les en compte si es considera, perquè al final, encara que hi haja un equip de 
govern del Partit Socialista, es tracta únicament del millor per a Moixent i dels veïns i 
veïnes. 

Tenim molta  feina  per  davant,  tenim molts  aspectes  als  que  donar  una  resposta  de 
qualitat perquè millore el que està establert. Al nostre programa electoral, a la nostra 
fulla  de  ruta,  duguem  marcades  qüestions  específiques  a  desenvolupar.  Parlem 
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d’ocupació  i  turisme,  de  majors,  de  joves,  així  com d’educació,  d’esports,  cultura, 
festes, vivenda...,  aspectes per aconseguir un Moixent millor, aspectes de futur per a 
tenir un poble atractiu, amb il·lusió, i on es destaque i es protegixca el que disposem.

En aquest sentit, la nostra responsabilitat consisteix en marcar les prioritats de manera 
responsable i amb seny. Moixent necessita una revolució ordenada, fora de la inacció, 
de  la  improvisació,  on  poc  a  poc,  però  amb  treball  constant  i  sacrifici,  es  puga 
desenvolupar i aconseguir tot el que ens hem proposat. No diguem que siga una tasca 
fàcil, però si que us podem afirmar, que les ganes i la dedicació no cessarà, perquè per 
damunt de tots, de nosaltres, està Moixent, i eixa es la única motivació que tenim. 

Finalment, permeteu-me, abans de concloure, que puga fer referència a certs trets en 
part personals:

- En primer lloc, donar la benvinguda a tots els nous regidors, així com agrair el 
treball  realitzat  i el  temps dedicat als que marxen, especialment,  als  regidors 
socialistes que durant aquestos 24 anys han estat a l’oposició. Sé que ha sigut un 
viatge complicat però per fi hem arribat al destí que tant hem desitjat. 

- A més, tenir un record emocionat als absents, familiars, amics i companys de 
partit que ens han deixat.

- Per últim, agrair també a la meua dona, filla, als meus pares, a tota la família, 
amics  i  coneguts  pel  suport  que  m’han  manifestat  fins  arribar  ací,  i  per  la 
paciència present i futura.

Moltes gràcies a tots!!!
 

I no havent  més assumptes per tractar es va cloure la sessió per la Presidència, essent 
l’hora de les 13’40 de la qual, com a secretari-accidental, done fe.

Document signat digitalment en la data assenyalada en la firma digital.
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