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SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO 

PLENO DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015. 

En Vila-real y en el Salón de Sesiones de su Casa  Consistorial, siendo las once horas, 

doce minutos del día trece de junio de dos mil quince se reúnen, previa convocatoria al 

efecto, los siguientes candidatos que han concurrido a las Elecciones Locales celebradas 

el 24 de mayo de 2015 y que han sido proclamados Concejales Electos por la Junta 

Electoral de Zona de Castellón, en sesión de 27 de mayo de 2015, con expresión de la 

respectiva candidatura: 

A) Por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  

-José Benlloch Fernández. 

-Silvia Gómez Rey 

-Antonio Javier Serralvo Guarque 

-María Sabina Escrig Monzó 

-Francisco Antonio Valverde Fortes 

-Rosario Royo Navarro 

-Emilio M. Obiol Menero 

-Mónica Mañas Marín 

-Eduardo Pérez Arribas 

-Anna Vicens Vicent 

-Álvaro Escorihuela Claramonte 

-María Carmen Pesudo Cantavella 

-Diego Armando Vila Reina 

B) Por el PARTIDO POPULAR 

-Héctor Folgado Miravet 

-Alejo Font de Mora Rullán 

-Adoración Llop Montón 

-Carlos Gil Miralles 

-Maria Luisa Mezquita Juan 

-Jaume Llorens Monzonís 

C) Por COMPROMÍS 
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-Pasqual Batalla Llorens 

-Francesc Xavier Ochando Manzanet 

-Josep Pasqual Sancho Rubert 

-María Dolores Parra Robles 

D) Por CIUDADANOS 

-Domingo José Vicent Font 

-Ana María Riera Loriente 

Está presente el interventor municipal de Fondos don Juan  Enrique Andrés Morellá, y 

actúa como secretario don  Martín Orihuel de la Mata.  

De acuerdo con la convocatoria, el objeto de la presente sesión es el siguiente: 

Único.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ELECCIÓN 

DEL ALCALDE/SA: 

A tal fin, por el Sr. Secretario, se hace lectura del art. 36.2 del Real Decreto 2658/1986, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Entidades Locales, por el que se dispone que “Los Secretarios e Interventores tomarán 

las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas Corporaciones 

Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las 

existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja 

Municipal o entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del 

patrimonio de la Corporación y de sus Organismos autónomos”, estando la 

documentación al respecto, así como la relativa al Inventario de Bienes, a disposición de 

los Concejales electos. A tal efecto, toma la palabra el Sr. Interventor quien hace saber 

que el arqueo efectuado por la Intervención Municipal y la Tesorería y suscrito por los 

tres claveros (el Sr. Alcalde, el Sr. Interventor y el Sr. Tesorero), de las diferentes 

cuentas y entidades bancarias, asciende al importe de 6.033.820,13 €.  

Por el Sr. Secretario se da cuenta del informe del Sr. Interventor y del Sr. Tesorero de 

fecha 12 de junio de 2015, dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento y a la 

Mesa de Edad de la sesión constitutiva del Ayuntamiento, y en el que se dice: 

“Primero.- los importes correspondientes a los diferentes saldos de las cuentas de las 

entidades financieras, se han obtenido de los certificados bancarios emitidos en fecha 

11 y de junio de 2015 , que coinciden con los saldos a fecha 12/06/2015 obtenidos on 

line mediante banca electrónica, excepto las cuentas de las entidades financieras que se 

detallan en el apartado siguiente. 

Segundo.- El saldo correspondiente a las cuenta nº. 20386297256000021785 de 

BANCIA, SA, on se ha obtenido del certificado a 11/06/2015 emitido por la entidad 

financiera y de los movimientos realizados en el día 12/06/2015  y obtenidos mediante 

consulta on  line de banca electrónica. 
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El saldo correspondiente a la cuenta nº 31102818412732000036 de la Caja rural Vila-

real de importe 761.435,57 €, se obtiene del certificado de la entidad financiera a 

11&0672015, mas el ingreso de 20 € del día 12/06/2015  obtenido mediante consulta on 

line de banca electrónica. 

El saldo de la cuenta nº 01826230940201504564 de la entidad financiera Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, SA ., de importe 534.196,22 €, se ha obtenido del certificado 

emitido por la entidad financiera a fecha 11/06/2015, mas los ingresos efectuados en 

concepto de tributos municipales en fecha 12/06/2015 y obtenidos mediante consulta on 

line de banca electrónica. 

El saldo de la cuenta correspondiente a la cuenta nº 31102818462732000029 DE LA 

CAJA RURAL DE ViLA-REAL, de importe 3.744,58 €, se ha obtenido del certificado 

emitido por la entidad financiera a fecha 11/06/2015, mas los ingresos efectuados en 

concepto de retirada de grúa en fecha 12/06/2015 por la mercantil Grúas Tomas y 

obtenidos mediante consulta on line de banca electrónica. 

El saldo correspondiente a la cuenta nº 20386297236400000198 de BANKIA, SA., de 

importe 36.587,69 €, se ha obtenido del certificado emitido por la entidad financiera a 

fecha 11/06/2015, mas los ingresos efectuados en concepto de tributos municipales en 

fecha 12/06/2015 y obtenidos mediante consulta on line de banca electrónica. 

El saldo correspondiente a la cuenta nº 01826230940711500034  del Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, SA.,, de importe 94.090,08 €, se ha obtenido del certificado emitido 

por la entidad financiera a fecha 11/06/2015, mas los ingresos efectuados en concepto 

de tributos municipales en fecha 12/06/2015 y obtenidos mediante consulta on line de 

banca electrónica. 

El saldo correspondiente a la cuenta nº00810209310001331637 de Banco Sabadell, 

SA., de importe 80.625,29 €, se ha obtenido del certificado emitido por la entidad 

financiera a fecha 11/06/2015, mas los ingresos efectuados en concepto de tributos 

municipales en fecha 12/06/2015 y obtenidos mediante consulta on line de banca 

electrónica. 

Los saldos de las cuentas nº 21002159020200105904 y nº 21002159090200106111 de 

la entidad financiera CAIXABANK, SA, de importes 90644,52 €  y 160.465,64 € 

respectivamente , se han obtenido de las consultas on line realizadas a fecha 

12/06/2015 en banca electrónica, al haberse negado a emitir la citada entidad 

financiera los correspondientes certificados bancarios. 

TERCERO.- los saldos de la cuentas que reflejan el importe de los diferentes valores 

depositados en la Tesorería Municipal a fecha 12 de junio de 2015, se corresponden 

con el recuento manual efectuado por el Sr. Tesorero Municipal.” 

Asimismo, se da cuenta del Desglose de los avales depositados en la Caja Municipal de 

la Tesorería del Ayuntamiento, realizado el recuento a fecha 12 de junio de 2015, que 

indica que los valores en depósitos 2015 ascienden a la cantidad de 15.127.017,05 €, así 
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como de certificaciones emitidas por el Tesorero Municipal, por los que se hace constar 

que, a fecha 12 de junio de 2015: 

-El arqueo de de los talonarios a destruir correspondienets a efectos entrada Auditorio 

asciende a la cantidad de 51.809,00 € (Cuenta 099001). 

-El arqueo de los tickets puesto mercado asciende a la cantidad de 6.019,50 € (Cuenta 

099002). 

-El arqueo de los 650 DVD “Actes inaugurals de l’exposició Espais de Llum” 

pendientes de venta correspondientes a efects de venta de libro y publicaciones asciende 

a la cantidad de 650 unidades a 1 euro cada una. 

-El arqueo de los talonarios a destruir correspondientes a efectos entradas Piscina 

asciende a la cantidad de 13.925,75 €. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General se procede a la constitución de la Mesa de Edad que, conforme a los 

datos de que se dispone en este Ayuntamiento en relación con los proclamados electos, 

queda constituida por Dª María Carmen Pesudo Cantavella, como electo de mayor de 

edad y Dª Anna Vicens Vicent, como electo de menor de edad y de la que actúa como 

Secretario el que lo es de la Corporación.  

La Mesa de Edad comprueba que las credenciales presentadas se corresponden con las 

certificaciones que al Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona e indica que 

los electos han presentado declaración de bienes patrimoniales y de causas de posible 

incompatibilidad y de actividades a que se refiere el artículo 75.5 de la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

El Secretario comprueba el número de concejales electos asistentes, anunciando acto 

seguido la existencia del quórum necesario (mayoría absoluta) para la celebración de la 

sesión. 

Seguidamente, en cumplimiento del art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General se procede a la prestación de juramento o promesa, con arreglo a la 

fórmula del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, haciéndolo, en primer lugar, la 

miembro de la Mesa de Edad de mayor edad, a continuación el de menor edad y 

seguidamente, por el orden de proclamación, todos los demás Concejales Electos. 

Todos ellos, en el momento de tomar posesión de sus cargos, proceden a la declaración 

de acatamiento a la Constitución, empleando la expresión “juro” o “prometo”, en 

relación con la fórmula contenida en el Real Decreto citado. 

Efectuado todo lo anterior, la Mesa de edad declara constituido el Ayuntamiento toda 

vez que concurren la totalidad de sus miembros. 

A continuación se procede a la elección de Alcalde y, a tal fin, se da lectura por el 

Secretario al art. 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y se lleva a 

cabo la correspondiente votación, que se decide por unanimidad que sea secreta, siendo 

proclamados candidatos los que encabezan sus correspondientes listas, recogiendo en un 
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sobre la correspondiente papeleta en la que cada miembro de la Corporación ha escrito 

uno de los nombres de los cuatro candidatos a Alcalde. 

La Mesa de Edad procede al recuento de los votos y el miembro de mayor edad de la 

misma da lectura al resultado siguiente: 

D. JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ:  ........................... 17 votos 

D. HÉCTOR FOLGADO MIRAVET:  ............................ 6 votos 

VOTOS EN BLANCO:  ................................................... 2 votos 

A continuación, la miembro de la Mesa de Edad de mayor edad indica que, habiendo 

obtenido la mayoría absoluta de votos el Concejal electo D. JOSE BENLLOCH 

FERNÁNDEZ, queda proclamado Alcalde, después de aceptar el cargo de Alcalde, 

procede, a ruego de la Presidencia de la Mesa, a jurar la declaración de acatamiento 

empleando la fórmula del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, tras lo cual y previa 

entrega de la vara de mando por la Presidenta de la Mesa pasa el Alcalde a presidir la 

sesión. 

A continuación el Sr. Alcalde procede a conceder la palabra a los portavoces de las 

distintas candidaturas con representación en el Ayuntamiento y cuyas intervenciones se 

recogen literalmente: 

Sr. Domingo José Vicent Font – Ciudadanos: 

“En primer lloc donar-li l'enhorabona al Sr. Benlloch pel seu nomenament, així com a 

tots els membres de la corporació municipal. 

Hui és un dia de celebració una vegada mes, ja van huit legislatures des de que en 1979 

vila-realencs i vila-realenques elegiren els seus representants de manera lliure i 

democràtica. Pero, per a nosaltres, hui, 13 de juny de 2015, és a més un dia especial 

perquè per primera vegada, tant jo com la meua companya, podem treballar i servir al 

nostre poble d'una manera directa. 

Ciutadans ha nascut como una nova forma de fer política que s'obri camí entre una 

societat renovada que reclama el seu lloc també a vila-real.  

Nosaltres com a representants d'aquesta nova forma d'entendre lo públic, pero sobretot 

com a representants dels vila-realencs hem vingut a treballar, a compartir les nostres 

experiències i els nostres coneixements per a resoldre els problemes de tots  

Farem una oposició ferma però constructiva. Vetlarem pels interessos del nostre poble 

i de la nostra gent. L'hora dels egoismes polítics ha arribat a la seua fi. Els ciutadans 

reclamen consens i diàleg. Propostes, respostes, decisions valentes que sumen i no 

resten. I ahi estarem nosaltres, fiscalitzan l'activitat de l'equip de govern però tirant 

una ma quan faça falta, sempre pel bé comú, sempre per a buscar les millors 

sol.lucions per als veïns de vila-real, sense excepcions.  
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Els resultats a quasi tota Espanya, ho han reflectit. Ningú té, ni hauria de tindre, la 

potestat abssoluta de decidir, més enllà dels ciutadans amb els seus vots.  

Vila-real no és una excepció, malgrat que els veins han apostat legititmament per la 

continuitat, i nosaltres respectem la voluntat del poble, estic segur que aspiraran al 

màxim consens, i a un clima benestant durant tota la legislatura.  

Tenim un programa i unes idees molt definides, però també som flexibles quan es tracta de 

treballar en equip pel be de tots. Proposarem el que creem que és millor per als vila-

realencs, sempre escoltant les seues opinions i les seues reivindicacions.  

Moltes gràcies.” 

Sr. Pasqual Batalla Llorens – Compromís: 

“Gràcies, senyor alcalde. 

Autoritats, companys i companyes, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes, molt bon 

dia a totes i a tots. 

En primer lloc, voldria felicitar el senyor José Benlloch, company de corporació durant 

els últims quatre anys, amb qui vaig compartir el repte de portar endavant un govern de 

progrés, plural i de consens, i amb qui vaig tenir l’honor de ser primer tinent d’alcalde 

de la meua estimada ciutat; li trasllade la meua sincera enhorabona i la dels meus 

companys, per haver estat reelegit alcalde de Vila-real en aquest acte de constitució de 

la nova corporació. 

Felicitació que faig extensiva al seu partit, el PSPV-PSOE, pels bons resultats obtinguts 

en les eleccions locals. 

També voldria transmetre la meua felicitació més sincera als companys i companyes de 

corporació que acaben de prometre o jurar el càrrec com a regidors i regidores d’aquest 

Ajuntament.  

Tots plegats iniciem, avui, una nova etapa en la qual conviurem i treballarem per Vila-

real i per a Vila-real. 

Alguns som veterans en aquesta tasca de servei públic, d’altres us estreneu i veniu amb 

moltes ganes i il·lusió. Us assegure que aquesta experiència és única, marcarà les 

vostres vides i serà, sens dubte, el millor record que guardareu amb vosaltres si, com jo, 

estimeu i sentiu ben a dins allò de ser de Vila-real, de ser vila-realenc. 

Deixeu-me que expresse el meu agraïment a Xavier Ochando, que continua al meu 

costat en aquest projecte que tots dos compartim, i done la benvinguda i agraïsc que 

hagen donat el pas de ser regidors de la seua ciutat, als meus companys José Pascual 

Sancho i María Dolores Parra. Amb tots ells, el treball de servei a Vila-real, encetat pels 

companys de partit que ens van precedir en aquest càrrec, continuarà endavant. 

Menció especial voldria fer ara de la meua companya de partit, Mònica Àlvaro, que ha 

deixat el seu lloc de regidora en haver estat elegida diputada a les Corts Valencianes, 
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lloc des del qual, estic convençut, seguirà treballant per Vila-real com sempre ho ha fet. 

Gràcies, Mònica, pels quatre anys de treball, colze a colze, sempre posant per davant les 

persones i el nostre estimat Vila-real. Et desitge molta sort!!! 

I ara sí, permeteu-me que inicie aquest discurs, el primer d’aquesta nova legislatura, 

dirigint les meues sinceres paraules d’agraïment als 3.908 votants que van donar suport 

a la meua formació, Compromís per Vila-real, en les passades eleccions del 24 de maig. 

Cadascun de vosaltres sou el motor que m’impulsa a continuar ací, al capdavant del 

meu partit i amb el suport de tot el meu equip; el motor que m’empenta a seguir en el 

treball de servei a la ciutadania de Vila-real, que ara fa quatre anys vam iniciar, des de 

la responsabilitat i la important posició que dóna estar en l’equip de govern. 

Si el 2011 encetàrem una legislatura, marcada per l’esperança, amb la vista posada a 

millorar el futur de Vila-real, avui, novament des de l’equip de govern, acceptant la 

proposta feta pel Sr. Benlloch i el seu partit en la línia de la continuïtat.  

I permitiu-me la llicència de dir-li al señor Benlloch, com li ho vaig dir en el mateix 

moment de conéixer la seva proposta que aquesta el honra i demostra l’altura de mires 

que té com a polític i com a persona. El que ha fet des de la majoria absoluta 

aconseguida, sense personalismes ni partidismes, és una cosa que no té comparació en 

cap altre lloc, al menys que jo conega. I si en 2011 forem pioners i referents, ara també, 

vosté i tot el PSPV de Vila-real han demostrat com es pot treballar des del consens i el 

diàleg, trencant totalment amb els esquemes d’una política vella, la del “rodillo”. 

Gràcies per ser així.  

Encetem, deia, una nova etapa, marcada per la valentia i el compromís de seguir 

endavant per vosaltres i amb tots vosaltres. Canteret nou, aigua fresca. Sí, això mateix 

és el que sentim al dia d’avui. Inici d’una nova legislatura farcida d’esperances, de força 

renovada que ens ha transmés el poble mitjançant les urnes, poble que mai oblidarem en 

la nostra tasca, i a qui de cap manera volem decebre. 

Avui estrenem canteret nou. Encetem una nova legislatura, una etapa il·lusionant, nova, 

plena de projectes a finalitzar i a emprendre. Una etapa que no serà fàcil, ja ho sabem, 

dedicada al servei públic, a treballar pel nostre benvolgut poble. 

Quan ens vam presentar a les eleccions ho vam fer amb la cara ben alta i la gestió 

complida, orgullosos de la nostra tasca en el govern a l’Ajuntament, i volem seguir al 

vostre costat perquè ens queda molt a fer i moltes coses a oferir. 

La nostra intenció sempre ha estat gestionar, treballar i lluitar per totes i cadascuna de 

les persones que viuen a Vila-real, des del diàleg, la participació, el consens i la 

proximitat, fent del nostre Ajuntament, de Ca la Vila, una administració propera, oberta 

i plural. 

El quefer diari no ha estat, com us deia, gens fàcil. La situació que ens trobàrem el 2011 

no ho permetia. I la lluita per a aconseguir normalitzar la situació va estar laboriosa i, a 
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més, ens trobàvem de cara amb una crisi que han patit, i segueixen patint, moltes 

famílies de la nostra ciutat. 

I aquest ha estat el nostre major repte, demostrar que una altra forma de governar era i 

és possible, amb les persones, per les persones, fent nostra la màxima Rescatem 

Persones. 

Per això hem portat a terme polítiques actives per a l’ocupació, hem garantit els serveis 

a les persones, hem estat en constant procés d’innovació, cooperació i recerca de nous 

horitzons, de la mà de tots els agents socialitzadors de la nostra ciutat; hem congelat i 

fins tot abaixat els impostos, hem mirat els veïns i veïnes als ulls, per conéixer els seus 

problemes de ben a prop, hem reclamat allà on ha fet falta el que altres administracions 

devien a Vila-real...; perquè nosaltres sempre hem cregut que amb valentia, esforç i 

treballant al vostre costat, podríem avançar cap a un Vila-real millor, convertint la 

nostra ciutat, i el seu Ajuntament, en un exemple ben clar que el canvi en positiu és 

possible, amb una identitat pròpia, amb un programa de treball propi i amb un lema per 

bandera: les persones, primer. 

Els quatre regidors de Compromís per Vila-real estem convençuts que és molt important 

que vosaltres mantingueu la confiança en les institucions, així com redefinir el paper del 

govern local i refer la funció productiva de la nostra ciutat. És més, creiem fermament 

en la regeneració democràtica, especialment pel que fa a l’Administració local, 

mitjançant la governança, per això és tan important per a nosaltres la participació 

ciutadana, així com el foment dels principis de govern obert. 

Volem, doncs, que us sentiu partícips de la vida política, que les vostres opinions 

compten i nosaltres ser, des d’aquesta posició que ens heu atorgat, la vostra veu, la veu 

de l’experiència, que porte les preocupacions, els problemes i les necessitats de Vila-

real allà on calga, per a millorar l’existència de les vila-realenques i els vila-realencs.  

Però també la veu de la claredat i la transparència, principis importants davant dels 

canvis succeïts els últims dies; que cride ben fort i es faça sentir ben lluny per a ser el 

reflex dels èxits, dels avanços, del progrés de Vila-real, fent palés i demostrant la gran 

ciutat que és, amb un gran futur per damunt de tot. 

Voldria finalitzar amb un desig. De tot cor (encara que renovat), desitge que l’etapa que 

aquesta corporació inicia avui siga una etapa marcada pel diàleg, el respecte a les idees 

dels altres, les bones maneres i l’educació, l’honestedat i el consens. Etapa de treball 

conjunt entre govern i oposició. La nostra mà està estesa, com sempre, i per nosaltres no 

ha de quedar. 

Per a finalitzar, permeteu-me que tinga un record especial a les nostres famílies pel seu 

suport dia rere dia, i sobretot en els moments més difícils, per la seua paciència i 

comprensió, per les hores robades i les que els robarem.  

Als amics, als de debò. No als de les palmellades a l’esquena i el somriure, no als que 

arriben quan tenen temps, si no als de veritat, a aquells que sempre arriben a temps. 
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Personalment, done les gràcies als meus pares per fer-me com sóc i educar-me com 

m’han educat. A Sari, la meua dona, que és la que més em pateix i més m’aguanta, i a 

les meues filles pels consells i reflexions justes quan més les necessites, gràcies.  

I a totes i a tots, per la vostra assistència i atenció. 

Moltes gràcies. Molt bon dia” 

Sr. Héctor Folgado Miravet – Partido Popular: 

“Sr. Alcalde i membres de la Corporació municipal 

Vicepresident segon de les Corts Valencianes 

Veïns i veïnes, Molt bon dia a tots, 

Em dirigisc a vostés, amb l’emoció pròpia de viure un acte en què un nou ajuntament 

inicia el seu camí. Un moment sempre important per a un poble. 

Intervinc com a portaveu del Partit Popular de Vila-real, un partit que s’ha fet 

imprescindible en aquesta Sala per donar veu a milers de veïns que legislatura rere 

legislatura ens encomanen la responsabilitat de representar-los en Ca la Vila. 

Ho vaig fer la mateixa nit electoral i ho torne a fer hui en la seua presa de possessió com 

alcalde, felicite al Partit Socialista i a vosté Sr. Benlloch pels resultats obtinguts a les 

passades eleccions. 

No tenim dues vares de mesurar. La legislatura passada demanàvem, sense èxit, 

respecte cap a la llista més votada, i ara exercim eixe respecte cap a vostés reconeixent, 

nosaltres si, la seua victòria. 

No sóc dels que pensa que quan el poble no diu el que tu vols, s’enganya. 

No poden estar equivocats tants veïns del nostre poble que han decidit dipositar la seua 

confiança en vostés perquè governen la nostra ciutat en majoria absoluta. 

Eixa ha sigut la voluntat del poble i la seua responsabilitat a partir de hui és treballar per 

a no defraudar-los. 

Tenim posicions ideològiques diferents, sabem que a vegades contraposades, però no 

tinc cap dubte que els 25 regidors perseguim el mateix objectiu, fer, junt als nostres 

veïns, un Vila-real millor. Cadascú des de la seua posició. 

Nosaltres som oposició perquè vostés son govern, i vostés son govern democràtic 

perquè tenen oposició, no ho hem d’oblidar, és necessari que tots sapiguem entendre i 

respectar el paper d’uns i d’altres. 

Nosaltres com a oposició farem propostes i assenyalarem allò que baix el nostre criteri 

no estiga encertat, però tampoc dubtarem en destacar, reconéixer i sumar-mos a aquelles 

iniciatives de l’equip de govern que ens ajuden a créixer i a millorar. 
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Ens coneixem bé Sr. Benlloch, aquesta de fet serà la nostra tercera legislatura junts en la 

corporació municipal, els dos hem sigut govern i oposició, i els dos coneixem bé la 

voluntat de l’un i l’altre de fer poble. 

Després de moltes, i a vegades acalorades disputes, crec que els dos tenim molt clar que 

ni jo el veuré afiliat al Partit Popular ni vosté em vora en les files socialistes... 

Senzillament tenim visions diferents de com millorar el nostre poble, però també sé que 

compartim la mateixa visió en alguns dels projectes que han de ser claus per a Vila-

real....com l’espai la Vila amb la futura Estació Intermodal. Li oferisc la nostra total 

col·laboració per a afrontar junts aquells projectes amb els quals sabem Vila-real es juga 

el seu futur. 

I és que tenim reptes per davant que necessiten ja d'un Ajuntament disposat a afrontar-

los, i fer-ho en serenitat però també en la sana ambició i valentia que reclama el poble. 

Ajudar als 5.000 veïns parats, afrontar un nou Pla General d’Ordenació Urbana, 

executar la Ronda Sud-oest, definir el nou contracte d’aigua potable, impulsar les noves 

instal·lacions esportives, desbloquejar els PAIS carretera d’Onda i Madrigal, crear un 

col·lector d’aigües pluvials a la zona nord, iniciar les obres de l’escola Oficial 

d’Idiomes i l’aulari d’infantil de Sarthou o impulsar un nou Mercat Central... 

Són alguns dels reptes que deu encarar aquesta corporació, aquest nou equip de 

govern... 

Tal com em vaig comprometre en campanya i vull reafirmar hui ací, treballaré en 

humilitat i sense descans per al meu poble allà on el poble m’ha volgut posar, 

m’haguera agradat fer-ho com a alcalde, no ho puc negar, però ho faré en les mateixes 

ganes, il·lusió i compromís com a regidor des de l’oposició i tal com em vaig 

comprometre ho faré sense acceptar cap altre càrrec. Crec que Vila-real mereix tota la 

nostra atenció. 

I amb eixe compromís treballaré junt a un nou grup municipal. Jaume, Marisa, Carlos, 

Dora, Alejo i jo treballarem per ser dignes representants del poble que ens ha donat veu 

en aquesta corporació, treballarem per ser la veu de tots els que necessiten fer-se sentir 

en Ca la Vila, treballarem per estar al costat dels veïns coneixent de primera mà la seua 

realitat podent així impulsar des de l’oposició les mesures que els puguen ser útils... 

Perquè volem ser-li útils a Vila-real... i sobre aquesta voluntat del nostre grup va un 

altre dels nostres oferiments que també vam anunciar en campanya. 

Ens hem presentat a estes eleccions prop de 300 veïns agrupats en 11 candidatures 

diferents, que han fet un treball per tal d'analitzar la realitat del nostre poble i així 

aportar les seues propostes per millorar-lo. Li pregue que no desaprofite tot eixe treball. 

En un moment de dificultat com aquest no sobra cap mà per a treballar, no sobra tampoc 

cap bona idea, faja ús d’aquest grup municipal i del nostre programa electoral tant com 

això puga ser-li útil al nostre poble. 
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Encaren una legislatura molt diferent a l’ultima, un govern socialista en majoria 

absoluta a l’ajuntament que gestionara també la Generalitat Valenciana... 

És moment per tant de demostrar allò que vostés dient sabrien fer millor, si és així ho 

celebrarem. 

L’aposta de la Generalitat per Vila-real durant els governs populars s’ha materialitzat 

amb la posada en funcionament entre d’altres de l’Hospital de la Plana, ambulatoris, 

colegis e instituts, centres esportius i culturals que, oferint millors serveis, han millorat 

la qualitat de vida dels nostres veins transformant notablement Vila-real, 

Tot i això, no és menys cert, que a la ciutat encara li queden junt a la Generalitat altres 

reptes que afrontar i que ara els corresponen encarar a vostés i per als que els oferisc el 

nostre suport. 

Ni puc, ni vull finalitzar aquesta intervenció sense agrair el seu suport als milers de vila-

realencs que pese a les dificultats van decidir confiar en nosaltres en un moment com 

l’actual. 

Vull agrair també als afiliats del Partit Popular de Vila-real que em confiaren la 

responsabilitat i l’honor d’optar a l’alcaldia del nostre poble. 

I agrair també als regidors del grup municipal per confiar-me de nou la responsabilitat 

durant els pròxims quatre anys de ser portaveu del nostre grup, i així també la veu del 

nostre partit en Ca la Vila. 

Tasca que assumeix en la mateixa il·lusió, ganes, compromís i lleialtat de sempre. 

Vostés assumissen hui el govern municipal, en les seues mans està, per tant, el nostre 

futur immediat com a poble, tan sols hem queda desitjar-los sort i encert. 

Moltes gràcies.” 

Seguidamente, el nuevo Alcalde dirige a la Corporación las siguientes palabras: 

“Vicepresident segon de les Corts, interventor i secretari municipals, companys i 

companyes de la corporació municipal, funcionaris municipals, representants 

d’associacions, veïns i veïnes del nostre poble, presents i els que ens seguiu a través de 

la televisió o les noves tecnologies de la comunicació, amics i amigues. Molt bon dia. 

Mitjans de comunicació que presten un servei públic imprescindible, gràcies per la 

vostra tasca. 

El passat 24 de maig, els ciutadans van llançar amb claredat i decisió diversos 

missatges: 

- El primer és que volen diàleg, acord i consens entre les distintes forces 

polítiques que els representen 

- Van dir també que volen un canvi en la major part d’ajuntaments, diputacions i 

governs autonòmics 
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- En tercer lloc, els ciutadans van deixar clar que volen un canvi també a la 

política, noves formes de relació entre els representants i els representats, major 

participació en els assumptes públics, absoluta transparència en la gestió 

pública, lluita decidida contra la corrupció... 

Estos missatges, que el 24 de maig passat ressonaven per tot l’Estat, ens van arribar fa 

quatre anys a la nostra ciutat. El 22 de maig de 2011, a diferència del que passava 

majoritàriament a la resta de l’Estat, els ciutadans de Vila-real van demanar ja diàleg, 

acord, consens, canvi i una nova política. 

L’acord de quatre forces polítiques –EU, Iniciativa, Bloc Nacionalista Valencià i PSPV-

PSOE-, un pacte basat en un acord programàtic que posava el nostre poble i les 

persones per damunt de tot, va fer possible que assumira l’honor que representa per a un 

fill de Vila-real ser el primer alcalde d’una Vila-real convertida ja en gran ciutat, amb 

més de 50.000 habitants, que passava a assumir noves competències i que comptava per 

primera vegada amb una corporació de 25 regidors i regidores. 

Governar per a totes i tots, escoltar les persones, millorar la qualitat de vida en cada 

barri amb igualtat d’oportunitats, la defensa del nostre poble per damunt de tot, que és 

per al que ens han triat els nostres veïns i veïnes, ha sigut la nostra fulla de ruta. I tot 

açò, amb la millora de la transparència, la participació i la cura amb els diners públics, 

lluitant contra les irregularitats, abaixant els impostos, controlant la despesa pública per 

a estalviar en tot allò que no siga necessari.  

L’objectiu era evitar que l’Administració local es trobara segrestada per un partit polític 

i rescatar-la per a la societat civil, per a les nostres empreses, per a les nostres 

associacions culturals, esportives, cíviques o religioses, per a fer de Vila-real una ciutat 

oberta, tolerant i de progrés. 

Confie que el canvi i el govern de progrés al País Valencià anunciat ahir seguisca també 

l’exemple dels últims quatre anys a Vila-real i represente el baló d’oxigen que necessita 

la societat valenciana per a superar, amb il·lusió i esperança, la delicada situació per la 

que estem passant. Si fiquen als valencians i valencianes per damunt de tot, estic 

convençut del seu èxit. 

El diumenge 24 de maig, els ciutadans i ciutadanes de Vila-real van avalar 

majoritàriament el treball realitzat durant estos quatre anys. Treball que vull, en el dia 

de hui, reconéixer i agrair a les quatre forces polítiques que ho han fet possible, que em 

van donar l’oportunitat de ser el cinquè alcalde d’esta etapa democràtica.  

Al Gabinet d’alcaldia, al premsa, als funcionaris de la casa, a tot l’equpi, vull agrair 

especialment a tots aquells que han confiat en mi des del primer moment en una tasca 

tan important com la de representar, defendre i treballar pel meu poble. 

Als meus companys i companyes, als socialistes de Vila-real, que han treballant 

incansablement, a la meua família, per l’ajuda constant que m’ha prestat, als meus 

pares, Pepe i Pilar, perquè gràcies a la seua educació en valors, estima i carinyo sóc el 

que sóc. Gràcies també als ciutadans i ciutadanes que van dipositar la seua confiança el 
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passat 24 de maig en el projecte que tenia l’honor d’encapçalar juntament amb el meu 

equip, els regidors i regidores del PSPV-PSOE de Vila-real, gràcies a les 10.986 

personas que ens van donar la seua confiança. Però també gràcies als que no ens van 

votar, als que van participar en la festa de la democràcia dir-los que ací també tenen el 

seu alcalde. 

Vull reconéixer, dins les diferències d’opinió d’aquells que m’han  precedit en esta 

noble tasca de servei públic com alcalde de Vila-real a Batiste Carceller, a Enrique 

Ayet, de qui guarde un record molt especial, a Manolo Vilanova i a Juanjo Rubert, així 

com a tots els regidors i regidores que els han acompanyat en el seu treball i estima pel 

nostre poble. Per un gran poble que és Vila-real. 

El 24 de maig, els ciutadans de Vila-real van convertir Vila-real en la única ciutat major 

de 50.000 habitants de la Comunitat i una de les poques de l’Estat amb majoria absoluta 

d’un partit polític. Malgrat aquesta situació, fruit de les regles de joc, entenc este suport 

majoritari extraordinari com un aval a la gestió del govern de progrés i de consens que 

he tingut la responsabilitat de presidir.  

Els veïns i veïnes de Vila-real han avalat el diàleg i el consens i a tot arreu han dibuixat 

un escenari que requereix responsabilitat, diàleg permanent i màxima humilitat. Queda 

molt per fer, projectes que continuar i que iniciar i quin millor instrument podem tenir 

per a fer-ho que la suma i la col·laboració de tots. De tots aprenem. 

Per això, i trencant les expectatives, vaig oferir la mateixa nit electoral a Compromís 

que seguírem sumant i col·laborant en la línia del projecte iniciat fa quatre anys. Sé que 

junts podem fer que Vila-real seguisca avançant pel camí que vam començar a traçar en 

juny 2011. Un camí llarg pel qual volem seguir avançant de manera decidida però 

tranquil·la, sense que la pressa per arribar ens aparte un segon de la meta: fer un Vila-

real millor per a tots. Moltes gràcies, Pasqual Batalla, per acceptar novament este repte. 

Agraïment que m’agradaria també que trasllades al teu col·lectiu. 

Vull  recordar en este punt les paraules de San Agustín, qui va dir: 

“Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien 

cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va 

fuera de él, cuanto más corre, más se aleja” 

Companys i companyes d’aquesta nova corporació, el diàleg i la tolerància sempre ens 

milloren com a persones i trauen el millor de tots nosaltres. Ningú té sempre la raó i és 

bo que escoltem els arguments dels altres. 

Vull adreçar-me especialment als partits que desenvoluparan la importantíssima tasca 

que representa l’oposició en una democràcia. A Ciutadans, vos done, en primer lloc, la 

benvinguda a l’Ajuntament de Vila-real, la vostra casa. Vos vaig oferir la possibilitat 

d’assumir responsabilitats en el govern de Vila-real i haig de reconéixer públicament la 

vostra sensatesa a l’hora d’estar disposats a col·laborar amb les vostres propostes i 

idees, adquirint experiència professional i treballant per la construcció d’un projecte 
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local des d’un partit nou que s’ha convertit en un important valor en l’escenari polític de 

la societat. Quede a la vostra absoluta disposició per a treballar junts per Vila-real. 

Vull adreçar-me també especialment als regidors i regidores del Partit Popular. El vostre 

és un partit fonamental per al nostre país i per a la nostra ciutat. Molta gent ha confiat en 

vosaltres. Heu governat la ciutat durant 16 anys i el vostre partit governa l’Estat i 

governarà la Diputació provincial de nou després de 20 anys. Per això, volem comptar 

amb la vostra opinió i el vostre treball, que espere feu des d’una oposició constructiva, 

exigint a les administracions on el vostre partit té la responsabilitat de governar el millor 

per a la nostra ciutat. Teniu, sempre esperant la màxima lleialtat institucional, a l’alcalde 

i a la resta del proper equip de govern a la vostra disposició per a treballar per Vila-real. 

També vull obrir la mà al diàleg i el treball amb aquelles forces polítiques que 

representen en estos moments a milers de ciutadans i no han obtingut representació 

institucional, bé perquè van decidir no presentar candidatura local, bé perquè no han 

obtingut el percentatge necessari. Per això, la setmana que ve cridaré a Esquerra Unida i 

Podem al despatx per a escoltar les seues propostes i oferir una col·laboració permanent 

amb ells.  

Sóc conscient de les dificultats que estan travessant en estes moments moltes persones, 

famílies, empreses de la nostra ciutat. Eixa deu ser la nostra prioritat. 

De menut, volia ser metge per ajudar la gent. Al final, vaig triar la professió d’advocat 

seguint la vocació de servei públic, d’ajuda als altres, de justícia. Vaig decidir participar 

en política, comprometre’m, perquè crec que és el millor instrument per a ajudar les 

persones, per millorar la vida de la gent, per treballar per la idea de justícia social i 

d’igualtat d’oportunitats. Per això milite des dels 17 anys en les idees socialistes, perquè 

crec en la llibertat, la igualtat d’oportunitats i la justícia social. 

És imprescindible que posem en el lloc prioritari de la política a les persones, la 

solidaritat, el rescat a aquells que la crisi, l’avarícia d’uns quants i l’abandonament de 

les institucions, han deixat sols. Aquells que no tenen major patrimoni que l’instrument 

de la política per a ajudar-los. 

Els versos del poeta Pablo Neruda ens ho recorden: 

“Queda prohibido no sonreir a los problemas, no luchar por lo que quieres, 

abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños” 

Treballem pels somnis de les persones. 

La prioritat ha de ser l’ocupació. Les persones, les famílies, sols poden crear un projecte 

de vida propi, recuperar l’autoestima, quan es té un treball.  

Hem fet el que hem pogut i sabut i hui Vila-real és una de les ciutats millor 

posicionades. Però l’ocupació que es crea és precària, mal pagada i insuficient. No 

podem estar contents. 
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Sóc conscient que no és una competència propiament nostra, dels ajuntaments. 

Nosaltres el que podem és crear, amb els pocs recursos que tenim, les condicions 

necessàries perquè les empreses s’instal·len a Vila-real i que siguen elles, que deuen ser 

les vertaderes protagonistes, les que creen llocs de treball a la nostra ciutat. 

Mentrestant, hem d’exigir al nou govern de la Generalitat amb contundencia i a l’Estat 

espanyol, que són les administracions competents, plans d’ocupació que es canalitzen a 

través dels ajuntaments, l’administració més eficaç i pròxima als ciutadans. 

Com deien els romans, Audentes fortuna iuvat. Només als valents els ajuda la sort. 

L’Ajuntament de Vila-real continuarà sent valent, un instrument al servei dels veïns i 

veïnes. Ca la Vila seguirà sent la casa de tots, amb un govern que volem articular al 

voltant de tres grans àrees: l’àrea social, les persones; l’àrea econòmica, la generació 

d’oportunitats; i l’àrea de l’Administració local, dirigida a l’eficàcia en la gestió dels 

recursos públics.  

Persones, oportunitats i responsabilitat en els diners de tots són els tres eixos 

fonamentals sobre els quals volem seguir construint aquest projecte col·lectiu que és 

Vila-real.  

Les persones, millorant la qualitat de vida a la nostra ciutat, millorant els nostres barris, 

els jardins, les voreres. La cultura i l’educació, el medi ambient, la seguretat ciutadana... 

Millorant també l’ajuda a les persones. Per això, quatre regidories treballaran per 

aprofitar els recursos, els pocs que tenim i els que vinguen de la imprescindible 

col·laboració d’altres administracions: les regidories de Serveis Socials, Inclusió Social, 

Família, Cooperació i Integració. 

Una altra gran àrea seran les oportunitats. Treballarem creant les millors condicions per 

al creixement econòmic, la inversió empresarial i comercial, en el manteniment d’uns 

serveis públics de qualitat que garantisquen l’accés en igualtat d’oportunitats, 

independentment de la renta o vingues d’on vingues, donant un protagonisme i suport 

especial a les nostres empreses privades i els comerços, tenint molt clar que la 

col·laboració públic-privada és una eina fonamental per a l’emprenedoria, el creixement 

econòmic i la creació de llocs de treball.  

Seguirem, doncs, impulsant un nou model econòmic basat en la innovació, l’economia 

del coneixement o el talent, les cinc marques de ciutat que hem creat en estos anys: de la 

ciència i la innovació, educadora i universitària, de l’esport i la salut, de congressos, 

festivals i esdeveniments, de transparència i govern obert. Treballarem també en un nou 

pla general d’ordenació urbana i plans de reindustrialització, recuperació de la nostra 

agricultura i viabilitat de tots els recursos i infraestructures públiques. 

Ho farem, a més, defensant sempre per damunt de tot lo nostre i als nostres.  

Vila-real, primer. Este serà el nostre objectiu. Davant qui siga, reclamant a les 

administracions, a la Generalitat Valenciana, la Diputació o el Govern central, a Europa, 

allò que ens correspon. Amb voluntat de diàleg i consens, com sempre hem fet, però, 
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que no s’oblide ningú, sense renunciar mai a cap instrument, inclosa la justícia, per a la 

defensa dels interessos de tots i totes. 

Amb responsabilitat en els diners públics. Perquè quan es gasta en el que no toca no ni 

ha per al que toca. 

Per a això, és fonamental l’equilibri en la despesa social i la dinamització de la ciutat. 

Sense dubte, hem d’ajudar més aquelles persones que la crisi ha castigat especialment, 

però no podem oblidar que els recursos per a la solidaritat els ha de pagar algú amb els 

seus impostos. I això no serà possible si no continuem avançant. Si no incentivem 

l’activitat i el dinamisme per a la recuperació econòmica. L’objectiu final deu ser que 

no hagem d’ajudar ningú perquè les persones tenen els seus propis projectes de vida. 

Per això, el control de cada euro públic i l’estalvi al màxim en allò innecessari és clau. 

Des de la moderació impositiva i treballant dins les nostres possibilitats per a poder 

abaixar més els impostos. 

I tot açò, ficar a la persona en el centre de la política, millorar la qualitat de vida de la 

nostra ciutat, donar igualtat d’oportunitats, defendre Vila-real per damunt de tot i davant 

qui siga, generant espais d’oportunitat econòmica, s’ha de fer escoltant amb diàleg 

permanent entre els representants polítics però també amb la societat, amb la major 

transparència. 

Esta és la meua proposta, el meu contracte amb Vila-real. Treballar amb la humilitat de 

qui és conscient de les seues limitacions com a ésser humà, que no sempre té la raó. 

Conscient de les seues debilitats i limitacions, preparat per a equivocar-me però també 

per a esmenar els errors involuntaris. 

Des dels valors cristians que m’han transmès els meus pares i el meu poble, a través de 

l’educació rebuda, agraisc especialment que m’ajuden cada dia a caminar i relacionar-

me amb els altres, amb absoluta tolerància per les idees dels qui no pensen com jo, 

tenim per davant un repte apassionant, el de recuperar la credibilitat del millor 

instrument per a treballar per la felicitat comú, la política. Tenim l’obligació d’aprendre 

dels erros del passat i recuperar alguns valors imprescindibles per a construir una 

societat més justa. Valors que són els eixos de la vida i que, seguint al professor Juan 

Manuel del Pozo, del que vam poder disfrutar fa ara unes setmanes a Vila-real, tenen 

dimensions racionals, ètiques, socials i estètiques, totes elles necessàries. 

El coneixement i la seua transferència entre nosaltres, convertint-nos tots en agents 

educadors, uns aprenent dels altres al llarg de tota la vida, és l’aposta per a ser una 

vertadera ciutat educadora. 

La cura per la dignitat humana i el respecte. L’atenció a les emocions i a la bellesa 

sempre oblidades. 

I em permetran, per acabar les meues paraules, el que jo considere més important, la 

BONDAT, element humanitzador, que ens converteix en éssers humans. No es pot 
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aconseguir una societat més justa, igual i lliure, sense bondat, virtut durant anys 

reprimida fins i tot al·legant que resta oportunitats, competitivitat o eficiència. 

Una societat millor es construeix amb la suma de xicotetes bones accions fetes pels seus 

membres. I com majors siguen estes accions, millors serà la societat. Perquè les bones 

accions es multipliquen de manera exponencial, multiplicant també els seus efectes 

positius per a una millor convivència social. 

Els convide, doncs, a un temps nou, en el qual siguem capaços, ajudant-nos els uns al 

altres, de practicar l’empatia, de posar-nos en la pell dels altres, predicar la bondat a tota 

la societat i, especialment, als qui tenim l’honor i l’enorme responsabilitat de 

representar als nostres veïns i veïnes, així com majors instruments per a treballar per 

una major felicitat de totes i tots.  

Vull acabar esta intervenció amb uns versos d’una de les veus més nostres, d’esta terra, 

la del cantautor valencià Raimon. Una veu fonamental per a la construcció del nostre 

país. 

Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg 

Jo vinc d’un silenci que no és resignat 

Jo vinc d’un silenci que la gent romprà 

Jo vinc d’una lluita que és sorda i constant 

Continuem la lluita per un món millor. 

La lluita d’un poble que no oblida la seua història, orgullós de la seua gent i que mira al 

futur amb esperança. Lluitem perquè Carla, Axel, Alex i Guillem, els meus nebots, i tots 

els xiquets i xiquetes d’este poble, puguen sentir-se orgullosos de nosaltres com 

nosaltres ens en sentim dels nostres avantpassats, perquè els hem deixat una Vila-real 

millor i l’estima pel nostre poble. 

Moltes gràcies i molt bon dia a totes i tots” 

Y no habiendo más asuntos a tratar, por el Sr. alcalde se levanta la sesión siendo las 

doce horas y cuarenta y tres minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, 

como secretario, certifico. 

                El alcalde presidente,                                                       El secretario,             
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