
         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 13
Data: 29 d'octubre de 2015
Horari: de 19.05 a 21.40 h
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Victoria Rius Arnau, regidora (Grup Socialista)
8. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
9. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
10. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
11. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
12. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

1. Part resolutòria:

1.1. Acta de la sessió anterior de data 24 de setembre de 2015.
1.2. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració
electrònica.
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1.3. Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació final d'obra “Nou bombeig d'aigües residuals
en polígon Belcaire Sud”.
1.4. Dictamen relatiu a l'ampliació de la suspensió temporal de l'art. 77.4 i suspensió de l'art. 78
de l'acord col·lectiu.
1.5. Dictamen relatiu a mesures fiscals per a 2015-2016 (modificació d'ordenances).
1.6. Dictamen relatiu a la modificació pressupostària núm. 57/2015.
1.7. Dictamen relatiu als dies de festa local per a l'any 2016 en el municipi.
1.8. Dictamen relatiu a la moció del Grup Ciutadans sobre el control de velocitat en direcció a la
platja per unes quantes vies.
1.9. Dictamen relatiu a la moció del grup Ciutadans sobre la consolidació del sector estratègic
turístic de càmpings de Moncofa.
1.10. Dictamen relatiu a la moció conjunta dels grups PSPV-PSOE i Compromís sobre el Pla de
Gratuïtat de Llibres de text per als alumnes d'educació obligatòria en el municipi.
1.11. Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís sobre el transport de residus nuclears al
seu pas per Moncofa.
1.12. Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2. Dació de compte de l'informe d'Intervenció núm. 328/2015.
2.3. Precs i preguntes.

1.1. Part resolutòria:

1.1.  Acta de la sessió anterior de data 24 de setembre 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, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres del Ple si desitgen
formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2015 que
se'ls ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per assentiment.

1.2.  Dictamen relatiu a l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de
l'administració electrònica

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.2. Proposició d'Alcaldia relativa a l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de
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l'administració electrònica.

Vist que l'Ajuntament va firmar en data 9 de setembre de 2015 un contracte de serveis derivat
de l'acord marc subscrit per la Diputació Provincial de Castelló amb l'empresa Auloce, SA per a la
implantació per part d'aquesta de l'aplicació informàtica denominada “Gestiona” integrada, entre
altres, pels elements següents:

• Un  nou  registre  d'entrades  i  eixides  que  permetrà  gestionar  el  registre  de  tota  la
documentació tant telemàtica com presencial.

• L'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics municipals.

Vist l'esborrany d'ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica redactat
pels serveis de l'Ajuntament prenent com a base el model publicat per la Resolució de 30 de
juliol de 2010, del director general de Cohesió Territorial per la qual s'ordena publicar un text
d'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús de l'Administració Electrònica (DOCV 28/9/2010, BOP
12/10/2010).

Considerant que l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  disposa  que  les
administracions públiques impulsaran l'ocupació i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i  telemàtics per al  desenvolupament de la seua activitat i  l'exercici  de les seues
competències amb les limitacions establides per la Constitució i les lleis.

Considerant que l'article 70 bis, 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim  local  (LBRL),  estableix  que  les  entitats  locals  i  especialment  els  municipis  hauran
d'impulsar la utilització interactiva de les TIC per a facilitar la participació i la comunicació amb
els  veïns,  per  a  la presentació  de documents,  per  a  la  realització  de tràmits  administratius
d'enquestes i, en tot cas, de consultes ciutadanes. 

Considerant que l'article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans
als  Serveis  Públics,  reconeix  als  ciutadans  el  dret  a  relacionar-se  amb  les  administracions
públiques utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos en l'article 35 de la
Llei 30/1992, així com per a obtindre informacions, realitzar consultes i al·legacions, formular
sol·licituds,  manifestar  consentiment,  entaular  pretensions,  efectuar  pagaments,  realitzar
transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius.

Considerant  el  que  disposa  l'article  4.1.a)  LBRL,  que  atribueix  als  ajuntaments  la  potestat
reglamentària i d'autoorganització.

Considerant que d'acord amb el  que disposa els articles 49, 70.2 i  65.2 LBRL, l'ordenança,
aprovada inicialment pel Ple, se sotmetrà a informació pública per un termini mínim de 30 dies, i
entrarà en vigor als 15 dies hàbils  de la seua publicació íntegra en el  Butlletí  Oficial  de la
Província. 
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Considerant que l'òrgan competent per a l'aprovació és el Ple, segons estableixen els articles
22.2.d  LBRL i  50.3  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.  

PROPOSA:

Primer.  Aprovar  inicialment  l'Ordenança municipal  reguladora  de  l'ús  de  l'administració
electrònica redactat pels serveis de l'Ajuntament.

Segon. Ordenar la publicació de l'anunci d'aprovació en el  Tauler d'Edictes Municipal i  en el
Butlletí Oficial de la Província, a fi que les persones interessades puguen presentar reclamacions
i suggeriments per un termini de 30 dies.

Tercer. Considerar definitivament aprovada l'ordenança, si al terme del període d'exposició pública
no s'hagueren presentat reclamacions, i es publicarà i entrarà en vigor d'acord amb el que disposa
l'article 70.2 LBRL.

S'aprova per unanimitat.” 

En aquest punt el secretari, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, intervé per a fer constar que a
suggeriment  de  l'empresa  Auloce,  SA,  realitzada  després  del  dictamen  de  la  Comissió
informativa, es proposen les modificacions següents en l'esborrany de l'ordenança:

1. Eliminar  la  disposició  transitòria  4a  per  innecessària  ja  que  la  seu  electrònica  en
l'aplicació “Gestiona” ja porta la validació de còpies.

2. Modificar l'article 31 per a eliminar com a formes de practicar la notificació telemàtica
l'adreça electrònica habilitada i el correu electrònic perquè amb “Gestiona” només es pot
fer la notificació per compareixença electrònica. En conseqüència, s'eliminen els articles
32 i 34 i es tornen a numerar tots els articles a partir del 32.

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, informa del procés
que s'està desenvolupant per a la implantació de l'aplicació “Gestiona”.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que no té res a dir sobre l'aprovació
de l'ordenança i que celebra que després de quatre anys el Partit Popular compartisca el seu
criteri. Finalitza anunciant el seu vot a favor.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  diu  que  és  necessària  l'administració
electrònica i anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, manifesta el seu acord amb la modernització
sempre que es conserve l'atenció personal i en paper per a les persones que no tinguen accés
electrònic. Acaba dient que la proposta és bona i que espera que s'amplie en el futur.
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Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
el dictamen amb les modificacions proposades, que s'aprova per unanimitat.

1.3.  Dictamen relatiu a l'aprovació de la  certificació final d'obra “Nou bombament
d'aigües residuals en polígon Belcaire Sud”

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.2.  Proposta  d'Alcaldia  relativa  a  l'aprovació  de  la  certificació  final  d'obra  “Nou  bombeig
d'aigües residuals en polígon Belcaire Sud”.

L'alcalde exposa la proposta d'Alcaldia següent:

Vista la documentació següent:

• Certificació final de l’obra “Nou bombeig aigües residuals Belcaire Sud” per import de
23.421,92 €, juntament amb la factura 00940119901 expedida per la mercantil Sociedad
de Fomento Agrícola, SA. 

• Informes favorables a la certificació emesos pel director d’obra (arquitecte municipal) i
pel director d’execució d’obra (arquitecte tècnic municipal). 

• Certificat final d’obra en què es fa constar la finalització i que es troba en bon estat i
disponible per a ser destinada al fi per al qual es va construir. 

• Acta de recepció de les obres. 

• Informe favorable emés per la tècnica de Contractació. 
Vist l’informe 287-2015 emés en sentit favorable per la Intervenció municipal.

Per això,  segons els dits  antecedents,  aquesta Alcaldia  proposa al  Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:

Primer. Aprovar la certificació final de l’obra “Nou bombeig aigües residuals Belcaire Sud” per
import  de  23.421,92  €,  juntament  amb  la  factura  00940119901  expedida  per  la  mercantil
Sociedad de Fomento Agrícola SA.

Segon.  Autoritzar,  disposar  i  reconéixer  l’obligació  de  les  despeses  inherents  a  la  referida
certificació, que ascendeixen a 23.421,92 €.

Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola SA.”
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Davant  de  l'absència  d'intervencions  el  president  sotmet  a  votació  la  Proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per unanimitat.”

S'obre el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que l'obra
correspon al bombeig d'aigües residuals de Camí Cabres a la nova estació depuradora.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, el dictamen
queda aprovat per assentiment de tots els grups municipals.

1.4. Dictamen relatiu a l'ampliació de la suspensió temporal de l'art. 77.4 i suspensió
de l'art. 78 de l'acord col·lectiu

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.3. Proposta del Regidor Delegat de Personal relativa a l'ampliació de la suspensió temporal de
l'art.  77. 4 i suspensió de l'art. 78 de l'acord col·lectiu.

Vista la Proposició del regidor delegat de Personal, de data 16 d'octubre de 2015, que diu:

José María Andrés Alós, regidor delegat de l’àrea de Personal en virtut del Decret d’Alcaldia núm.
1146/2015, de 9 de juliol, efectua la següent proposta per a l’aprovació pel Ple:

Antecedents

Primer. Mitjançant l’acord de Ple de 27 de juny de 2013 es va acordar el que a continuació es
transcriu:

«De conformitat amb el que disposa l’art. 38 de la Llei 7/2007, de 10 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, i dins de la potestat de negociació de l’Administració amb els representants
sindicals.

Atés que l’Acord Col·lectiu de l’Ajuntament de Moncofa, que és d’aplicació al personal funcionari
i laboral, es va aprovar en virtut de l’acord de Ple de data 26 de març de 2009, per la qual cosa
han transcorregut més de quatre anys des de l’aprovació, i s’ha produït una alteració substancial
de les circumstàncies econòmiques des de la seua negociació.
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Vist  que  en  l’Acord  Col·lectiu  de  l’Ajuntament  de  Moncofa,  que  és  d’aplicació  al  personal
funcionari i laboral, que es va aprovar en virtut de l’acord de Ple de data 26 de març de 2009 i
que en l’actualitat segueix sent d’aplicació per ser objecte de pròrroga, es va acordar respecte al
càlcul del preu/hora extraordinària el següent (art. 77.4):

“Per al càlcul del preu/hora extraordinària, s’utilitzarà la següent fórmula: la retribució bruta
mitjana anual del treballador/a de cada grup, es dividirà pel nombre d’hores anuals i el quocient
es multiplica per 1,75. Les que es realitzen en horari nocturn o festiu tindran un increment del
40% sobre el valor de l’hora extraordinària i les que es realitzen en horari nocturn i festiu del
60%.”

S’acorda:

La modificació fins a l’1 de juliol de 2015 de la clàusula de l’art 77.4 de l’Acord Col·lectiu quant a
la fórmula de càlcul del preu de l’hora extraordinària tant per al personal funcionari com laboral i
quant a la consideració de festiu i nocturn.

Aquesta  modificació  operarà  des  de  l’entrada  en  vigor  (després  de  l’aprovació  plenària  i
publicació posterior)  fins  a l’1  de juliol  de 2015, data en què s’haurà de valorar  de nou la
situació econòmica, excepte que amb anterioritat s’aprove un nou conveni o acord col·lectiu, i
en aquest cas aquest serà d’aplicació en tots el seus extrems substituint l’anterior, tant pel que
fa a les clàusules vigents com pel que fa les clàusules suspeses o modificades temporalment.

Aquesta modificació redueix el preu de l’hora extraordinària del personal laboral respecte de
l’aplicació de la clàusula de l’acord col·lectiu, i és en tots els casos superior al de les hores
ordinàries, segons el que disposa l’art 35 de l’ET per al personal laboral. 

La  modificació  que  s’acorda  suposa  una  reducció  del  23.16%  sobre  l’import  de  l’hora
extraordinària,  i  una  reducció  del  30.33  %  en  l’hora  extraordinària  festiva/nocturna,  i  es
distingeix al seu torn entre oficials i agents de policia local, la qual cosa determinarà la següent
modificació en els imports:

“APLICACIÓ ARTICLE 77.4  CONVENI COL·LECTIU.  CÀLCUL RETRIBUCIÓ PER HORES EXTRA

GRUPS H.E.N H.E.F. H.E.F+N
A1 54.21 75.89 86.74
A2 43.08 60.31 68.92
C1 33.84 47.37 54.14
C2 25.94 36.31 41.50
E 21.67 30.33 34.67
PEÓ BRIGADES 17.42 24.39 27.87
NETEJADORES 21.80 30.52 34.88
ENCARREGAT BRIG. 21.89 30.64 35.02
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ACORD DE REDUCCIÓ D'UN 23.16 % SOBRE L'IMPORT DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES

GRUPS H.E.N
A1 41.65
A2 33.10
C1 26.00
C2 19.93
E 16.65
PEÓ BRIGADES 13.39
NETEJADORES 16.75
ENCARREGAT BRIG. 16.82

ACORD DE REDUCCIÓ D'UN 30.33 % SOBRE L'IMPORT DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES
FESTIVES

GRUPS H.E.F/N
A1 52.87
A2 42.02
C1 33.00
C2 25.30
E 21.13
PEÓ BRIGADES 16.99
NETEJADORES 21.26
ENCARREGAT BRIG. 21.35

Atenent que en el grup C1 s’engloben categories diferents, tals com administratius, oficials i
agents de policia local, es considera que els oficials, atenent la major responsabilitat del càrrec,
se’ls abonarà l’hora extra amb un increment de 5 euros la normal i 3 euros la festiva/nocturna.

Les hores nocturnes es consideraran en els torns de nit (de 22h a 6h) i el preu s’incrementarà
en 2 euros al preu de l’hora, siga normal o festiva.”

Segon. En la Mesa de negociació de 29 de juny s’aprova la següent proposta:

“Primer. Prorrogar la modificació temporal de la suspensió de les clàusules 77. 4, 78 de l’acord
col·lectiu i 6.10 de l’annex, en els termes de l’acord de Ple de 27 de juny de 2013 des de l’1 de
juliol de 2015 i fins a l’aprovació d’un nou acord que regule l’import.

Segon. Publicar una ressenya en el BOP per al seu coneixement del present acord.”

Tercer.  S’emet un informe per l’oficial major núm. 56/2015, de data 17 de juliol de 2015, i
posteriorment s’emet un nou informe núm. 71/2015, de 16 de setembre, en què s’informa i se
sol·licita que es modifique l’acord negociat el 29 de juny de 2015 atenent el que a continuació
es transcriu parcialment:

«(…) 
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Atenent el que antecedeix i amb l’objectiu d’aclarir l’expedient, s’emet un nou informe amb les
següents consideracions jurídiques: 

Primer. Ampliació de la suspensió de l’article 77.4 de l’acord col·lectiu.

Sobre l’ampliació de la suspensió de l’article 77.4 de l’acord, reitere el que disposa l’informe
núm. 56/2015.

Segon. Suspensió de l’article 78 de l’acord col·lectiu.

La proposta que s’ha presentat a Mesa de negociació és d’ampliació de la suspensió dels articles
77.4 i 78; no obstant això, en l’acord de Ple de 2013 solament es va suspendre la clàusula 77.4.

En l’acord de Ple de 27 de juny de 2013 no es va suspendre expressament l’article 78 que
assenyala:

“78.1. S’entendrà per treball en període nocturn o en torn de nit, aquell que s’efectua entre les
20 hores i les 8 del matí de l’endemà; si tres hores o més de la jornada es realitzaren en el
període nocturn assenyalat, s’entendrà realitzada tota ella en torn de nit. 

78.2.  Tindran la consideració de festiu les festes nacionals,  autonòmiques,  locals,  les  festes
pactades en aquest acord i els diumenges. La jornada festiva s’entendrà entre les 0 hores fins a
les 24 hores; si el 50 per cent o més es realitzara en el període festiu assenyalat, s’entendrà
realitzada tota ella en festiu. El personal amb treball a torns que treballe diumenges i festius, els
dies laborables de descans setmanal tindran la consideració de festius a tots els efectes. Tot el
personal tindrà dret a conéixer mensualment el saldo horari.”

No obstant això, encara que no es va modificar ni suspendre l’article 78 de l’acord col·lectiu,
s’ha  de  tindre  en  compte  que  l’apartat  primer  esdevenia  incompatible  amb  el  que  s’havia
negociat i aprovat respecte de la modificació de l’article 77.4, ja que la modificació de l’article
77.4 de l’acord col·lectiu sí que assenyala clarament:

“Les hores nocturnes es consideraran en els torns de nit (de 22h a 6h) i el preu s’incrementarà
en 2 euros al preu de l’hora, siga normal o festiva”.

Per tant es consideren hores nocturnes les realitzades de 22 a 6 hores, havent sigut modificada
la previsió de l’article 78.1 de l’acord col·lectiu amb la modificació de l’article 77.4 de forma
implícita, modificació implícita si atenem, en primer lloc que l’acord de modificació no solament
modifica l’import  de l’hora  extraordinària  sinó que conté un aspecte  substancial  quant  a  la
consideració d’hora nocturna i  en segon lloc és posterior i  esdevé incompatible amb el  que
assenyala l’art 78.1. En tal sentit es va posar de manifest en la mesa de negociació de data 20
de febrer de 2014.

No obstant això, per a major claredat en el moment de l’adopció d’aquest nou acord es proposa,
acordar la suspensió de la previsió de l’article 78.1 de l’acord col·lectiu atenent la modificació de
l’article  77.4  des  de  l’1  de  juliol  fins  a  l’aprovació  d’un  nou  acord  que  regule  les  hores
extraordinàries.

A tal efecte ha de modificar-se la proposta presentada a la mesa de negociació el 27 de juny de
2013, tornar-se a negociar per a la posterior aprovació plenària en aquests nous termes.
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T  ercer. Suspensió de l’article 6.10 de l’annex de l’acord col·lectiu.

En la proposta presentada a la mesa de negociació el  29 de juny de 2015 es va proposar
modificar l’article 6.10 de l’annex I de Policia Local de l’acord col·lectiu que assenyalava:

“Solament seran computables els reforços de 6 o més hores”. No obstant això, una vegada
revisat l’expedient es proposa no modificar el dit apartat de l’article de forma aïllada sinó que es
procedisca a l’estudi en el Consell de Policia i en la mesa de negociació del sistema establit
quant als serveis extraordinaris per a vore si s’adequa el que s’hi assenyala a la realitat i en el
seu cas efectuar totes les modificacions que procedisquen.

(...)  s’ha  d’efectuar  una nova proposta  a la  mesa de negociació  atenent  les  consideracions
d’aquest informe, proposta que s’elevarà a ple amb el següent text literal:

Primer. Prorrogar la modificació temporal de l’article 77.4 de l’acord col·lectiu en els termes de
l’acord de Ple de 27 de juny de 2013 des de l’1 de juliol  fins a l’aprovació d’un nou acord que en
regule l’import.

Segon.  Acordar la modificació de l’article 78.1 de l’acord col·lectiu des de l’1 de juliol fins a
l’aprovació d’un nou acord que en regule l’import, atenent que el seu contingut contravé la
modificació de l’article 77.4 de l’acord col·lectiu.

Tercer. Elevar aquesta proposta a la mesa de negociació i posteriorment a Ple.

Quart. Una vegada aprovada, que es publique una ressenya al BOP.

El  que s’ha exposat s’informa reiterant les consideracions jurídiques efectuades en l’informe
jurídic núm. 56/2015 i s’assenyala que a l’haver transcorregut més de sis anys des de l’adopció
de l’acord amb les nombroses modificacions legislatives que han operat des d’aleshores,  es
considera necessari iniciar la negociació per a l’aprovació d’un nou acord col·lectiu i  un nou
conveni col·lectiu.»

Quart. En la Mesa de Negociació de 22 de setembre s’accepta modificar l’acord en els dits
termes. 

Cinqué. Consta l’informe d’Intervenció favorable de 7 d’octubre de 2015. 

Atenent  tot  el  que  antecedeix,  se  sotmet  a  dictamen de  la  Comissió  informativa  la
següent proposta per a l’aprovació en Ple:

Primer. Prorrogar la modificació temporal de l’article 77.4 de l’acord col·lectiu en els termes de
l’acord de Ple de 27 de juny de 2013 des de l’1 de juliol fins a l’aprovació d’un nou acord que en
regule l’import.

Segon.  Acordar la suspensió de l’article 78.1 de l’acord col·lectiu des de l’1 de juliol  fins a
l’aprovació d’un nou acord que en regule l’import, atenent que el seu contingut contravé la
modificació de l’article 77.4 de l’acord col·lectiu.
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Tercer. Una vegada aprovada, que es publique una ressenya en el BOP.

Se  exposa  la  proposta  per  Alcaldia.  Arran  de  la  inserció  de  l'acta  completa  de  la  mesa  de
negociació de data 22 de setembre de 2015 es plantegen algunes qüestions pel grup Bloc i
Ciutadans relatives a les borses de treball negociades eixe dia, les quals s'aclareixen. 

Es procedeix a continuació a votar la Proposició, la qual és dictaminada favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borràs Peñarroja.”
 

S'obri  el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que el
dictamen afecta les hores extraordinàries de la Policia Local,  el  cobrament de les quals era
exagerat, i sobre el qual en 2013 es va acordar la suspensió de l'acord fins a 2015. Finalment
informa que la Proposta presentada ha sigut acordada unànimement amb els sindicats.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que l'anterior  equip de govern va dedicar
moltes reunions per a aconseguir aquest acord i anuncia el seu vot a favor.

El  portaveu del  Grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  anuncia  el  seu vot  a  favor  i  exposa la
necessitat d'una nova relació de llocs de treball.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, pregunta quan es va aprovar l'actual conveni  i
quan hi haurà una reunió per a abordar el nou.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon que l'aprovació va ser el 6 de
març de 2009 i que no hi ha data prevista per al nou conveni encara que té intenció de seure
per a tractar-ho.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), ratifica la voluntat de negociar un nou conveni i informa
que la relació de llocs de treball està molt avançada.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.5. Dictamen relatiu a mesures fiscals per a 2015-2016 (modificació d'ordenances)

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del
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qual és el següent:

“1.4. Proposta d'Alcaldia relativa a mesures fiscals per al 2015-2016 (modificació d'ordenances).

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 15 d'octubre de 2015, que diu:

Vista la providència d’Alcaldia, de data 5 d’octubre de 2015, en què s’incoen diversos expedients
per a la modificació d’ordenances fiscals.

Vistos els informes favorables emesos pel recaptador municipal.

Vist l’informe de l’interventor municipal en què es valora favorablement la legalitat de les 
modificacions proposades i recorda els efectes econòmics que produeixen en la hisenda local.

A la vista de tot el que antecedeix propose al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles en els termes següents:

·  Modificar l’article 2, fixant el tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa 
urbana en el 0,61%.
·  Modificar l’article 2, introduint un tipus de gravamen específic de l’1,3% per als béns 
immobles de característiques especials.

Segon. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica en els termes següents:

·  Modificar l’article 2 establint els següents coeficients:

- Turismes de menys de 8 cavalls fiscals: 1,25.
- Turismes de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals: 1,30.
- Turismes de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals: 1,60.
- Turismes de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals: 1,65.
- Turismes de 20 cavalls fiscals en avant: 1,95.
- Tractors de 15 a 25 cavalls fiscals: 1,30.
- Tractors de més de 25 cavalls fiscals: 1,40.

·  Modificar l’article 2 mitjançant l’addició de l’apartat següent:

"S’entendrà com a furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme a transport mixt 
de persones i coses mitjançant la supressió de seients i vidres, alteració de la mida o la 
disposició de les portes o altres alteracions que no modifiquen essencialment el model 
del qual es deriva. 

Les furgonetes tributaran com a turisme, d’acord amb la potència fiscal, excepte els 
següents casos:
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a) Si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de 9 persones, inclòs el 
conductor, tributarà com a autobús.
b) Si el vehicle estiguera habilitat per a transportar fins a 5 persones, inclòs el conductor,
tributarà com a camió".

·  Modificar l’apartat a) de l’article 4 mitjançant l’addició de l’apartat següent:

"S’estableix el 28 de febrer com a termini límit per a sol·licitar aquesta bonificació".

·  Modificar l’Ordenança mitjançant l’addició d’un article 7 amb el contingut següent:

"S’estableix el següent tràmit per a sol·licitar l’exempció de l’obligació de pagament 
d’aquest impost per a vehicles matriculats a nom de persones amb minusvalidesa, per al 
seu ús exclusiu, reconeguda en l’article 93.1e del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. S’aplicarà mentres es 
mantinguen les dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb 
discapacitat com als destinats al seu transport.

Els beneficiaris hauran de presentar abans del 28 de febrer de cada exercici fiscal, la 
següent documentació:

- Sol·licitud de reconeixement de l’exempció amb les dades personals del sol·licitant, les
dades del vehicle, la matrícula i la causa del benefici referida al moment de la meritació
de l’impost.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
- Còpia de la targeta de les característiques tècniques del vehicle.
- Còpia del permís de circulació del vehicle.
-  Còpia  del  certificat  acreditatiu  del  grau  de  minusvalidesa  i  l’original  per  a  la
confrontació.
- Declaració jurada de no gaudir d’exempció en l’impost per cap altre vehicle i   que el
vehicle està destinat a l’ús exclusiu del sol·licitant".

Tercer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques en els termes següents:

·  Modificar l’apartat primer de l’article 5 introduint el paràgraf:

"La bonificació del 2 % a favor dels subjectes passius que domicilien aquest tribut en una
entitat bancària no serà d’aplicació a la component recàrrec provincial d’aquest tribut."
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Quart. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en els termes següents:

·  Modificar l’apartat 4 de l’article 2 amb l’establiment dels percentatges anuals següents:

- Període d’un a cinc anys: 2,50.
- Període de fins a deu anys: 2,25.
- Període de fins a quinze anys: 2.
- Període de fins a vint anys: 1,75.

·  Modificar l’article 8 amb l’establiment dels tipus de gravamen següents:

- Període d’un a cinc anys: 14%.
- Període de fins a deu anys: 12%.
- Període de fins a quinze anys: 10%.
- Període de fins a vint anys: 8%.

·  Modificar l’article 9 amb la introducció del paràgraf següent:

"La quota líquida de l’impost serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra, en el seu cas, 
la bonificació a què es refereix l’apartat següent.

Bonificació del 90 per cent de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i
en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents
i adoptants".

Cinqué. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la  taxa per la
prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans en els termes següents:

·  Modificar l’article 5 amb l’establiment de les tarifes següents:

- Bars, cafeteries, establiments similars, per cada establiment amb dret de recollida,
sempre que la superfície no excedisca 100 m²: 79,13 €.
- Bars, cafeteries, establiments similars, per cada establiment amb dret de recollida,
sempre que la superfície excedisca 100 m²: 125,68 €.
- Comerços, supermercats i tendes d’alimentació, per cada establiment amb dret de
recollida, sempre que la superfície no excedisca de 100 m²: 63,75 €.
- Comerços, supermercats i tendes d’alimentació, per cada establiment amb dret de
recollida, sempre que la superfície excedisca de 100 m², però no de 250 m²: 83,80 €.
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-  Locals  industrials,  per  cada  establiment  amb  dret  de  recollida,  sempre  que  la
superfície no excedisca de 500 m²: 79,13 €.
- Locals industrials, per cada establiment amb dret de recollida, sempre que la 
superfície siga superior a 500 m² i no excedisca de 2.500 m²: 255,43 €.
- Oficines i despatxos professionals: 90 €.
- Tallers, considerats com aquells intensius en mà d’obra, amb xicoteta maquinària de 
suport i ferramentes: 90 €.

·  Modificar l’article 5 amb l’eliminació del primer paràgraf de l’incís: “A aquests efectes 
s’entendrà per unitat de local cada unitat cadastral independent.”

Sisé. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb meses, cadires, tribunes, entarimats i 
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa en els termes següents:

·  Modificar la denominació de l’Ordenança fiscal que passarà a denominar-se 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
local amb tribunes, entarimats i altres elements anàlegs amb finalitat 
lucrativa.

·  Modificar l’article 2 que quedarà redactat de la forma següent:

"El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta ordenança el constitueix el 
següent supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: 
Ocupació de terrenys d’ús públic local amb qualsevol dels elements als quals es refereix 
l’article 6 de la present ordenança".

·  Modificar l’article 6 mitjançant la supressió de l’apartat h) relatiu a taules i cadires.

Seté. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora per a l’atorgament 
de llicències urbanístiques exigides per la Llei 16/2005, de 30 de desembre, 
Urbanística Valenciana en els termes següents:

·  Modificar l’article 2 mitjançant l’addició del paràgraf següent:

"No queden subjectes a la present taxa les actuacions següents:

- Els actes d’ús, transformació, edificació del sòl, subsòl i vol per als quals no siga 
exigible, d’acord amb la normativa en vigor, el pertinent projecte tècnic.
- Les obres enumerades en l’article segon de l’ordenança municipal reguladora de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres per a les quals no siga exigible, d’acord 
amb la normativa en vigor, el pertinent projecte tècnic".

·  Modificar l’article 5 mitjançant la supressió de l’apartat a) relatiu a obres menors.
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Huité. Acordar l’exposició al públic de la referida modificació en el tauler d’anuncis de l’entitat
durant trenta dies, i es publicaran, en tot cas, els anuncis d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.

Nové.  Si  transcorre  aquest  termini  i  no  s’han  presentat  reclamacions,  es  considerarà
definitivament aprovada la modificació de l’ordenança. L’aprovació definitiva de la modificació
serà  publicada en el  BOP sense  que entre  en  vigor  fins  que s’haja  portat  a  terme la  dita
publicació.»

S'exposa la proposta per l'alcalde i s'assenyala que aquest conjunt de mesures fiscals pot votar-
se de manera separada o conjunta en funció del que desitgen els grups. 

S'efectua una exposició individual de cada mesura per l'alcalde. 

S'exposa la primera mesura, consistent a modificar l'art. 2 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles. El Bloc manifesta la seua conformitat a la modificació del tipus
de gravamen específic per als béns immobles de característiques especials però assenyala que
no entén perquè no es va realitzar amb anterioritat.

El Grup Socialista manifesta que s'abstindrà.

El  Grup  Ciutadans  pregunta  si  es  demanarà  una  revisió  a  la  baixa  del  Padró  Cadastral,  i
manifesta el Grup Popular que es plantejarà en el moment que siga possible valorant-se a més
el tipus impositiu.

S'exposa  la  segona  mesura,  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  de
vehicles de tracció mecànica.

S'exposa la tercera mesura, modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost d'activitats
econòmiques quant a la bonificació del 2% a favor dels subjectes passius que domicilien aquest
tribut en una entitat bancària, la qual cosa no serà aplicable al recàrrec provincial. L'interventor
aclareix que açò ja és d'aplicació però que ha de matisar-se que no s'aplica sobre el recàrrec. 
 
S'exposa  la  quarta  mesura  consistent  en  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de
l'impost  sobre  l'increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana.  El  Grup  Ciutadans
pregunta  a  quins  factors  econòmics  respon  aqueixa  quantia  de  reducció  de  l'impost.
L'interventor  respon  que  una  major  reducció  en  còmput  anual  suposaria  unes  importants
quantitats econòmiques. El Grup Ciutadans manifesta que atenent a la situació econòmica és
coherent efectuar les reduccions a poc a poc, fins que la situació municipal permeta unes majors
reduccions. 

S'exposa la cinquena mesura, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans. 

S'exposa  la  sisena  mesura,  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per
l'ocupació  de  terrenys  d'ús  públic  local  amb  taules,  cadires,  tribunes,  entarimats  i  altres
elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

I  finalment  s'exposa  l'última  mesura,  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de
l'atorgament de llicències urbanístiques.   

El president sotmet a votació conjunta les mesures, la qual és dictaminada favorablement per:

• 6 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5) i del
Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá Juliá.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del Sr. Picher Juliá, del Grup Socialista (5)
i del portaveu del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.

Disculpa l'absència el Sr. Borrás Peñarroja i entra el Sr. Vilar Paradís com a assistent amb veu i
sense vot atenent la constitució inicial de l'òrgan col·legiat amb el Sr. Borrás Peñarroja.” 

S'obri el torn d'intervencions i a proposta del portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís,
s'acorda per assentiment de tots els grups municipals la votació per separat de cada punt del
dictamen.

1. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns
Immobles.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que si no s'adopta l'acord proposat l'IBI
cada vegada creix més i que la rebaixa d'uns 360.000 euros que suposa es compensa amb la
pujada de l'impost a l'autopista.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que li pareix bé compensar la revaloració
cadastral però que la baixada de l'impost no està reflectida en el Pla d'Ajust segons consta en
l'informe  de  l'interventor.  Igualment  assenyala  que  la  baixada  congela  la  capacitat  de
l'Ajuntament enfront de passius contingents o majors despeses com el Pla director de FACSA,
impedeix amortitzar deute i no beneficia el resultat pressupostari de l'estalvi net. Per tot això
diu que seria millor que es rebaixara el valor cadastral. Finalitza anunciant el seu vot a favor a
pesar dels advertiments realitzats.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, es manifesta a favor de compensar la càrrega
fiscal dels veïns de Moncofa i diu que l'informe de l'interventor no diu que minve els ingressos
de l'Ajuntament, que és necessària una nova revisió cadastral i que l'autopista no havia d'haver
pagat menys que els veïns de Moncofa.
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que no s'oposa a la proposta però demana
que es tinga en compte en els pressupostos i demana la revisió cadastral.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que la pujada de l'IBI a l'autopista
suposa més de 54.000 euros i  proposa que mentres no hi haja revisió cadastral  es faça la
baixada de l'impost. Sobre els informes que hi ha en l'expedient diu que són favorables a la
proposta i que aquesta va en la mateixa línia que altres poblacions.

El Sr. Picher Juliá anuncia el seu vot a favor però assenyala que cada població sap el seu i que
l'informe d'intervenció diu que no és el millor moment per a adoptar l'acord.

El Sr. Andrés Alós respon que l'informe d'intervenció no diu que no siga el millor moment.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), diu que s'alegra del vot a favor del PSOE i que espera
que no tinga a veure amb el fet que ara ja no governa en el municipi. Sobre la revisió cadastral
assenyala que el Partit Popular sempre l'ha demanat i que a Moncofa  li va obligar a  pujar el
valor cadastral el govern anterior del PSOE. Finalitza dient que el PSOE ha reconegut que la
situació de l'Ajuntament és més roïna que la d'altres municipis i retrau al Sr. Vilar Paradís que
quan el seu Grup va formar part de l'anterior  equip de govern municipal no  pujaren l'IBI a
l'autopista.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el punt 1 del dictamen, el
qual s'aprova per unanimitat.

2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost de Vehicles de
Tracció Mecànica.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica les mesures proposades.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que li pareix bé la proposta i sol·licita poder
intervindre sobre el punt 1.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que no pot perquè no va sol·licitar l'ús de la
paraula.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  assenyala  la  seua  conformitat  amb  la
modificació de l'ordenança proposada.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, manifesta igualment el seu vot a favor.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, el punt 2 del
dictamen queda aprovat per assentiment de tots els grups municipals.
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3. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Activitats
Econòmiques.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que l'aprovació obeeix a la necessitat
d'aprovar un formalisme no previst en l'ordenança.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El  portaveu del  Grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  sol·licita  que li  aclarisquen si  el  IAE  ho
paguen les empreses a partir d'una certa facturació.

L'interventor municipal,  amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia,  intervé en aquest punt per a
respondre que creu que es merita a partir d'1.000.000 d'euros de facturació.

El  Sr.  Vilar  Paradís  explica que si  el  IAE només  ho paguen empreses de gran facturació a
Moncofa únicament hi haurà un parell d'elles i anuncia la seua disconformitat amb la baixada de
l'impost.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que entén que la proposta tracta de regular
el que ja està en la Llei.

L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  li  respon  que  és  obligatori  fer-ho  i  que  es  tracta
d'adequar-se a la legalitat.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Picher Juliá diu que entén que la mesura es refereix
a la recaptació de l'Ajuntament i no a la de la Diputació Provincial.

El Sr. Vilar Paradís diu entendre que es tracta d'una adaptació de l'ordenança fiscal.

L'interventor municipal, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, intervé novament en aquest punt
per a explicar que s'han de distingir dos aspectes diferents. En primer lloc assenyala que hi ha
bonificacions legals i bonificacions municipals per a tributs domiciliats fins a un màxim del 5%.
Sobre aquestes últimes diu que no es pot discriminar per tipus d'impost. En segon lloc exposa
que la bonificació general ja s'està aplicant, que en el IAE hi ha una quota municipal i una altra
provincial i que l'Ajuntament només pot bonificar la primera.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el punt 3 del dictamen, el
qual s'aprova per majoria absoluta d'acord amb el resultat següent:

• 11 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); Jaime Picher Juliá,
Victòria Rius Arnau, Mª  Estela Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José
Silvestre Isach (Grup Socialista); i Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).
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• 2 abstencions que corresponen a: Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja (Grup
Compromís).

4.  Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l'Ordenança  Fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu de l'acord és que l'impost
està en els tipus més alts possibles i que es pretén seguir en una línia de rebaixa de la pressió
fiscal.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el  seu vot a favor però
demana que es torne estudiar la baixada si es rebaixaren els valors cadastrals.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, el punt 4 del
dictamen queda aprovat per assentiment de tots els grups municipals.

5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la Prestació
del Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que la proposta té per objecte afavorir el
xicotet comerç i segueix la línia de baixada iniciada l'any anterior.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu estar a favor del xicotet comerç encara que
assenyala que no creu que prospere a base de mesures com aquesta.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, es mostra a favor de la mesura però demana
que la baixada siga per a tots i no sols per al xicotet comerç. Igualment diu que el que puja
l'impost  és la  taxa de la Diputació  Provincial  per  tractament  de residus i  demana que s'hi
elimine.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, mostra el seu suport al xicotet comerç i a les
PIME i demana la revisió de la taxa provincial.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que el Ple només és competent per
als tributs municipals encara que no està d'acord amb la taxa provincial contra la qual ja es va
aprovar una moció conjunta de tots els grups municipals durant l'anterior corporació.

El Sr. Vilar Paradís es ratifica en el que ja ha dit.
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L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  tanca  les  intervencions  dient  que  sol·licitarà  a  la
Diputació informació sobre en què es gasta la taxa i la seua rebaixa si és possible.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el punt 5 del dictamen, el
qual s'aprova per majoria absoluta d'acord amb el resultat següent:

• 11 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); Jaime Picher Juliá,
Victòria Rius Arnau, Mª  Estela Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José
Silvestre Isach (Grup Socialista); i Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

• 2 vots en contra que corresponen a: Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja
(Grup Compromís).

6. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per l'Ocupació
de Terrenys d'Ús Públic Local amb Taules, Cadires, Tribunes, Entarimats i altres Element Anàlegs
amb Finalitat Lucrativa.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que en la línia de donar suport al xicotet
comerç es proposa l'eliminació d'aquesta taxa, la qual cosa no suposarà ampliar l'ocupació del
domini públic amb més taules i cadires, i que s'està seguint la línia d'altres ajuntaments com el
de Castelló.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que pensa que s'ha de pagar per ocupar
el domini públic i anuncia el seu vot en contra.

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  sotmet  a
votació el punt 6 del dictamen, el qual s'aprova per majoria absoluta d'acord amb el resultat
següent:

• 11 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); Jaime Picher Juliá,
Victòria Rius Arnau, Mª  Estela Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José
Silvestre Isach (Grup Socialista); i Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

• 2 vots en contra que corresponen a: Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja
(Grup Compromís).

7.  Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l'Ordenança  Fiscal  reguladora  de  la  Taxa  per  a
l'Atorgament  de  llicències  Urbanístiques  exigides  per  la  llei  16/2005,  de  30  de  desembre,
Urbanística Valenciana.
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El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que l'objecte de la modificació és eliminar
la taxa per a les obres menors.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor perquè diu que
beneficia tots els ciutadans.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, el  punt 7 del
dictamen queda aprovat per assentiment de tots els grups municipals.

1.6. Dictamen relatiu a la modificació pressupostària núm. 57/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.5. Proposta d'Alcaldia relativa a la modificació pressupostària núm. 57/2015.

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 18 d'octubre 2015, que diu:

“Vista la providència d'Alcaldia, de data 18 d'octubre de 2015, en virtut de la qual s'incoen
diversos  expedients  de  modificació  pressupostària  consistents  en  suplements  de  crèdits
finançats amb baixes de crèdits.

Vistos els informes favorables de la Intervenció municipal 326/2015 i 327/2015.

A la vista de tot el que antecedeix es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  les  següents  modificacions  pressupostàries,  consistents  en
suplements de crèdit finançats amb baixes: 

Primer: Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits.

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

BIB-3321-62500 Mobiliari biblioteca
4.800 €
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TOTAL 4.800 €

B) DISMINUCIÓ EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TUR-432-22699 Despeses diversos turisme
4.800 €

TOTAL 4.800 €

Segon: Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits.

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

ESP-340-22799 Actes esportius, activitats, cursos i
competicions 1.800 €

TOTAL 1.800 €

B) DISMINUCIÓ EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TUR-432-22699 Despeses diverses turisme
1.800 €

TOTAL 1.800 €

Tercer: Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits.

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

INF-920-62600 Equips per a procés d'informació
5.674,29 €

TOTAL 5.674,29 €
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B) DISMINUCIÓ EN DESPESES

Aplicació pressupostària Denominació Import

SVG-430-20000 Arrendaments de terrenys i béns
naturals

3.999,98 €

TUR-432-22699 Despeses diverses turisme 1.674,31 €

TOTAL 5.674,29 €

Quart: Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits.

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

SVG-920-15100 Gratificacions funcionaris
35.247,60 €

TOTAL 35.247,60€

B) DISMINUCIÓ EN DESPESES

Aplicació pressupostària Denominació Import

SEG-130-12006 Triennis 1.253 €

SEG-130-12100 Complement de destinació 5.967,71 €

SEG-130-12101 Complement específic 15.343,72 €

SEG-130-16000 Seguretat Social 8.660,31 €

SEG-130-12009 Paga extra 3.915,04 €

SEG-130-15000 Productivitat 107,82 €
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TOTAL 35.247,60 €

Segon. Acordar l'exposició al públic de les referides modificacions, previ anunci en el BOP, per 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple.

Tercer.  Si  transcorre  aquest  termini  i  no  s'han  presentat  reclamacions,  es  consideraran
definitivament aprovades les modificacions pressupostàries;  en cas contrari,  el  Ple disposarà
d'un mes per a resoldre-les.

L'aprovació definitiva de la modificació, serà publicada en el  BOP, i  es remetrà una còpia a
l'Administració General de l'Estat i a la corresponent comunitat autònoma”.

Exposa la proposta el portaveu del Grup popular, Sr. Andrés Alós. Pregunta el Sr. Vilar Paradís, a
què responen “les despeses diverses de turisme”. S'assenyala pel portaveu del Grup Popular que
respon que és el crèdit per a fer front a les despeses de manteniment d'unes pantalles que hi ha
en turisme i als diversos projectes de turisme que a la data no serà necessari, i està disponible
aqueix crèdit per a atendre altres despeses. 
 
El president sotmet a votació la Proposició la qual és dictaminada favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5).
• I 6 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.

Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá Juliá.” 

S'obri  el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que la
modificació té per objecte atendre necessitats com el mobiliari de la nova biblioteca, l'ampliació
de l'horari  del  gimnàs municipal,  la compra de noves fotocopiadores i  el  pagament d'hores
extraordinàries de la Policia Local ja que ni es pot ampliar plantilla ni cobrir vacants en comissió
de serveis.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, pregunta si el mobiliari de la nova bibilioteca
complirà la normativa per a persones amb discapacitat.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, demana el vot separat de les modificacions. 

L'alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  respon que aqueix debat ja es va tindre en un Ple
anterior i es va desestimar.

El Sr. Vilar Paradís assenyala que hi ha modificacions en què estan a favor i altres en què estan
en contra i anuncia el seu vot en contra perquè prefereixen el vot separat. Finalitza dient que
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per dos mesos que falten per a acabar l'any seria millor aprovar el pressupost que haver de fer
les modificacions, i que no entén les presses.
La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el seu vot a favor encara que diu que
no té problemes perquè la votació es faça per separat.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que està d'acord que cal treballar en
el pressupost per a 2016, però igualment diu que volen que els serveis es presten ja.

El Sr. Picher Juliá diu que s'abstindran si no saben si el mobiliari de la biblioteca complirà la
normativa.

El  Sr.  Vilar  Paradís  explica  que  no  votaran  en  contra  del  mobiliari  de  la  biblioteca  ni  de
l'ampliació de l'horari del gimnàs municipal sinó del fet que es vote tota la proposta en conjunt.

Tanca les intervencions l'alcalde per a dir que es tindrà en compte el tema del mobiliari de la
biblioteca.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per majoria absoluta d'acord amb el resultat següent:

• 11 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); Jaime Picher Juliá,
Victòria Rius Arnau, Mª  Estela Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José
Silvestre Isach (Grup Socialista); i Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

• 2 vots en contra que corresponen a: Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja
(Grup Compromís).

S'obri el torn d'explicació de vot i el Sr. Picher Juliá pregunta si es contempla en el pressupost
un mostrador nou per a la biblioteca.

L'alcalde li respon que en el  pressupost vell sí però en l'actual no, i que tindran en compte la
seua advertència.

El Sr. Franch Peruga (Grup Socialista) explica que li han dit que el mostrador es fa nou a petició
dels tècnics municipals perquè siga adaptat a les persones amb discapacitat.

1.7. Dictamen relatiu als dies de festa local per a l'any 2016 en el municipi

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.2. Proposta d'Alcaldia relativa als dies de festes locals per a l'any 2016 en el municipi.
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Vista la Proposició de l'alcalde de data 15 d'octubre de 2015, que diu:

“Vist l’escrit de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, rebut
en data 5 d’octubre de 2015, número de registre d’entrada 7.318, sobre la determinació de les
dos festes locals per a l’any 2016, perquè s’incloguen en el calendari laboral d’aquesta província
del pròxim any, d’acord amb el que disposa l’article 37.2 del RDL 1/95, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i amb l’article 46 del Reial Decret
2001/1983, de 28 de juliol.

Considerant que les dates tradicionals de les festes locals són els dies 22 i 23 de juliol, els quals
ni coincideixen en diumenge ni en alguna de les festes de caràcter retribuït i no recuperable,
fixades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2015 en virtut del Decret 139/2014, de
5 de setembre, del Consell,  pel qual es determina el  calendari  laboral d’aplicació en l’àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2016.

Tenint en compte que el dia 23 de juliol de 2016 és dissabte, per a seguir la tradició dels dos
dies festius en el municipi en el marc de les festes en honor a Santa Maria Magdalena, passarien
a ser els dos dies festius el 21 i 22 de juliol de 2016.

Considerant que, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, el Ple és l’òrgan
competent per a l’adopció del present acord:

Per tot el que s’ha exposat, 

PROPOSE

Primer. Establir les dos festes locals per a l’any 2016 en els següents dies:

• El dia 21 de juliol de 2016, festivitat de Santa Maria Magdalena.

• El dia 22 de juliol de 2016, festivitat de l’Ermita.

Segon. Remetre, abans del dia 31 d’octubre de 2014, el present acord a la Direcció Territorial de
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (c/ Major, núm. 2-6a
planta, 12001-Castelló) amb la finalitat que es realitzen els tràmits pertinents.”

La Comissió procedeix a la votació i acorda dictaminar favorablement la Proposició amb:

11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), del Grup 
Socialista (5) i del Grup Ciutadans (1).

I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís.”

En aquest punt el secretari, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, intervé per a fer constar que
hi ha un error de transcripció en el dictamen de manera que els dies proposats no són el 22 i el
23 de juliol de 2016 sinó el 21 i el 22 com a figura en la Proposta que es troba en l'expedient. 
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S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, anuncia el seu vot a
favor del dictamen amb la rectificació apuntada pel secretari.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia igualment el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, el dictamen queda
aprovat per assentiment de tots els grups municipals amb la rectificació apuntada.

1.8. Dictamen relatiu a la moció del Grup Ciutadans sobre el control de velocitat en
direcció a la platja per unes quantes vies

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.3. Moció del grup Ciutadans relativa al control de velocitat en direcció a la platja per diverses
vies.

Vista la moció del Grup Ciutadans, presentada el 16 d'octubre de 2015, que diu:

“ANTECEDENTS

A causa de l'increment en els últims anys del trànsit sense cap tipus de respecte cap als senyals
de prohibició de velocitat màxima de 30 i a l'escàs o pràcticament nul respecte a parar en els
passos de vianants, dedicant-se a accelerar o a avançar-se entre ells,  s'han incrementat les
queixes dels veïns residents en els dits carrers i veïns que circulen com a vianants en els seus
voltants.

Considerem que la situació es converteix en un risc important sobretot en determinades zones
com el parc i l'ambulatori.

SOL·LICITEM l'aprovació del següent acord.

1. Es construïsquen  passos  de  vianants  elevats  en  cada  secció,  senyalitzats  adequadament
segons la legislació vigent.

2. Per exemple, a expenses de l'informe de la Policia Local proposaríem els següents passos de
vianants elevats com a mínim:
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· entre l'ambulatori i la zona de festes

· entre parc del camp de futbol i la vorera sense acabar, no davant del garatge

· davant de la clínica veterinària direcció platja

· entre la parada de l'autobús de l’Escorxador i el carrer Almassora

· i en Guillem de Montcada a l'altura del carrer Mare de Déu del Pilar

3. Afegint bandes en av. Pescadors a l'altura que creua amb camí Biniesma i Palafangues.

4. Es realitzen rutinàriament controls de velocitat, majoritàriament en caps de setmana i dates
festives  i  de  vacances,  així  com  fora  de  l'horari  escolar,  i  sol·licitar  a  l'administració  que
corresponga un radar portàtil. 

Necessitem conscienciar la ciutadania del perill que suposa la velocitat, per la qual cosa estaríem
a favor de regular la primera falta com a avís o expedient administratiu en el nostre Ajuntament,
i passar a Trànsit les infraccions greus o que representen un delicte”.

S'exposa la  proposta  per  Ciutadans,  assenyalant  la  necessitat  d'instal·lar  aquests  passos de
vianants elevats i bandes, i efectuar els controls de velocitat esmentats. 

L'alcalde manifesta que aquest assumpte s'està estudiant i  està demanada una subvenció a
Diputació amb aquesta finalitat, i s'ha d'estudiar per a la incorporació al pressupost de l'any que
ve. A més a més, es manifesta la necessitat que aquesta proposta siga sotmesa a informe de la
Policia Local per a determinar la ubicació des passos.

Vist el que s'exposa, la Comissió acorda dictaminar favorablement la Proposició amb:

6 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5) i del Grup 
Ciutadans (1).

I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2) i Grup 
Socialista (5).” 

S'obri el torn d'intervencions i la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, exposa que el
motiu de la moció és atendre les reclamacions no ateses dels veïns i que no demana que es
faça ja si no es pot, però sí més avant.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, respon que les reclamacions continuen entrant
en l'Ajuntament i  informa que s'ha  demanat  una subvenció a la  Diputació Provincial  per  a
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executar una memòria valorada d'obres per import de 10.000 euros de la qual s'ha obtingut una
subvenció de 1.042 euros. Acaba dient que la resta es tindrà en compte per a l'any que ve i que
s'ha demanat el radar a Trànsit.

El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  demana que es  tinguen en  compte  en  el
pressupost aquestes obres i altres que també són necessàries i anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta la seua conformitat amb la petició
del Sr. Picher Juliá i diu que li pareix bé el tema del radar.

La Sra. Juliá Juliá diu que ha fet aquesta petició per a gastar el mínim possible però que no té
problema amb la resta d'obres.

Una vegada finalitzades les intervencions, i vist que no s'ha sol·licitat un segon torn, l'alcalde
sotmet a votació el dictamen, que s'aprova per unanimitat.

1.9. Dictamen relatiu a la moció del grup Ciutadans sobre la consolidació del sector
estratègic turístic de càmpings de Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.4.  Moció  del  grup  Ciutadans  relativa  a  la  consolidació  del  sector  estratègic  turístic  de
càmpings de Moncofa.

Vista la Proposició del Grup Ciutadans de data 16 d'octubre de 2015, que diu:

ANTECEDENTS

Moncofa,  municipi  turístic  pioner  en el  sector  càmping a  Espanya,  consolida  50 anys en el
turisme nacional ja que va fundar el primer càmping en 1965. En l'actualitat Moncofa ofereix un
total de 804 places amb dos càmpings construïts. La present moció està composta per un pla
inversor, un pla de suport al sector consolidat, un pla de suport a la ubicació de nous càmpings i
una ordenança de protecció del  sector,  que faça atractiu el  nostre municipi  per a possibles
inversors.

SOL·LICITEM l'aprovació del següent acord.

1. Pla Inversor Municipal
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Des de Ciutadans, tenim com a objectiu atendre les demandes tant dels nostres veïns com de
les empreses ubicades a Moncofa. En aquest sentit el sector càmpings demanda des de fa anys,
inversions  necessàries  per  a  poder  oferir  una  oferta  turística  més  atractiva,  accessible  i
competitiva en el  mercat actual.  Per això  apostem per donar prioritat  a les infraestructures
següents: 

1.1 Dotar de voreres i enllumenat públic definitivament tot el camí Serratelles des de l'av.
Avel.lí Corma fins al terme de Nules i crear un carril bici que connecte tot el camí
Serratelles, amb el ja existent en l'av. Avel·lí Corma.

1.2 Dotar el camí Cabres des del càmping fins al sector ja urbanitzat, amb voreres i
enllumenat públic i crear un carril bici des de camí Cabres per camí Biniesma fins al
sector Belcaire Nord, a fi de facilitar les comunicacions entre sectors urbans.

2. Pla de suport al sector consolidat

Incentivar fiscalment mitjançant la rebaixa d'impostos municipals, les millores impulsades per
totes les empreses turístiques de Moncofa i en concret els càmpings, facilitar les tramitacions
necessàries per a la seua execució, recolzar-les davant de les administracions públiques i crear
el marc per a la seua constatació en el temps i en els programes econòmics municipals.

3. Pla de suport per a la ubicació de nous càmpings

Facilitar l'arribada de noves inversions de càmpings que comprenguen nous grups de públic a
qui dirigir-nos com: càmping pàrquing per a autocaravanes, càmpings de jóvens especialment
dissenyats per a donar servei a esdeveniments com fòrums o festivals o especials per a turisme
internacional de temporada baixa.

Entenem que en l'actualitat  tan sols  s'ofereixen càmpings familiars  més enfocats al  turisme
nacional i en menor grau per a turisme internacional de temporada baixa. 

Amb  la  ubicació  de  nous  càmpings  per  a  nous  públics,  s'atendria  de  forma  professional
demandes que ja altres grups municipals han plantejat en els seus programes o en les seues
mocions.

4. Ordenança reguladora de l'estacionament i pernocta d'autocaravanes i vehicles habitatges en
vies urbanes i espais públics.

L'aprovació d'aquesta ordenança garanteix la protecció del sector càmping per part d'aquest
Ajuntament,  la qual cosa sens dubte farà més atractiu el nostre municipi als inversors per a
aquest sector. La competència entre municipis a més de pel propi producte ve condicionada per
un suport com el que planteja aquesta moció. Així doncs en el seu conjunt és una aposta per la
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generació de riquesa, de llocs de treball estable i de consolidació del sector turístic que redunda
en benefici de tot el sector comerç de Moncofa (ordenança inclosa com a annex).

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT I PERNOCTA D'AUTOCARAVANES
I VEHICLES HABITATGES EN VIES URBANES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El fenomen de l’«autocaravanisme» a Espanya o turisme itinerant en caravana, ha experimentat
un creixement molt important. Si bé la situació en l’actualitat, sense cap norma específica que la
regule, porta a interpretacions errònies. A més a més, concorren en la regulació de la matèria
àmbits competencials de distintes administracions així com la necessitat de conciliació de l’ús
turístic amb l’ús racional dels recursos naturals i culturals del territori.

En aquest marc, els ajuntaments juguen un paper important ja que fixen l’ordre i l’ús del sòl
amb els instruments que els reconeixen les legislacions d’ordenació del sòl i són responsables
dels  serveis  d’abastiment  d’aigua,  energia,  seguretat  ciutadana,  mobilitat  urbana,  neteja  i
tractament de residus. Tanmateix, aquestes competències municipals concorren amb l’atribuïda
per  l’article  148.1.18  de  la  Constitució  a  les  comunitats  autònomes  en  establir  com  a
competència pròpia d’aquestes la promoció i ordenació del turisme en l’àmbit territorial. 

La Comunitat Valenciana en la seua legislació autonòmica té reglada l’activitat turística, així com
la utilització de l’espai públic, concretament, es prohibeix l’acampada lliure, entesa com a la
instal·lació  eventual  de tendes de campanya,  caravanes o altres  albergs mòbils  sense estar
assistit per cap autorització o dret d’ús sobre els terrenys en què es realitza, o en llocs distints
als campaments de turisme autoritzats. La finalitat de prohibir l’acampada lliure per part de la
legislació autonòmica és protegir els espais naturals i aprofundir en les mesures de seguretat,
vetlant perquè la ubicació i l’ús de les zones habilitades per a acampar reunisquen les condicions
adequades per a gaudir sense cap risc per a l’usuari turístic. 

Així, s’estableix la possibilitat de la pràctica de l’acampada efectuada en demarcacions acotades i
reservades segons el que estableixen les ordenances municipals que les hagen instaurat. 

Les àrees especials de descans d’autocaravanes en trànsit estaran constituïdes per espais de
terreny degudament delimitats, dotats i habilitats per a l’ocupació transitòria, amb la finalitat de
descansar en l’itinerari i desfer-se’n dels residus emmagatzemats. Actualment, no existeix cap
àrea d’aquest tipus en el nostre municipi.

ARTICLE 1: OBJECTE

L’objecte de la present ordenança és, d’una banda, la regulació de l’estacionament d’acampades
temporals o itinerants en el terme municipal de MONCOFA, amb la finalitat de preservar els
recursos i  espais naturals del  terme i  garantir  la seguretat de les persones, amb la deguda
rotació  i  distribució  equitativa  dels  aparcaments  públics  entre  tots  els  usuaris  de  les  vies
públiques. De l’altra, garantir el compliment de la prohibició de l’acampada lliure recollida en la
normativa autonòmica valenciana.



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

ARTICLE 2: COMPLIMENT

Serà objecte de sanció l’incompliment de la prohibició de l’acampada lliure en el terme municipal
de Moncofa excepte si s’haguera obtingut amb l’autorització prèvia.

ARTICLE 3: DEFINICIÓ

S’entén per acampada lliure la instal·lació d’un o més albergs mòbils, caravana, autocaravana,
tenda de campanya o altres elements anàlegs fàcilment transportables o desmuntables fora dels
campaments de turisme regulats en les lleis i reglaments corresponents. S’entén per elements
d’acampada aquells que puguen ser fàcilment transportables i estiguen exempts de cimentació.
Queda inclòs en el terme acampada lliure, la permanència per un període de temps superior al
regulat en la present ordenança i aquelles activitats que, a juí de la Policia Local o de l’Alcaldia,
entre en conflicte amb qualsevol ordenança municipal.

ARTICLE 4: ESTACIONAMENT

Es permet la parada i l’estacionament en les vies urbanes d’autocaravanes i vehicles similars;
sempre  que  la  parada  o  estacionament  no  siga  perillós,  s’execute  d’acord  amb la  Llei,  no
constituïsca cap obstacle o perill per a la circulació i el vehicle es trobe col·locat en la forma
indicada i en lloc autoritzat per a això.

A efectes merament indicatius i amb caràcter indiciari, es considerarà que una autocaravana
està aparcada i no acampada quan:

1. Solament està en contacte amb el terra a través de les rodes (no estan baixades les potes
estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte).

2. No ocupa més espai que el de l’autocaravana tancada; és a dir, no hi ha finestres o portes
obertes o projectables que poden envair un espai major que el perímetre del vehicle, ni cadires,
ni taules, ni veles esteses, etc.

3. No es produeix cap emissió de cap tipus de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies de la
combustió del motor a través del tub d’escapament. No es duguen a terme conductes incíviques
i/o insalubres com el buidatge d’aigües en la via pública. No s’emeten sorolls molestos com, per
exemple, la posada en marxa d’un generador d’electricitat.

4. El temps màxim d’estacionament per a aquests vehicles serà de 24 hores contínues, sempre
que es complisca el que s’ha assenyalat anteriorment; podrà ser superior en el cas de pernoctar
en un immoble i no en el vehicle estacionat.

ARTICLE 5: ÀREES DE SERVEI

Les zones destinades a àrees de servei per a autocaravanes estaran sotmeses a les següents
normes d’ús:
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1. Solament podran estacionar en les zones reservades els vehicles catalogats com a habitatge;
estan exclosos qualsevol altre tipus de vehicles tals com camions, caravanes, turismes, etc.

2. Els vehicles estacionats respectaran en tot moment les delimitacions de l’espai dibuixat en el
terra per a l’aparcament i  s’abstindran en tot moment de traure a l’exterior taules, cadires,
veles, para-sols, tendals o qualsevol altre objecte.

3. El període màxim d’estada és de 72 hores a comptar des del moment de la parada fins a
l’abandonament de la plaça. Solament en casos de força major o necessitat, i amb l’autorització
prèvia de la policia local o de l’Alcaldia, es podrà superar aquest temps màxim d’estada permés.

4. Els usuaris disposaran d’un espai destinat a l’evacuació d’aigües grises i negres produïdes per
les autocaravanes o vehicles similars, així com d’una presa d’aigua potable. Els usuaris hauran
de mantindre la higiene de l’àrea posteriorment a l’ús i està prohibit expressament el llavat de
qualsevol tipus de vehicle.

5. Els usuaris de les zones d’àrees de serveis acataran qualsevol tipus d’indicació que des de
l’Ajuntament s’estipule per a la cura i preservació de la zona i per al respecte i el bon veïnatge. 

6. Així mateix, l’Ajuntament podrà disposar en qualsevol moment de les zones destinades a
àrees de serveis per a altres usos, sense que això implique cap tipus d’indemnització per als
usuaris.

ARTICLE 6: INSPECCIÓ

La contravenció o incompliment de qualsevol dels articles de la present Ordenança, així com les
disposicions que en el  seu desenvolupament es dicten per l’Alcaldia,  tindran la consideració
d’infracció; correspon a aquesta corporació local exercir les funcions d’inspecció i sanció que
procedisquen.

Les forces i cossos de seguretat o els agents als quals es faculte per a això seran els encarregats
de vigilar el compliment de la present ordenança.

ARTICLE 7: COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT SANCIONADOR

1.  L’òrgan  competent  per  a  iniciar  el  procediment  sancionador  serà  la  Policia  Local  de
l’Ajuntament de Moncofa i l’alcalde o persona delegada el resoldrà.

2. El procediment sancionador se substanciarà segons el que preveu el Reial Decret 1398/1993,
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora.

3. La resolució de l’expedient haurà de ser notificada en el termini màxim d’un any comptat des
que es va iniciar el  procediment i  decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i
aquelles altres derivades del procediment. Si no s’haguera notificat la resolució sancionadora
una vegada transcorregut un any des de la iniciació del procediment, se’n produirà la caducitat i
es  procedirà  a  l’arxiu  de  les  actuacions,  a  sol·licitud  de  l’interessat  o  d’ofici  per  l’òrgan
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competent per a dictar la resolució, excepte en els casos que el procediment s’haguera paralitzat
per causa imputable als interessats o s’haguera suspés per actuacions judicials.

ARTICLE 8: INFRACCIONS I SANCIONS

1.  Es  considerarà  infracció  lleu  l’estacionament  d’autocaravanes  contravenint  el  que disposa
l’article 4 de la present ordenança reguladora i serà sancionat amb multa de 90 euros, sempre
que la infracció no supose una obstaculització de la via pública.

2. Es considerarà infracció greu l’estacionament d’autocaravanes contravenint el  que disposa
l’article 4 de la present ordenança reguladora i serà sancionada amb multa de 300 euros sempre
que la infracció supose alguna obstaculització de la via pública.

3. Es considerarà infracció greu l’incompliment de la prohibició d’acampada lliure i se sancionarà
amb multa de 300 euros. La multa es podrà incrementar fins a 450 euros per a aquells que
produïsquen amb la  dita  actuació  deteriorament  en el  mobiliari  urbà o embruten de forma
indiscriminada la zona on s’ha produït l’acampada, independentment de l’obligació de reparar els
danys ocasionats. Serà considerat aquest increment per al cas que s’hagen instal·lat barbacoes
o elements assimilats que ocasionen perjuí o risc en l’entorn.

ARTICLE 9: MESURES CAUTELARS

1. Procedirà la immobilització o retirada del vehicle de la via pública amb el qual s’haguera
comés la infracció en els supòsits contemplats en la Llei de Seguretat Vial.

2.  Quan amb motiu  d’una  infracció  l’infractor  no  acredite  la  residència  habitual  en  territori
espanyol, l’agent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i si no es diposita
l’import  o  es  garanteix  el  pagament  per  qualsevol  mitjà  admés  en  dret,  procedirà  a  la
immobilització del vehicle.

ARTICLE 10: RESPONSABILITAT

La responsabilitat per les infraccions al que disposa aquesta Llei recaurà directament en l’autor
del fet en què consistisca la infracció. Si és el cas, el titular o arrendatari del vehicle amb el qual
s’haguera  comés  la  infracció,  degudament  requerit  per  a  això,  té  el  deure  d’identificar
veraçment el conductor responsable de la infracció. Si incomplira aquesta obligació en el tràmit
procedimental oportú serà sancionat amb multa de 300 euros com a autor d’una infracció greu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança, els catalogats com a campaments
de turisme i càmping per la Conselleria de Turisme.

S'exposa la moció i s'assenyala que aquesta ordenança és una proposta. L'alcalde manifesta la
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necessitat que l'ordenança es quede sobre la taula als efectes d'aprovar-se quan es compte amb
els preceptius informes, i  es té en compte la proposta d'ordenança com a un document de
treball. Així mateix manifesta que els punts 1. Pla inversor municipal, punt 2. Pla de suport al
sector consolidat i punt 3. Pla de suport per a la ubicació de nous càmpings, també es queden
sobre la taula als efectes del seu estudi.

La Secretaria adverteix també la necessitat de sotmetre a estudi aquesta proposta i deixar-la
sobre la taula fins que es compte amb els informes, ja que no s'ha informat sobre l'adequació a
la legalitat ni se n'ha determinat la repercussió econòmica i pressupostària.

L'alcalde sotmet a votació l'esmena a la moció de “deixar sobre la  taula aquesta proposta als
efectes de la petició d'informe sobre els diversos punts” i la Comissió la dictamina favorablement
per unanimitat.” 

S'obri el torn d'intervencions i la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que el motiu
de la moció és intentar captar la inversió d'empreses a Moncofa, que en l'actualitat només hi ha
dos càmpings i que altres ajuntaments disposen d'ordenances reguladores. Sobre  l'esborrany
d'ordenança diu que està oberta als canvis tècnics o legals que siguen necessaris.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), recorda en aquest punt que la Comissió informativa va
dictaminar per unanimitat deixar sobre la taula la moció a costa dels esmentats informes.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, el dictamen queda
aprovat per assentiment de tots els grups municipals.

1.10. Dictamen relatiu a la moció conjunta dels grups PSPV-PSOE i Compromís sobre
el Pla de Gratuïtat de llibres de text per als alumnes d'educació obligatòria en el
municipi.

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.5. Moció conjunta dels grups PSPV-PSOE i Compromís relativa al Pla de Gratuïtat de llibres per
als alumnes d'educació obligatòria al municipi.

Vista la Proposició dels grups PSPV-PSOE i Compromís, de data 19 d'octubre de 2015, que diu:

“Des de Compromís i PSPV-PSOE considerem que l'educació és la principal ferramenta per crear
una societat  amb igualtat  d'oportunitats.  A més,  tal  com determina el  Ministeri  d'Educació,
constitueix l'eina a través de la qual s’aprèn a obrar d'acord amb els valors i les normes de
convivència, preparar-se per a l'exercici actiu de la ciutadania i respectar els Drets Humans, així
com el pluralisme de la societat democràtica. Tanmateix, constitueix, junt a la Sanitat, un dels
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pilars fonamentals de l'Estat del Benestar. 

Per aquests motius, considerem que les administracions públiques tenen l'obligació d'afavorir
l'accés universal i gratuït a l'ensenyament de bona qualitat, tal com estableixen les directius
educatives de l'Unesco.

Precisament  els  arguments  esmentats  són  alguns  dels  principals  motius  que  han  propiciat
l'elaboració del Pla per la Gratuïtat dels llibres en l'ensenyament púbic i concertat, presentat ahir
pel Consell i  que, amb la col·laboració conjunta de Consell, diputacions i ajuntaments busca
facilitar l'accés universal i gratuït als llibres de text. 

Cal recordar que el pla busca superar les dificultats que, a causa de la seua delicada situació
econòmica, pateixen centenars de famílies moncofines per tal d'accedir al material  necessari
perquè els seus fills i filles puguen estudiar.

La negativa inicial de la Diputació de Castelló a col·laborar amb el Consell i amb els ajuntaments
en el  Pla de Gratuïtat de llibres posa en risc l'accés gratuït  als llibres de text de centenars
d'escolars a Moncofa.

Cal subratllar que cap dels arguments plantejats per la Diputació de Castelló per oposar-se al pla
posa en dubte els beneficis objectius que suposaria assolir la gratuïtat dels llibres. 

La corporació de Castelló tampoc ha manifestat en el seu argumentari la falta de disposició de
recursos econòmics per tal d'afrontar el terç del finançament del pla que li pertocaria abonar. De
fet, la Diputació de Castelló ha fet gala els darrers anys d'haver sanejat els comptes econòmics
heretats de l'anterior legislatura, per la qual cosa, i amb temps d'incloure la partida econòmica
en els propers pressupostos 2016 de la Diputació, des de Compromís per Moncofa i del PSPV-
PSOE considerem que no hi ha dificultats insalvables de caire econòmic per donar suport a la
mesura.

De fet, els principals arguments plantejats per la Diputació de Castelló són només polítics, ja
que únicament plantegen el seu malestar per no haver participat amb el Consell en l'elaboració
el Pla de Gratuïtat.

Des dels dos partits que plantegem esta moció considerem que les administracions públiques en
general, i la Diputació, com institució supramunicial, han de tindre com a objectiu fonamental
afavorir i millorar les condicions de vida dels pobles i dels ciutadans als quals administren. 

Per  tot  això,  atesa  la  disponibilitat  manifestada  pel  president  del  Consell  Ximo  Puig  i  del
conseller d'Educació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, de dialogar i de buscar els punts d'acord
necessaris per posar en marxa la mesura, des de Compromís i des del PSPV-PSOE de Moncofa
instem la Diputació perquè realitze un esforç polític de consens amb el Consell i ajuntaments per
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tal  de  no  impedir  que  els  xiquets  i  xiquetes  moncofins  tinguen  la  possibilitat  d'accedir
gratuïtament  als  llibres  de  text.  Instem  la  Diputació  de  Castelló,  a  més,  perquè  si  tenen
propostes que puguen millorar la posada en marxa del Pla de Gratuïtat, les plantegen al Consell
perquè les avalue.

Per tot això, des de Compromís per Moncofa i des del PSPV-PSOE de Moncofa proposem:

PROPOSTA D'ACORD

 1. Instar la Diputació de Castelló perquè done suport i participe en el Pla de Gratuïtat de Llibres
per tal de col·laborar amb Consell i ajuntaments en la seua posada en marxa.

 2.Adherir-se al pla del consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes
que cursen l’educació obligatòria al nostre municipi.

 3.Adoptar els acords necessaris per a garantir la dotació pressupostària que corresponga a
l’Ajuntament de Moncofa.

 4.Que el sobrant de la partida pressupostada en 2014 continue sent destinada a les ajudes en
educació que hui no apleguem a cobrir com per exemple: el 100% dels llibres d’Educació
Infantil; beques de Batxillerat o Universitàries de transport, etc.”

Abans de la votació s'absenta la portaveu del Grup Ciutadans.

Se sotmet a votació la Proposició la qual és dictaminada favorablement per 12 vots a favor que
corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), del Grup Socialista (5) i del
Grup Compromís (2).” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja,
explica que la moció té per objecte la defensa de l'escola pública.

El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr.  Picher Juliá,  manifesta que el  Partit  Popular  sempre ha
intentat colar als col·legis privats i concertats en les ajudes públiques.

La Sra. Martínez Casado (Grup Popular), com a regidora delegada d'Educació, respon que la
resolució de la Generalitat Valenciana contempla també els col·legis concertats i que les ajudes
són per als alumnes empadronats en el municipi. Finalitza plantejant una esmena a la moció en
el sentit que s'hi incloguen els col·legis concertats i un límit de despesa de 200 euros.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que els llibres d'infantil poden costar màxim
100 euros però que a part està el material escolar i es mostra a favor de la inclusió de centres
públics i concertats.
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S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja diu que l'Ordre de la Generalitat
inclou els centres concertats però no en el tram d'educació infantil i que manté la moció en els
seus termes. Acaba assenyalant que suposa que les ajudes es posaran en marxa en breu.

El Sr. Picher Juliá diu que li  pareix bé que s'incloguen els centres concertats però que s'ha
d'ajudar als que tenen menys recursos, per això pensa que les ajudes haurien de ser per a
centres públics i de Moncofa.

La Sra. Martínez Casado respon que el fet que els alumnes vagen fora no significa que siguen
més rics i que a Moncofa no estan en marxa les ajudes perquè fins a hui al migdia no s'han
rebut instruccions.

En aquest punt el secretari, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, intervé per a fer constar que
la sol·licitud de subvenció a la Generalitat a l'empara de l'Orde per la qual es regulen les bases
de les ajudes destinades als ajuntaments per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres
de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació
professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana per al
curs 2015-2016, és competència de la Junta de Govern Local i que el termini per a la sol·licitud
acaba el pròxim dia 13 de novembre.

Igualment en aquest punt l'interventor, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, intervé per a fer
constar que respecte a aquestes subvencions cal distingir entre les del curs 2014-2015, que es
regeixen per l'actual ordenança municipal, i les del curs 2015-2016, que es regeixen per l'Ordre
17/2015,  de  26  d'octubre,  de  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  i
l'ordenança municipal, que haurà d'adaptar-se a aquella.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), exposa que es tracta d'adherir-se a la subvenció de la
Generalitat per al curs 2015-2016 i de modificar l'ordenança municipal a fi que les ajudes que
es concedisquen per a aqueix curs s'adapten a la normativa autonòmica.

El Sr. Picher Juliá pregunta si la modificació de l'ordenança arribarà a temps per al curs 2015-
2016.

L'alcalde li respon que sí.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació l'esmena al dictamen, que
es rebutja per majoria absoluta d'acord al resultat següent:

• 7 vots en contra que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Victòria Rius Arnau, Mª  Estela
Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José Silvestre Isach (Grup Socialista); i
Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja (Grup Compromís).
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• 6 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); i Mª Sandra Juliá
Juliá (Grup Ciutadans).

A continuació se sotmet a votació el dictamen i s'hi afegeix el punt següent:  “Incoar expedient
per a modificar l'ordenança reguladora de les subvencions per al curs 2015-2016 incloent-hi el
100% dels llibres d'educació infantil del CEIP Avel·li Corma”, que s'aprova per unanimitat.

1.11. Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís sobre el transport de residus
nuclears al seu pas per Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 d'octubre de 2015, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.6. Moció del Grup Compromís relativa al transport de residus nuclears per Moncofa.

Vista la Proposició del Grup Compromís, de data 19 d'octubre de 2015, que diu:

“Des de Compromís per Moncofa mostrem la nostra màxima preocupació i alarma davant la
situació  que haurem de patir  en cas  que el  projecte  del  Magatzem Centralitzat  de Residus
Radioactius es duga finalment a terme a Villar de Cañas (Conca), ja que 40 camions anuals, es a
dir tres transports cada mes, segons els càlculs de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius
(ENRESA), plens de residus radioactius procedents de les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs
passaran pel nostre poble.

En cap  cas  el  nostre  municipi  ha estat  consultat  per  a  la  participació pública  en el  procés
d’Avaluació d’Impacte Ambiental i som nosaltres part implicada directament ja que els riscos i
problemes derivats del transport de material radioactiu són múltiples. Des de l’ONG ecologista
GREENPEACE s’ha alertat que durant el transport d’aquestos residus s’irradiaria a les persones
més pròximes als contenidors, les quals rebrien majors dosis en funció de la distància i el temps
d’exposició.

A més, adverteixen des de GREENPEACE de la possibilitat imprevisible d’accidents de trànsit com
els ocorreguts als Estats Units i al Regne Unit, com també informa que els contenidors d’aquests
camions no són invulnerables. Així mateix, destaca que és “quasi impossible” la prevenció d'un
sistema d'evacuació, refugi  i  descontaminació en cas d'accident per a la població propera; i
subratlla l'ansietat i l'estrès emocional dels habitants que pot causar la percepció del risc.

D'altra  banda,  l'organització  ecologista  denuncia  que  en  l'actualitat  el  Consell  de  Seguretat
Nuclear (CSN) ja ha tramitat l'informe per a l'autorització prèvia per a l'emplaçament i ha iniciat
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la licitació de l'obra civil, “sense tenir encara” tots els preceptius informes previs, la qual cosa
posa de manifest una “situació irregular”.

Per tot el que hem exposat anteriorment, des de Compromís per Moncofa proposem al Ple de
l’Ajuntament de Moncofa els següents

ACORDS

1. Demanar al Ministeri d’Indústria del Govern d’Espanya la paralització “immediata” d'aquest
projecte mitjançant una moratòria que implique la paralització dels permisos, autoritzacions i
llicències fins que s'actualitze el Pla de Gestió dels Residus Radioactius, es concloguen totes les
avaluacions  de  peticions  d'informació  tècnica,  sobretot  en  matèria  de  seguretat,  i  aquestes
decisions se sotmeten a un procés de participació pública per escollir l'alternativa socialment
més recolzada.

2. En cas d’aprovar el primer punt d’aquesta moció, fer pública la nostra decisió com a poble de
demanar la moratòria d’aquest projecte del “cementeri nuclear” de Villar de Cañas”.

Se sotmet a votació la Proposició la qual és dictaminada favorablement per 7 vots a favor que
corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5) i del Grup Compromís (2).

El Grup Popular s'absté.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja,
afirma que cal demanar açò fins que no hi haja un protocol de seguretat.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que a ell tampoc li fa gràcia l'assumpte
però que aquesta no és una competència de l'Ajuntament.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el seu vot a favor però recorda que
aquesta no és una competència municipal.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja diu que és obvi que no es tracta
d'una competència municipal i que la moció és per a demanar que actue el Ministeri d'Indústria.
Acaba assenyalant que l'Ajuntament ha de defendre els veïns. 

A la vista de les intervencions realitzades el dictamen queda aprovat per assentiment de tots els
grups municipals.

1.12. Despatx extraordinari
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1.12.1.  Proposta de l'Alcaldia d'aprovació inicial  de modificacions pressupostàries
per a l'habilitació de partida pressupostària que permeta la sol·licitud de les ajudes
destinades als ajuntaments per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de
text en el curs escolar 2015-2016

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la proposta de l'Alcaldia de data 29
d'octubre  de  2015  d'aprovació  inicial  de  modificacions  pressupostàries  per  a  l'habilitació  de
partida pressupostària que permeta la sol·licitud de les ajudes destinades als ajuntaments per a
fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text en el curs escolar 2015-2016, i justifica la
urgència en què l'expedient es tramita en relació amb l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i  Esport, que fixa un termini per a sol·licitar les
ajudes de 15 dies hàbils que finalitza el pròxim dia 13 de novembre. 

Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.

A continuació s'inicia el debat de la proposta, el contingut literal del qual és el següent:

“Proposta d'Alcaldia d'aprovació inicial  de modificacions pressupostàries per a l'habilitació de
partida pressupostària que permeta la sol·licitud de les ajudes destinades als ajuntaments per a
fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text en el curs escolar 2015-2016

Vista la providència d'Alcaldia de data 29 d'octubre de 2015 que diu literalment:

"Vista l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, publicada en el DOGV de
data 27 d'octubre, relativa a les bases reguladores de les ajudes destinades als ajuntaments per
a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text.

Vist que les referides ajudes van destinades al curs escolar 2015-2016.

Vist que d'acord amb les bases el termini de sol·licitud és de 15 dies hàbils.

Vist  que  entre  la  documentació  a  aportar  es  troba  el  compromís  d'habilitar  les  pertinents
partides pressupostàries amb l'especificació de la part que s'aporta en 2015 i 2016 o si s'aporta
íntegrament en 2016.

Vist que l'aportació municipal ha de ser de 66,66 € per alumne/a empadronat.

Vist que d'acord amb la informació que es troba en el padró municipal el nombre d'habitants
compresos en l'edat d'escolarització obligatòria és de 665.

Vist que és intenció de l'Ajuntament la sol·licitud de les esmentades ajudes, amb l'aportació de
33,33€ per alumne en 2015 i 33,33 € en 2016.
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Per  això d'acord amb els  dits  antecedents,  aquesta Alcaldia proposa la següent  modificació
pressupostària consistent en crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per
a despeses generals (RLTGG):

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

SVG-920-480042 Llibres escolars curs 2015-2016
24.380,90

TOTAL 24.380,90

B) AUGMENT EN INGRESSOS 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals (RLTGG) 24.380,90

TOTAL 24.380,90

Als  efectes  de  la  tramitació  de  l'expedient  comprensiu  de  les  referides  modificacions
pressupostàries, que s'emeta un informe per la Intervenció municipal".

Vistos els informes favorables números 348/2015 i 349/2015, ambdós emesos per l'interventor
municipal.

Per això, d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l'acord següent:
 
Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària,  que  consisteix  en  crèdit
extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG): 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

SVG-920-480042 Llibres escolars curs 2015-2016
24.380,90

TOTAL 24.380,90

B) AUGMENT EN INGRESSOS
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Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals (RLTGG) 24.380,90

TOTAL 24.380,90

Segon. Acordar l'exposició al públic de les referides modificacions, previ anunci en el BOP, per 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.

Tercer.  Si transcorregut  aquest  termini  no  s'han  presentat  reclamacions,  es  consideraran
definitivament aprovades les modificacions pressupostàries;  en cas contrari,  el  Ple disposarà
d'un mes per a resoldre-les.

L'aprovació definitiva de la modificació, serà publicada en el  BOP, i  es remetrà una còpia a
l'Administració General de l'Estat i a la corresponent CCAA.”  

S'obri  el  torn  d'intervencions  i  el  portaveu  del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  justifica  la
modificació pressupostària per a poder pagar la part corresponent a l'Ajuntament en 2015.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el seu vot a favor.

A la vista de les intervencions realitzades i que no s'ha sol·licitat un segon torn,  la proposta
queda aprovada per assentiment de tots els grups municipals.

1.12.2.  Proposta de l'Alcaldia per a la realització d'al·legacions a la caducitat del
procediment d'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la proposta de l'Alcaldia de data 27
d'octubre de 2015 per a la realització d'al·legacions a la caducitat del procediment d'aprovació
del Pla  General d'Ordenació Urbana i justifica la urgència en què l'acord s'ha d'adoptar en un
termini de 15 dies hàbils que finalitza el pròxim dia 2 de novembre. 

Se sotmet a votació la urgència i és aprovada per unanimitat.

A continuació s'inicia el debat de la proposta, el contingut literal del qual és el següent:

“PROPOSTA D'ACORD:
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Antecedents,

Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 7487 de data 15 d'octubre de 2015,
el Servei Territorial d'Urbanisme de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge  de  Castelló,  prevé  a  aquest  Ajuntament  de  la  continuació  de  la  paralització  del
procediment  d'aprovació  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana,  i  li  significa  que  si  continua
paralitzat l'expedient durant tres mesos, se'n podrà acordar la caducitat, amb l'arxivament de les
actuacions.

Que així mateix, se li planteja el dubte a la Direcció Territorial sobre la possible continuació o no
del procediment d'aprovació definitiva del PGOU, i això tenint en compte que no s'ha seguit el
procediment  ambiental  de  la  Llei  9/2006,  de  28  d'abril,  sobre  avaluació  dels  efectes  de
determinats plans i programes en el medi ambient.

Que en relació amb aquest últim extrem, es concedeix un termini d'audiència de 15 dies hàbils a
fi que puga al·legar-se el que s'estime convenient en relació amb l'aplicació de la Llei 9/2006 a
aquest  expedient;  i  això  en  virtut  del  que  disposa  l'art.  84  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de
novembre, de  Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú (d'ara en avant LRJAP-PAC), per tractar-se “d'una qüestió nova en el procediment”.

Que de la present  sol·licitud,  s'ha de donar trasllat  tant al  tècnic  de medi  ambient  com al
secretari de la corporació.

Que així mateix, mitjançant providència d'Alcaldia de data 20 d'octubre de 2015 s'ha sol·licitat el
següent:

“Primer. Sol·licitar un informe al Departament d'Intervenció a fi de determinar en quines dates
l'Ajuntament va mobilitzar recursos econòmics a fi de fer possible la presentació del pla per a la
seua  aprovació  (llegiu  autoritzacions,  disposicions,  ordenacions,  retencions  o  pagaments
efectuats al redactor/a del document de concert previ, Pla General d'Ordenació Urbana, etc.).

Segon. Sol·licitar un informe al Departament de Contractació a fi de determinar en quines dates
l'Ajuntament va mobilitzar recursos tècnics a fi de fer possible la presentació del pla per a la
seua aprovació (llegiu contractacions, encàrrecs, etc., al redactor/a del document de concert
previ, Pla General d'Ordenació Urbana, etc.)”.

Que s'ha evacuat informe d'Intervenció en data 26 d'octubre de 2015.

Que s'ha evacuat informe de la tècnica de Contractació en data 26 d'octubre de 2015.

Fonaments jurídics
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En relació amb l'audiència concedida sobre el dubte plantejada per la Conselleria al no haver
seguit  el  procediment  ambiental  de  la  Llei  9/2006,  poden  efectuar-se  les  consideracions
següents:

Per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 1277 de data 29 de gener de 2010, la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va remetre a aquesta corporació la
declaració d'impacte ambiental dictada per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de
data 18 de gener de 2010 (d'ara en avant DIA).

En l'apartat primer de la dita declaració, sota la rúbrica “Descripció del Projecte. 1. Objecte del
Projecte”, es va disposar, entre altres, el que segueix:

“L'anunci  d'informació  pública  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  del  terme  municipal  de
Moncofa va ser publicat en el DOGV núm. 5.023, de 16 de juny de 2005, i en el diari Levante del
dia 13 de juny de 2005, entenent, l'autoritat competent substantiva (Conselleria), sobre la base
del que disposa la DT 2a de la LOTPP, que la legislació reguladora aplicable a l'elaboració i
aprovació  de  l'instrument  de  planejament,  ha  introduït,  en  el  procediment  administratiu
aplicable, un procés d'avaluació ambiental en què  l'òrgan promotor (ajuntament) integra els
aspectes ambientals, procedint a l'aplicació de la Llei 2/89 i el seu annex, així com a les altres
resolucions específiques en la matèria”.

A  aquests  efectes,  la  DT  II  LOTPP,  prevenia  en  l'apartat  primer  que:  ”Fins  que  no  es
desenvolupe  la  normativa  per  a  l'avaluació  ambiental  estratègica  prevista  en  la  Directiva
2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient, es continuaran realitzant estudis d'impacte ambiental d'acord
amb la seua legislació.”

D'un  altra  banda,  la  disposició  transitòria  primera  de  la  Llei  9/2006,  de  28  d'abril,  sobre
avaluació  dels  efectes  de  determinats  plans  i  programes  en  el  medi  ambient,  estableix  el
següent en relació amb els plans i programes iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
llei:

“1.  L'obligació a què fa referència l'article 7 s'aplicarà als plans i  programes el  primer acte
preparatori formal del qual siga posterior al 21 de juliol de 2004.

2.  L'obligació  a què fa  referència  l'article  7  s'aplicarà  als  plans i  programes el  primer  acte
preparatori formal del qual siga anterior al 21 de juliol de 2004 i l'aprovació del qual, ja siga
amb caràcter definitiu, ja siga com a requisit previ per a la seua remissió a les Corts Generals o,
si és el cas, a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, es produïsca després del
21 de juliol de 2006, llevat que l'Administració pública competent decidisca, cas per cas i de
forma  motivada,  que  això  és  inviable.  En  tal  supòsit,  s'informarà  el  públic  de  la  decisió
adoptada.
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3.  Als  efectes  del  que  preveu  aquesta  disposició  transitòria,  s'entendrà  pel  primer  acte
preparatori formal el document oficial d'una Administració pública competent que manifeste la
intenció  de promoure l'elaboració  del  contingut  d'un pla o  programa i  mobilitze  per  a  això
recursos econòmics i tècnics que facen possible la seua presentació per a la seua aprovació”.

En relació amb els preceptes transcrits, i ja que el Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental va
emetre la declaració d'impacte ambiental seguint els dictats de la legislació autonòmica que no
de la Llei 9/2006; convé traslladar les següents fites urbanístiques a la Conselleria a fi que a
través d'elles puga determinar, si és el cas, l'ajust a dret de la DIA evacuada i del procediment
previ al seu dictat. A saber:

• Acord plenari de 31-05-2001 en què s'acorda l'aprovació de l'expedient de contractació i
del plec de clàusules administratives regulador del contracte de consultoria i assistència
per a la redacció del PGOU.

• Acord plenari de 27-09-2001 pel qual s'acorda l'adjudicació del contracte de consultoria i
assistència per a la redacció del PGOU a ARQUITECTURA BÀSICA SLP.

• Informe del  Departament d'Intervenció de data 26/10/15 en què s'informa que: ”Els
primers  moviments  econòmics  relatius  al  document  de  concert  previ  del  PGOU  de
Moncofa corresponen al 10 d'abril de 2003, i consisteixen en l'autorització, disposició,
reconeixement  de  l'obligació,  orde  de  pagament  i  pagament  material  de  la  factura
número AM1, de data 3 de febrer de 2003, emesa per la mercantil Arquitectura Bàsica
per import de 78.702,156 €”.

• Informe  favorable  de  Concert  Previ  de  la  Direcció  General  d'Urbanisme  i  Ordenació
Territorial de data 11 d'abril de 2003.

• Informe  favorable  de  Concert  Previ  de  la  Direcció  General  d'Urbanisme  i  Ordenació
Territorial de data 27 de setembre de 2004.

• Acord plenari de l'Ajuntament de Moncofa de data 26 de maig de 2005 de sotmetiment a
informació pública del PGOU.

• Acord plenari de l'Ajuntament de Moncofa de data 28 de setembre de 2005 d'aprovació
provisional del PGOU.

• Acord plenari  de l'Ajuntament de Moncofa de data 19 de gener de 2006 d'aprovació
provisional  del  PGOU de “rectificació d'errors materials i  de fet,  i  aclariments del  Pla
General”.

• Declaració d'impacte ambiental de data 18 de gener de 2010.
• Acord  plenari  de  l'Ajuntament  de  Moncofa  de  data  25  de  novembre  de  2010  sobre

proposta  d'aprovació  del  nou  document  de  PGOU,  d'acord  amb  la  CTU  de  data
27/01/2010.

• Informe complementari d'impacte ambiental de data 7 de novembre de 2011.
• Acord plenari de l'Ajuntament de Moncofa de data 27 d'abril de 2011 d'aprovació Text

refós PGOU Doc. refós núm. 2.

En relació amb allò que s'ha assenyalat fins al moment, ens trobem amb l'escenari següent:
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• La declaració d'impacte ambiental evacuada per part de la Direcció General de Gestió del
Medi Natural en data 18 de gener de 2010 atenent la legislació ambiental autonòmica
estableix  una  sèrie  d'exigències  a  fi  de  ser  omplides/esmenades  per  part  de
l'administració municipal.

• En data 15 d'octubre de 2015, el Servei Territorial d'Urbanisme de la Direcció General
d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  manifesta  els  seus  dubtes  sobre  la
continuació  de  l'aprovació  definitiva  del  PGOU,  en  tant  que  la  DIA  no  ha  seguit  el
procediment ambiental previst en la Llei 9/2006.

• L'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló de data 27 de gener de 2010
suspén l'aprovació definitiva del PGOU amb vista a que l'Administració Local aprove un
nou document de PGOU en què es complisquen totes les exigències establides en el
propi acord de la CTU i en la DIA.

• Tant la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (07/11/11) com els tècnics
que ara  subscriuen van informar  l'Alcaldia  d'aquest  Ajuntament  que el  document  de
PGOU elaborat per la mercantil redactora a instàncies de l'equip de govern, no complia el
que establix l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme, i comminaven l'Alcaldia a la
redacció d'un document que s'ajustara a la dita resolució.

• Que després del dit informe i  resolució per part de la Conselleria, no consta als que
subscriuen  que  l'òrgan  competent  haja  requerit  a  la  mercantil  redactora  l'ajust  del
document del PGOU a l'Acord de la CTU, així com tampoc que el Ple municipal haja
desistit  de  la  continuació  de  la  tramitació  del  PGOU.  De  fet,  si  s'ha  produït  el  dit
desistiment,  el  Ple  hauria  de  declarar-ho  en la  sessió  que es  constituïsca  a  aquests
efectes.

• Que a data del present, l'Ajuntament de Moncofa no ha donat compliment al que disposa
l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló de data 27 de gener de 2010; i
han  transcorregut  quasi  cinc  anys  des  de  l'acord  de  suspensió  i  requeriment  de
compliment.

Atenent  l'íter ací  descrit,  entenem que amb caràcter  previ  a  l'advertència  de caducitat  que
s'efectua en l'escrit de data 15 d'octubre remés per la Direcció General d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, la Conselleria hauria de determinar i aclarir el dubte suscitat quant al
procediment ambiental seguit en la tramitació d'aquest PGOU.

Dit  d'una  altra  manera,  l'Administració  autonòmica  hauria  de  determinar  prèviament  si  és
possible continuar o no amb l'aprovació definitiva del PGOU de Moncofa al no haver-se-li aplicat
la Llei 9/2006, de 28 d'abril.

D'aquesta manera, i una vegada determinat per l'Administració autonòmica aquest extrem, i
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únicament  en  el  cas  en  què  sí  que  siga  possible  continuar  amb  l'aprovació  definitiva  del
document, és quan entenem que procedix efectuar l'advertència de caducitat del procediment
d'aprovació del PGOU.

D'aquesta manera, i excepte qualsevol altre criteri millor fonamentat en dret, hauria de requerir-
se a l'Administració autonòmica tant la revocació/suspensió de l'advertència de caducitat, com el
manteniment de la suspensió del procediment d'aprovació definitiva acordat en data 27/01/10,
almenys, fins que aquesta determine la possibilitat de continuar o no amb la seua tramitació.

El contrari i eventualment podria suposar que l'Administració local aprovara un document per a
ajustar-lo a una DIA sobre la qual la mateixa Administració autonòmica -a través del seu òrgan
substantiu- té dubtes sobre el seu ajust a la legislació ambiental que haguera de resultar vigent,
i que podria comportar l'anul·lació en seu contenciosa administrativa.

Així mateix, s'ha d'informar al Ple de la corporació, que tant la tramitació d'una sol·licitud com la
present, com qualsevol qüestió que es puga suscitar en relació amb la tramitació de plans i
programes que atenga a qüestions i legislació de caràcter mediambiental, hauria de traslladar-se
l'efecte de la seua instrucció per a la seua resolució al tècnic de Medi Ambient o funcionari que
el substituïsca.

En conseqüència i atenent tot el que antecedeix, s'eleva com a proposta al Ple l'adopció de
l'acord següent:

Primer. Tindre per efectuades les al·legacions que es troben en el present acord en virtut del
termini de 15 dies hàbils concedit per part del Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló.

Segon. Sol·licitar la revocació, o si és el cas suspensió, de l'advertència de caducitat efectuada
en el seu escrit amb número de registre d'entrada 7487, de data 15 d'octubre de 2015, fins que
no es determine per part de la Conselleria competent, la possibilitat de continuar o no amb la
tramitació del PGOU del municipi.

Tercer. Sol·licitar el manteniment de la suspensió del procediment d'aprovació definitiva acordat
en data 27/01/10, fins que la Conselleria determine la possibilitat o no de continuar amb la
tramitació de l'aprovació definitiva del PGOU.”  

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que és
necessari respondre a la Conselleria i que des de 2010 no s'ha fet res. A més exposa que en el
requeriment de la Conselleria es planteja un dubte legal que ha de ser ella mateixa qui la
responga com a òrgan responsable de l'aprovació de l'expedient.

El  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  diu  que  li  pareix  bé  la  proposta,  que  la
Conselleria és la responsable de la paralització de l'expedient i que ha de pronunciar-se ja.
Finalitza anunciant el seu vot a favor.
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El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el seu vot a favor i demana que quan
es reba la resposta es debata pels grups polítics municipals sobre la repercussió econòmica
d'esmenar el PGOU o fer-ne un de nou.

Finalitza les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que la pilota estava en la
teulada de l'Ajuntament.

A la vista de les intervencions realitzades i que no s'ha sol·licitat un segon torn, la proposta queda
aprovada per assentiment de tots els grups municipals.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1.  Dació  de  compte  dels  decrets  i  resolucions  dictats  des  de  l'última  sessió
ordinària

Es dóna compte de la relació de decrets i resolucions dictats des del 29 de setembre de 2015 fins
al 26 d'octubre de 2015, que es corresponen amb els números 1.599 a 1.763 i no es produeix cap
intervenció.

2.2. Dació de compte de l'informe d'Intervenció núm. 328/2015

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, en relació amb l'informe d'Intervenció número
328/2015 emés, conforme a l'article 218 TRLRHL relatiu a totes les resolucions adoptades per
l'Alcaldia contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos, exposa que tots els anys es dóna compte de les objeccions
d'Intervenció i que enguany hi ha 60 i que aniran a veure-les. Igualment assenyala, en relació
amb els ingressos, que l'informe evidencia que el treball del recaptador no és bo i que fa temps
que van demanar que se li obrira un expedient disciplinari i tot segueix igual. Finalitza demanant
que els expliquen ambdós punts.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), assenyala que l'informe fa referència als comptes de l'any
2013 i no corresponen a l'actual equip de govern.

En aquest punt l'interventor, amb l'autorització prèvia de l'alcalde, manifesta que l'informe és
obligatori emetre'l anualment, que es fa a any vençut de manera que comprén l'any 2014 i les
anomalies detectades en 2014 referides al compte de recaptació de 2013, que es ratifica en tot
el que s'hi ha dit i que reprodueix altres informes emesos en anys anteriors. Sobre el compte de
recaptació assenyala que des de la seua presa de possessió l'1 de març de 2011 en els anys
2011, 2012 i 2013 no es va rendir el compte i que no li consta que abans de 2011 es rendira.
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2.3. Precs i preguntes 

En este punto se producen las intervenciones siguientes: 

2.3.1. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). En relació amb la  seua moció presentada  en l'última
Comissió informativa permanent de comptes i assumptes econòmics de data 23 d'octubre de
2015, la qual va ser reconduïda al torn de precs i preguntes d'aquesta sessió plenària, reitera la
seua  sol·licitud perquè se li  entregue un esborrany de pressupost  de l'any 2016 abans del
pròxim dia 30 de novembre, es convoque Junta de Portaveus per al seu estudi i es convoque un
Ple extraordinari abans de final d'any per a aprovar-ho.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que pren nota del prec, que és voluntat de l'equip
de govern aprovar el  pressupost abans de finalitzar l'any i que està obert a les propostes de
despeses dels grups municipals.

2.3.2. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Pregunta a l'alcalde quants anys ha recolzat el pressupost
de l'equip de govern anterior.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que dels tres presentats cap.

2.3.3. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Pregunta quants diners deixarà d'ingressar l'Ajuntament
per la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per l'Ocupació de Terrenys d'Ús
Públic Local aprovada inicialment en aquesta sessió.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que 8.000 euros però que l'augment de l'IBI  a
l'autopista compensarà totes les baixes.

2.3.4. Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). Prega que es faça com més prompte millor l'informe
tècnic que segons es va dir en la Junta de Portaveus faltava per a tramitar la denúncia contra
Alfonso López i Javier Debón acordada en el Ple de juliol d'enguany. En relació amb el mateix
tema diu que  va anar a preguntar a l'arquitecte i  no sabia  res, i pregunta el per què de la
demora.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que hi ha hagut un error de comunicació, que
durant el procés l'arquitecte ha estat uns dies de vacances i que dimarts passat ja estava el tema
solucionat.

2.3.5. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta si es podria canviar el mercat de la mar
a diumenge en lloc de dissabte a l'hivern per a afavorir el comerç local. Igualment pregunta si el
caixer  automàtic  de  la  mar  està  en  domini  públic  i  si  l'Ajuntament  cobra  quelcom per  ell.
Finalment pregunta si el cotxe i el xòfer amb què es fan els bans són municipals o particulars i si
es cobra per això.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que el mercat de la platja està en pròrroga, que és
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una prova i que no pot canviar-se de dia; que del caixer no sap si es cobrava o no però que el
grup del Sr. Borràs Peñarroja ho sabria quan governava i que ara ni funciona ni es cobra; sobre el
tema dels bans respon que el cotxe és municipal i que el xòfer és un funcionari i quan aquest no
pot un particular.

2.3.6. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). En relació amb el caixer automàtic de la platja diu que
alguns  grups  municipals  van  preguntar  el  cost  als  bancs  aquest  estiu  i  els  van  dir  que
l'Ajuntament hauria de pagar pel servei.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica a la Sra. Juliá Juliá que aquest és un torn per a fer
preguntes a l'alcalde i assenyala que no és fàcil la gestió del servei de caixer en la platja.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


