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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 1
Data: 28 de gener de 2016
Horari: de 19.00 a 20.05 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 Rius, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Victòria Rius Arnau, regidora (Grup Socialista)
8. Mª Estela Horta Juliá, regidora (Grup Socialista)
9. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
10. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
11. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
12. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Excusa la seua absència:
José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1 Part resolutòria:
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 1.1 Actes  de  les  sessions  anteriors  (extraordinària  de  23-11-15,  ordinària  de  26-11-15  i  
extraordinària de 22-12-15).

 1.2 Dictamen  relatiu  a  la  moció  del  grup  PSPV-PSOE  sobre  l'adhesió  als  convenis  de  
col·laboració subscrits entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del  
Territori i les empreses subministradores d'energia Iberdrola, Endesa i Gas Natural per a la

protecció  dels  seus  clients,  amb residència  habitual  a  la  Comunitat  Valenciana,  que es  
troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

 1.3 Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís sobre la declaració de municipi contrari a
l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).

 1.4 Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís sobre la revisió de les zones verdes  
del municipi.

 1.5 Despatx extraordinari.

 2 Control dels òrgans de govern:

 2.1 Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'ultima sessió ordinària.
 2.2 Dació de  compte de l'informe d'Intervenció núm. 331, relatiu al  Pla d'Ajust del període

tercer trimestre de 2015.
 2.3 Dació  de  compte  de  l'informe  d'Intervenció  núm.  332,  relatiu  al  Pla  d'Estabilitat  

Pressupostària del període tercer trimestre de 2015.
 2.4 Dació de compte de l'informe d'Intervenció núm. 333, relatiu a la Regla de la despesa del 

tercer trimestre de 2015.
 2.5 Dació de  compte de l'informe d'Intervenció de compliment de terminis Llei 15/2010 del  

tercer trimestre de 2015. 
 2.6 Dació de compte de l'informe de compliment de terminis RD 635/2014 del tercer trimestre

de 2015.
 2.7 Precs i preguntes.

1.1. Part resolutòria:

1.1.  Actes de les sessions anteriors (extraordinària de 23-11-15, ordinària de 26-11-
15 i extraordinària de 22-12-15)

De conformitat  amb allò  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 les actes de les sessions extraordinària de 23-11-15, ordinària de
26-11-15 i extraordinària de 22-12-15, que se'ls han distribuït amb la convocatòria. 

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  consideren  aprovades  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 
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1.2 Dictamen relatiu a la moció del grup PSPV-PSOE sobre l'adhesió als convenis de
col·laboració  subscrits  entre  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i
Vertebració del Territori i les empreses subministradores d'energia Iberdrola, Endesa
i  Gas  Natural  per  a  la  protecció  dels  seus  clients,  amb  residència  habitual  a  la
Comunitat Valenciana, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 21 de gener de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.2. Moció del grup Socialista relativa a l'adhesió als convenis de col·laboració subscrits entre la
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les empreses subministradores
d'energia Iberdrola,  Endesa i  Gas Natural  per  a la  protecció dels  seus clients  amb residència
habitual a la Comunitat Valenciana que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. 

Vista la moció del Grup Socialista, presentada el 12 de gener de 2016  que s'incorpora a la
present acta com annex I. 

S'exposa la proposta pel grup Socialista. 

El tinent d'alcalde manifesta que aquest assumpte es va sotmetre a debat i votació en la Junta
de Govern Local del 16 de gener de 2016, i es va acordar ja en la dita Junta l'adhesió a aquests
convenis.

No obstant això, el Grup Socialista manifesta que se sotmeta a votació aquesta moció. 

Vist  el  que  exposa  la  Comissió  acorda  dictaminar  favorablement  la  moció  presentada  per
unanimitat.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, pregunta en quin
punt es troba la firma dels convenis.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, respon que la sol·licitud d'adhesió es va presentar
en la Conselleria el dia 25 de gener.

La regidora delegada de Serveis Socials, Sra. Alemany Rius (Grup Popular), informa que des del
passat dia 8 de gener s'està tramitant l'expedient però que encara ningú sap bé com ha de ser
la tramitació i que per això ha tingut lloc hui una reunió en la Conselleria de la qual espera
saber alguna cosa demà.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
el dictamen, que s'aprova per unanimitat.
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1.3. Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís sobre la declaració de municipi
contrari a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP)

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 21 de gener de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.3. Moció conjunta Grup Compromís relativa a la declaració del municipi contrari a l'aplicació del
Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP)

Vista la moció del Grup Compromís, presentada el 10 de gener de 2016 que s'incorpora a la
present acta com annex II. 

S'exposa la moció pel  Grup Compromís i  el  tinent  d'alcalde la sotmet a votació,  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

· 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2).

·I 11 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), i del
Grup Socialista (5) i Grup de Ciutadans (1).”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que
s'oposen a l'adhesió al Tractat perquè anteposa els interessos de les empreses transnacionals
als  dels  ciutadans,  perquè no es  podrà  tornar  a  municipalitzar  serveis  i  perquè representa
l'ofensiva  neoliberal  de l'Estat  contra  els  municipis  plasmada en la  Llei  de  Racionalització  i
Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). Acaba demanant el vot a favor de tots els grups.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, diu que la moció és interessant en alguns punts
però que aquest no és el fòrum per a tractar el tema.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que la moció és molt interessant i
anuncia el vot a favor del seu Grup.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, assenyala que està d'acord amb moltes coses
de la moció però que l'Ajuntament no té competència sobre ella. Igualment diu que caldria
separar el Tractat de la LRSAL i que està a favor de modificar aquesta i no derogar-la. Sobre el
Tractat diu que en ser les seues negociacions tancades no sap de què tracten i per tant no pot
avançar-se al que no coneix. Per això demana que les negociacions siguen públiques. Acaba
proposant  una  esmena  per  a  exigir  la  màxima transparència  en  la  negociació  del  Tractat,
respecte a la sobirania dels estats europeus i respecte a la normativa europea sanitària, laboral i
ecològica.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís agraeix el suport del Grup Socialista i
rebutja l'esmena del Grup Ciutadans.
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L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació l'esmena del Grup Ciutadans la qual és
rebutjada per majoria simple segons el resultat següent:

• 1 vot a favor que correspon a: Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).
• 6 vots en contra que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Victoria Rius Arnau, Mª  Estela

Horta Juliá i a Rafael José Silvestre Isach (Grup Socialista); i a Juan Bautista Vilar Paradís i
Raúl Borrás Peñarroja (Grup Compromís). 

• I 5 abstencions que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular). 

A continuació l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova per majoria simple d'acord
amb el resultat següent:

• 6 vots a favor que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Victòria Rius Arnau, Mª Estela Horta
Juliá i a Rafael José Silvestre Isach (Grup Socialista); i a Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl
Borrás Peñarroja (Grup Compromís). 

• I 6 abstencions que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i  Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); i  a Mª
Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

1.4.  Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís sobre la revisió de les zones
verdes del municipi

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 21 de gener de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.4. Moció del Grup Compromís relativa a la revisió de les zones verdes del municipi.

Vista la Proposició del Grup Compromís de data 10 de gener de 2016, que diu:

«JOAN BAPTISTA VILAR PARADIS COM A REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-
COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT DE MONCOFA, A L'EMPARA DEL QUE ESTABLEIX LA
LLEI  REGULADORA  DE  LES  BASES  DE  RÈGIM  LOCAL  I  EL  DECRET  2568/1986
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS,
presenta per la seua inclusió i debat del Ple ordinari de l’Ajuntament de Moncofa, la següent
MOCIÓ: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Des del Grup Compromís, després d'haver arreplegat suggeriments de distints col·lectius 
ciutadans en referència a les carències dotacionals de determinades zones enjardinades ens 
dirigim a este Ple exposant:
 
Que durant les diferents actuacions urbanístiques realitzades en els últims anys, s'ha aconseguit 
ampliar en moltes àrees, el sòl dotacional destinat a ús i gaudi de la ciutadania. Esta situació, 
per tant favorable, ha deixat grans superfícies de jardins, que mancats d'altres infraestructures 
complementàries, estan, al nostre entendre, infrautilitzades. Tant és, que zones àmplies del 
sector Palafangues i pràcticament tota la zona enjardinada que va en paral·lel a l'avinguda 
Ausiàs March tan sols disposen de bancs per a seure i xicotets rocalls d'arbustos aromàtics. El 
que a primera vista pot tractar-se d'una àrea de gaudi interessant, amb l'arribada de la calor 
totes estes zones es converteixen en un solàrium, insuportable tant per les altes temperatures 
com per la carència d’ombra.

Es la nostra intenció promoure una adequada dotació que permeta un ús més ampli i enfocat a
un tipus d'usuari més familiar.

PER TOT L'ANTERIOR, EL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER MONCOFA PROPOSA
AL PLE DE L'AJUNTAMENT L'ACORD SEGÜENT:

1r Habilitar en espais delimitats d'estos jardins zones de pícnic on es puga encendre foc per a 
fer paelles, graellades, etc. amb les instal·lacions adequades i les mesures de seguretat exigides
per la normativa legal.

2n Dur a terme una plantació d'arbres perquè en un futur es garantisca un espai d'ombra 
natural que faça més utilitari tot el trànsit entre els diferents parcs (falsos plataners, oms, etc.) 
arbres tots ells adaptables al clima i les característiques de la zona i que al mateix temps es 
convertirien en una reserva ecològica que en si mateixa podria ser una nova oferta d'atracció 
turística.

3r Implementar en tots els llocs que siga possible, aparells de gimnàstica estàtics per a l'esport 
de majors.

4t Reparar les fonts que hi ha desbaratades en l'avinguda Científic Avel·lí Corma.»

S'exposa la moció pel Grup Compromís, es procedeix al debat i després de les intervencions el
Grup Compromís la modifica en els següents termes:
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1r- Habilitar en l'avinguda de la Generalitat o en la zona més apropiada després de l'estudi dels
tècnics municipals, zones de pícnic on es puga encendre foc per a fer paelles, graellades, etc.,
amb les instal·lacions adequades i les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent.

2n- Dur a terme una plantació d'arbres perquè en un futur es garantisca un espai d'ombra
natural que faça més útil  tot el trànsit entre els diferents parcs (falsos plataners, oms, etc.)
arbres tots ells adaptables al clima i les característiques de la zona i que al mateix temps es
convertirien en una reserva ecològica que en si mateixa podria ser una nova oferta d'atracció
turística, en la zona d'Avel·lí Corma, Palafangues i/o zona de cementeri vell.

3r- Implementar a tot arreu que siga possible, aparells de gimnàstica estàtics per a l'esport de
majors, en la zona d'Avel·lí Corma, Palafangues i/o zona de cementeri vell.

4t- Reparar les fonts que hi ha desbaratades en l'avinguda Científic Avel·lí Corma.”

Se  sotmet  a  votació  la  moció  esmenada  pel  tinent  d'alcalde,  la  qual  és  dictaminada
favorablement per:

2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2).

I 11 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), i del Grup
Socialista (5) i Grup de Ciutadans (1).” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica que la
moció sorgeix de les peticions dels veïns i que pretén satisfer les seues necessitats, demana que
s'estudie i s'implante, i sol·licita l'aprovació de tots els grups municipals.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que està d'acord amb els quatre punts
de la moció.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que també està d'acord amb la moció i que
si  hi  ha  diners  per  a  abaixar  l'Impost  sobre  Béns  Immobles  també n'hi  haurà  per  a  açò.
Finalment, en relació amb la zona del “Pirulí”, diu que el nou equip de govern ara veurà que és
difícil controlar el civisme de la gent i demana que s'arregle el millor possible.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment la seua conformitat amb la
moció però diu que sobre el punt 1r vol saber el que diuen els tècnics i que es rehabilite la zona
del “Pirulí” i que si no és possible per raons pressupostàries que es tanque. Sobre el punt 2n diu
que està conforme i sobre els punts 3r i 4t que s'afija la zona verda de l'Ermita.

S'obre un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís pregunta si en la zona de l'Ermita
haurien d'anar arbres i aparells de gimnàstica.
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La Sra. Juliá Juliá li respon que els dos.

El Sr. Vilar Paradís respon que si tots estan d'acord ell està conforme.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), planteja que es tinga en compte que els arbres podrien
limitar les zones de jocs.

El Sr. Vilar Paradís respon que en aqueix cas es deixe com estava. Sobre la zona del  “Pirulí” diu
que s'usa amb poc civisme i que si es té obert s'ha de mantindre i vigilar.

El Sr. Andrés Alós diu que pensa que cal mantindre'l però en condicions, i que si no caldrà
prendre un altre tipus de mesures.

El Sr. Picher Juliá apunta que està conforme de prendre mesures i recuperar-la.

La Sra. Juliá Juliá assenyala que estaria bé fer una ordenança reguladora del civisme.

L'alcalde li respon que ja s'està treballant en la revisió de les ordenances municipals i que tindrà
en compte la proposta.

El  Sr.  Picher  Juliá  proposa  que  es  tinga  en  compte  la  instal·lació  de  jocs  i  engrunsadors
adaptats.

El Sr. Vilar Paradís respon que està conforme d'afegir-ho a la seua moció.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, afegint-hi la
proposta d'instal·lació de jocs i engrunsadors adaptats, que s'aprova per unanimitat.

1.5. Despatx extraordinari

1.5.1.  Proposta de l'Alcaldia per a desestimar la sol·licitud presentada per la UTE
RENOS-ECISA el dia 15/12/2015 on s'interessava “abstindre's de realitzar qualsevol
activitat  o  dictar  qualsevol  acte  que  faça  inútil  o  ineficaç  la  mesura  cautelar
sol·licitada, mentres es pronuncie el jutjat que hi haja de resoldre”.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la proposta de l'Alcaldia de data 28 de
gener  de  2016  per  a  desestimar  la  sol·licitud  presentada  per  la  UTE  RENOS-ECISA  el  dia
15/12/2015 on interessava “abstindre's de realitzar qualsevol activitat o dictar qualsevol acte que
faça inútil o ineficaç la mesura cautelar sol·licitada, mentres es pronuncie el jutjat que haja de
resoldre-hi”, i justifica la urgència en què l'acord s'ha d'adoptar, segons l'article 111.3 de la Llei
30/1992,  transcorregut  el  termini  de  millora  de  la  sol·licitud  concedida  que  finalitza  el  dia
3/2/2016 i, per tant, abans de la celebració de la sessió plenària ordinària de febrer.
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Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.

A continuació el secretari dóna compte de la part resolutòria de la proposta, el text íntegre de la
qual és el següent:

“Vista la sol·licitud de la UTE RENOS-ECISA que va tindre entrada en aquest Ajuntament el 15-
12-2015 r/e 9140.

Vist l'informe de la tècnica de Contractació de 28-01-2016 que es transcriu:

La funcionària que subscriu emet el següent informe, basant-se en els següents,

Antecedents de fet 

I. Amb data 15-12-2015, r/e 9140, va tindre entrada en l'Ajuntament de Moncofa l'escrit de la
UTE RENOS ECISA on sol·licitava a l'Ajuntament de Moncofa que, com havia sol·licitat com a
mesura cautelar la suspensió de l'execució de l'acord de 24-09-2015, aquesta administració ha
“d'abstindre's de realitzar qualsevol activitat o dictar qualsevol acte que faça inútil o ineficaç la
mesura cautelar sol·licitada, mentres es pronuncie el jutjat que haja de resoldre-hi.”

II. Amb data 18-12-2015, la funcionària que subscriu va emetre l'informe que es transcriu a
continuació:

“La  funcionària  que  subscriu  emet  el  següent  informe en  relació  amb el  registre  d'entrada
9140/2015 basant-se en els següents, 

Antecedents de fet

I. Mitjançant un acord plenari de data 30-04-2015 es va acordar iniciar l'expedient d'imposició
de penalitat per import de 203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E)
de l'annex II del PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa a
la contractista de les obres UTE RENOS ECISA.

II. En el termini concedit a aquest efecte, la UTE RENOS ECISA va formular les al·legacions que
va estimar oportunes, les quals van ser desestimades en virtut de l'acord plenari de data 24-09-
2015, del següent tenor literal:

“Primer. Desestimar les al·legacions formulades per la UTE RENOS-ECISA contra l'acord plenari
de 30-04-2005 en virtut del qual es va acordar iniciar l'expedient d'imposició de penalitats per
import de 203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del
PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.
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Segon. Aprovar definitivament l'import de la penalitat a imposar a la UTE RENOS-ECISA en la
suma de 203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del
PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Tercer. Imposar a la UTE RENOS-ECISA la penalitat prevista en el PCAP, per incompliment de la
condició especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del contracte d'execució de les
obres de la ronda de Moncofa, per import de 203.304,15 € que es farà efectiva mitjançant la
seua exacció a través del  procediment general  de recaptació,  primer en període voluntari  i
després mitjançant la via de constrenyiment, i serà exigible davant de qualsevol dels participants
en la Unió Temporal RENOS-ECISA.

Quart.  Ordenar  al  Departament  de  Recaptació  que  procedisca  a  recaptar,  mitjançant  el
procediment general de recaptació la suma de 203.304,15 € en concepte de penalitat imposada
a la UTE RENOS-ECISA per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del
PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Cinqué. Notificar la resolució que es dicte a la UTE RENOS-ECISA, i fer-los saber els recursos
que hi caben.

Sisé. Notificar la resolució que es dicte a ASEFA, SA, Seguros i Reaseguros i a Banc de Sabadell,
SA com a assegurador i avalador, respectivament de la UTE  RENOS-ECISA, i fer-los saber els
recursos que hi caben.”

III. El dit acord plenari  va ser notificat a la UTE RENOS ECISA el 14-10-2015 mitjançant un
correu certificat amb justificant de recepció, amb la qual cosa el termini per a interposar recurs
potestatiu de reposició finalitzava el 14-11-2015.

IV. Amb data 30-10-2015 la UTE RENOS ECISA va presentar l'escrit amb r/e 8030, on sol·licitava
de  l'Ajuntament  de  Moncofa  que  “s'abstinga  de  realitzar  qualssevol  actuacions  tendents  al
cobrament  executiu  dels  referits  203.304,15,  mentres  l'òrgan  judicial  competent  no  s'haja
pronunciat sobre la mesura cautelar de suspensió, a formular per aquesta part en el seu escrit
d'interposició de recurs contenciós administratiu; interposició que serà presentada davant dels
òrgans jurisdiccionals dins del termini de dos mesos des de la notificació del dit acord, en virtut
de l'article 46 de la LJ.»

V.  Mitjançant  un  acord  plenari  de  data  26-11-2015,  notificat  a  la  interessada  el  3-12-2015
mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, es va acordar “inadmetre a tràmit la
sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acord plenari de 24-09-2015 formulada per la UTE
RENOS-ECISA per mitjà d'un escrit que ha tingut entrada en aquest Ajuntament el 30-10-2015
r/e 8030, per no reunir els requisits legalment establits per a la seua admissió, tot això de
conformitat amb el que disposa l'article 111 LRJAP-PAC que exigeix la impugnació de l'acte la
suspensió d'execució de la qual se sol·licite.”
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VI. A la data d'aquest informe, la UTE RENOS ECISA no ha impugnat el dit acord plenari; no
obstant això, per mitjà d'un escrit que ha tingut entrada en aquest Ajuntament el 15-12-2015,
sol·licita que, havent interposat amb data 11-12-2015, recurs contenciós administratiu contra
l'acord plenari d'imposició de penalitats de data 24-09-2015, i havent sol·licitat com a mesura
cautelar  la  suspensió  de  l'execució  de  l'acord,  aquesta  administració  ha  “d'abstindre's  de
realitzar qualsevol activitat o dictar qualsevol acte que faça inútil o ineficaç la mesura cautelar
sol·licitada, mentres es pronuncie el jutjat que haja de resoldre-hi.”

Legislació aplicable

- Disposició transitòria primera del TRLCSP RDL 3/2011 LCSP.
- Article 196 i disposició addicional segona Llei 30/2007.
- Article 56, 57 i 111 Llei 30/1992 RJAP-PAC.
- Articles 129 i ss. de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Consideracions jurídiques

Primera. Règim jurídic

La disposició transitòria primera del TRLCSP estableix que els expedients de contractació iniciats
abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es regiran per la normativa anterior. A aquests efectes
s'entendrà que els expedients de contractació han sigut iniciats si s'ha publicat la corresponent
convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte.

I afegeix que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
present Llei es regiran quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua duració i
règim de pròrrogues per la normativa anterior.

Per tant, la normativa aplicable és la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic ja que el
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa es va adjudicar amb anterioritat a
l'entrada en vigor del TRLCSP, el 16-12-2011.

Segona. L'article 196 LCSP disposa en el seu apartat 8, que les penalitats s'imposaran per acord
de l'òrgan de contractació a proposta del responsable del contracte si s'haguera designat, que
serà immediatament executiu.

Sent això així, la suspensió de l'execució de l'acord plenari de 24-09-2015 únicament podria
articular-se en virtut del que disposa l'article 111 de la Llei 30/1992 RJAP-PAC que tracta de la
suspensió de l'execució dels actes impugnats.

El dit article es troba incardinat en el capítol II “Recursos administratius” del títol VII que tracta
de la “Revisió dels actes en via administrativa”.
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L'apartat 1 de l'esmentat article 111 disposa que la interposició de qualsevol recurs, excepte en
els  casos  en  què  una  disposició  establisca  el  contrari,  no  suspendrà  l'execució  de  l'acte
impugnat.

En el present cas, és palés que cap disposició administrativa estableix el contrari, per  la qual
cosa,  de  conformitat  amb el  que  disposa  l'article  196  LCSP,  l'acord  plenari  de  24-09-2015
d'imposició de penalitats, és perfectament executiu, eficaç i favorit i ha de desplegar els seus
efectes amb normalitat en el món jurídic.

A més, de conformitat amb l'article 111 LRJAP-PAC únicament pot sol·licitar-se la suspensió de
l'execució  de  l'acte  impugnat,  quan  concórrega  alguna  de  les  circumstàncies  previstes  en
l'esmentat article (com és lògic, ja que els actes administratius són immediatament executius).

A la data d'aquest informe, l'acord plenari de 26-11-2015 que inadmet a tràmit la sol·licitud
d'abstenció d'execució de l'acord de 24-09-2015 d'imposició de penalitats no ha sigut impugnat
en via administrativa, i no és prou als efectes que aquesta administració s'abstinga de realitzar
qualsevol acte que puga fer ineficaç la mesura cautelar sol·licitada, el fet de “comunicar” que el
dit acord plenari s'ha impugnat en via contenciosa administrativa. 

I  això,  perquè interposat  recurs  contenciós-administratiu  i  respecte  a  les  mesures  cautelars
sol·licitades en el seu  si, s'apliquen els articles 129 i ss. de la Llei de Jurisdicció Contenciosa
Administrativa que respecte d'això diuen:

“Article 129

1. Els interessats podran sol·licitar en qualsevol estat del procés l'adopció de les mesures que
asseguren l'efectivitat de la sentència.
2.  Si  s'impugnara  una  disposició  general,  i  se  sol·licitara  la  suspensió  de  la  vigència  dels
preceptes impugnats, la petició haurà d'efectuar-se en l'escrit d'interposició o en el de demanda.

Article 130

1. Prèvia valoració circumstanciada de tots els interessos en conflicte, la mesura cautelar podrà
acordar-se únicament quan l'execució de l'acte o l'aplicació de la disposició pogueren fer perdre
la seua finalitat legítima al recurs.

2. La mesura cautelar podrà denegar-se quan d'aquesta poguera seguir-se pertorbació greu dels
interessos generals o de tercer que el jutge o tribunal ponderarà en forma circumstanciada.

Article 131

L'incident cautelar se substanciarà en peça separada, amb audiència de la part contrària, que
ordenarà el  secretari  judicial  per un termini  que no excedirà de deu dies,  i  serà resolt  per
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interlocutòria  dins  dels  cinc dies següents.  Si  l'Administració  demandada no haguera encara
comparegut, l'audiència s'entendrà amb l'òrgan autor de l'activitat impugnada.”

En aquest sentit, les sentències esmentades d'advers han de rebutjar-se:

-La STS de 4-06-2010 es refereix a “la possibilitat que l'Administració Tributària dicte provisió de
constrenyiment sobre una liquidació impugnada en via economicoadministrativa i respecte de la
qual  s'ha  sol·licitat  la  suspensió  de  l'execució,  sense  haver-se  resolt  sobre  la  suspensió  de
l'execució sol·licitada. (…), Conclusió que deriva del que disposa l'art. 75.4 del Reglament de
Procediment de les Reclamacions economicoadministratives, aprovat per Reial Decret 391/1996,
d'1 de març, perquè en el cas que no siga prou la garantia oferida per qualsevol de les raons
que  indica,  l'òrgan  de  recaptació  ha  de  resoldre  expressament  sobre  la  suspensió,  fins  al
moment de la qual no podrà prosseguir l'execució de l'acte administratiu impugnat.” Les STS 29-
04-2009 i STS 29-10-2008 són del mateix tenor literal.

Finalment,  la  STS de  31-12-2001 ve  referida  expressament  que  “no és  procedent  exigir  el
recàrrec  de  constrenyiment  quan se  sol·licita  la  suspensió  d'una  liquidació  en  interposar  el
recurs contenciós administratiu encara que la suspensió s'acorde vençut el termini de pagament
voluntari”.

Les sentències esmentades fan referència a la suspensió (legalment prevista en la normativa
tributària  aplicable  a  cada  cas  concret)  de  l'execució  d'acords  adoptats  per  l'administració
tributària, normativa que no és aplicable a la immediata executivitat de l'acord d'imposició de
penalitats regulada en l'article 196.8 LCSP.

En definitiva,  l'article  196.8 LCSP estableix  que l'acord d'imposició  de penalitats  és  un acte
administratiu  immediatament  executiu  i  no  havent-se  sol·licitat  la  seua  suspensió  en  seu
administrativa mitjançant la seua impugnació a través dels recursos administratius legalment
previstos, la mera “comunicació” d'interposició del  recurs contenciós administratiu sol·licitant
com a mesura cautelar la suspensió de l'execució de l'acte recorregut, no habilita a l'òrgan de
contractació per a dictar un “nou acte administratiu” que acorde abstindre's d'executar un acte
immediatament  executiu,  més  quan  la  dita  decisió  competeix  a  la  Jurisdicció  Contenciosa
Administrativa a través del procediment legalment establit.

Tercera. Quant a l'advertència que “les autoritats i funcionaris que impulsen l'executivitat de la
penalitat amb anterioritat al pronunciament cautelar del jutjat, estaran incorrent en una actuació
il·legal sabent la seua injustícia”, cal indicar el següent:

-  Els  articles  56  i  57  de  la  Llei  30/1992  tracten  de  l'executivitat  i  dels  efectes  dels  actes
administratius i  així disposen respectivament que “els actes de les administracions públiques
subjectes al Dret Administratiu seran executius d'acord amb el que disposa aquesta Llei.”
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I que “els actes de les administracions públiques subjectes al Dret Administratiu es presumiran
vàlids i produiran efectes des de la data en què es dicten, llevat que en ells es dispose una altra
cosa.  L'eficàcia  quedarà  demorada  quan  així  ho  exigisca  el  contingut  de  l'acte  o  estiga
supeditada a la seua notificació, publicació o aprovació superior.”

Sent això així, l'acord d'imposició de penalitats és immediatament executiu des que es va dictar,
segons el que disposa l'article 196.8 LCSP, més quan la seua eficàcia no ha quedat demorada ni
pel seu contingut, ni supeditada a la seua notificació, publicació o aprovació superior.

-La UTE  RENOS-ECISA va interposar recurs contenciós administratiu contra l'acord d'imposició
de penalitats, en compte d'impugnar el dit acord en seu administrativa i sol·licitar, a través del
recurs de reposició, la suspensió de l'execució del dit acord, i impedir amb això, que aquesta
corporació  poguera  entrar  a  acordar  sobre  la  suspensió  d'un  acord  NO IMPUGNAT en  seu
administrativa.

-En lloc del recurs de reposició (via adequada per a sol·licitar la suspensió de l'execució de
l'acord recorregut), la UTE  RENOS-ECISA va presentar escrit amb r/e 8030, on sol·licitava de
l'Ajuntament  de  Moncofa  que  “s'abstinga  de  realitzar  qualssevol  actuacions  tendents  al
cobrament  executiu  dels  referits  203.304,15,  mentres  l'òrgan  judicial  competent  no  s'haja
pronunciat sobre la mesura cautelar de suspensió, a formular per aquesta part en el seu escrit
d'interposició de recurs contenciós administratiu; interposició que serà presentada davant dels
òrgans jurisdiccionals dins del termini de dos mesos des de la notificació del dit acord, en virtut
de l'article 46 de la LJ.”

Mitjançant un acord plenari de 26-11-2015, la dita sol·licitud d'abstenció va ser no admesa per
no reunir els requisits legalment establits perquè l'òrgan de contractació poguera acordar, si així
haguera procedit legalment, la suspensió de l'execució de l'acord d'imposició de penalitats NO
IMPUGNAT, com s'ha dit, en seu administrativa.

-A la data d'aquest informe la UTE  RENOS-ECISA no ha interposat cap recurs davant del dit
acord d'inadmissió de l'escrit amb r/e 8030/2015.

-La  simple  comunicació  a  l'òrgan  de  contractació  de  la  interposició  del  recurs  contenciós
administratiu amb sol·licitud de mesura cautelar de suspensió d'execució de l'acord recorregut,
en  cap  cas  habilita  a  l'òrgan  de  contractació  per  a  acordar,  en  seu  administrativa,  la
inexecutivitat d'aquest, més quan el dit recurs no ha sigut admés pel jutjat competent en data
d'aquest informe. 

- Finalment, s'adverteix que, de conformitat amb allò que disposa l'article 134 de la Llei 29/1998
de  Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa,  una  vegada  comunicada  a  l'òrgan  administratiu
corresponent  la  mesura  cautelar  adoptada  pel  jutjat  s'haurà  de  disposar  el  seu  immediat
compliment.
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Quarta. L'òrgan competent per a resoldre sobre la sol·licitud  “d'abstindre's de realitzar qualsevol
activitat o dictar qualsevol acte que faça inútil o ineficaç la mesura cautelar sol·licitada, mentres
es pronuncie el jutjat que haja de resoldre-hi” presentada per la UTE RENOS-ECISA, és el Ple
d'acord amb el que disposa la disposició addicional segona LCSP.

Vist tot això, la funcionària que subscriu proposa a l'Alcaldia que eleve al Ple de la corporació
municipal en la pròxima sessió que se celebre el següent informe amb proposta de resolució:

PRIMER. Desestimar la sol·licitud presentada per la UTE RENOS-ECISA el 15-12-2015 r/e 9140
interessant “abstindre's de realitzar qualsevol activitat o dictar qualsevol acte que faça inútil o
ineficaç la mesura cautelar sol·licitada, mentres es pronuncie el jutjat que haja de resoldre-hi”
pels motius que consten en el cos d'aquest informe.

SEGON. Notificar la resolució que es dicte a la interessada, i fer-li saber els recursos que hi
caben.

TERCER. Traslladar la resolució que es dicte al Departament de Recaptació als efectes oportuns.

És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret, de tot això es dóna trasllat
a l'Alcaldia, als efectes oportuns.”

III. En virtut del dit informe, per l'Alcaldia el 7-01-2016 es va proposar elevar al Ple extraordinari
de 12-01-2016, la desestimació de la sol·licitud efectuada per la UTE RENOS-ECISA, el 15-12-
2015 r/e 9140.

IV. No obstant això, l'11-01-2016 l'Alcaldia va dictar ofici de remissió del següent tenor literal:

“Vista  la  seua  sol·licitud  de  15/12/2015  on  requeria  a  l'Ajuntament  abstindre's  de  realitzar
qualsevol activitat o dictar qualsevol acte que faça ineficaç la mesura cautelar de suspensió de
l'execució de l'acord plenari d'imposició de penalitats de data 24/09/2015 sol·licitada davant del
Jutjat Contenciós Administratiu.

Vist  que  amb  data  3/12/2015  es  va  notificar  a  la  UTE  RENOS-ECISA  l'acord  plenari  de
26/11/2015 que inadmetia a tràmit la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acord plenari de
24/09/2015 formulada per la UTE amb relació a la imposició de penalitats pels motius que hi
consten. 

Vist que aquest Ajuntament ja va resoldre sobre la suspensió sol·licitada i que la nova petició no
innova res sobre l'anterior.

De  conformitat amb el que disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de
Règim Jurídic  de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP-
PAC), se li requereix perquè en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la notificació de
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la  present,  esmene  la  sol·licitud  de  referència  i  aclarisca  quins  nous  fets  concorren  per  a
formular per segona vegada la sol·licitud de suspensió.

En cas de no fer-ho se'ls tindrà per desistits de la seua petició prèvia resolució dictada conforme
a l'article 42 LRJAP-PAC.

El transcurs del termini màxim legal per a resoldre en aquest procediment i notificar la resolució
queda suspés d'acord amb el que disposa l'article 42.5.a) LRJAP-PAC.”

V. Així mateix, mitjançant Decret 19/2016, de 12 de gener, és va acordar desconvocar el Ple
extraordinari assenyalat per a aqueix mateix dia.

L'ofici de remissió de millora de la sol·licitud va ser notificat a la UTE RENOS-ECISA mitjançant
correu certificat amb justificant de recepció el 15-01-2016.

El termini de deu dies hàbils concedits per a l'esmena de la sol·licitud va finalitzar el 27-01-2016
sense que per la UTE  RENOS-ECISA s'haja procedit a l'esmena requerida a la data d'aquest
informe.

VI.  Amb data 14-01-2016,  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm. 2 de Castelló,  en el  PO
461/2015 ha emplaçat l'Ajuntament de Moncofa perquè al·legue el que estime convenient sobre
la  mesura  cautelar  de  suspensió  de  l'execució  de  l'acord  recorregut  sol·licitada  per  la  UTE
RENOS-ECISA.

Legislació aplicable 

- Art. 42, 71 i 111 LRJAP-PAC

Consideracions jurídiques

Única. En l'informe emés per qui subscriu amb data 18-12-2015 es va elevar a l'Alcaldia que es
proposara al Ple la desestimació de la sol·licitud efectuada per la UTE RENOS ECISA EL 15-12-
2015 R/E 9140; no obstant això, després del dit informe, es va requerir a la sol·licitant perquè
en el termini de 10 dies hàbils millorara la seua sol·licitud, de conformitat amb el que disposa
l'article 71 LRJAP-PAC, i es va advertir que, en el cas de no fer-ho, se li tindria per desistida de
la seua sol·licitud, en virtut del que disposa l'article 42 LRJAP-PAC.

L'esmentat article disposa que l'Administració està obligada a dictar una resolució expressa en
tots els procediments i a notificar-la siga quina siga la seua forma d'iniciació.

En els casos de prescripció,  renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la
sol·licitud,  així  com  la  desaparició  sobrevinguda  de  l'objecte  del  procediment,  la  resolució
consistirà en la declaració de la circumstància que concórrega en cada cas, amb indicació dels
fets produïts i les normes aplicables.
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Per tot el que s'ha exposat, l'acord que s'adopte haurà de tindre per desistida la UTE RENOS
ECISA de la seua sol·licitud presentada el 15-12-2015 r/e 9140 on interessava que l'Ajuntament
s'abstinga de realitzar qualsevol activitat o dictar qualsevol acte que faça inútil  o ineficaç la
mesura cautelar  de suspensió de l'execució de l'acord d'imposició de penalitats,  mentres es
pronuncie el jutjat que haja de resoldre-hi.

Vist tot això, la funcionària que subscriu proposa a l'Alcaldia que eleve al Ple de la corporació
municipal en la pròxima sessió que se celebre el següent informe amb proposta de resolució:

PRIMER. Tindre per desistida a la UTE RENOS-ECISA de la seua sol·licitud presentada el 15-12-
2015 r/e 9140 on interessava que l'Ajuntament s'abstinga de realitzar qualsevol activitat o dictar
qualsevol acte que faça inútil o ineficaç la mesura cautelar de suspensió de l'execució de l'acord
d'imposició de penalitats, mentres es pronuncie el jutjat que haja de resoldre-hi, en virtut del
que disposa l'article 42 LRJAP-PAC.

SEGON. Notificar l'acord que es dicte a la UTE RENOS-ECISA, i fer-li saber els recursos que hi
caben.”

Vist tot això, DECRETE elevar al Ple l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Tindre per desistida a la UTE RENOS-ECISA de la seua sol·licitud presentada el 15-12-
2015 r/e 9140 on interessava que l'Ajuntament s'abstinga de realitzar qualsevol activitat o dictar
qualsevol acte que faça inútil o ineficaç la mesura cautelar de suspensió de l'execució de l'acord
d'imposició de penalitats, mentres es pronuncie el jutjat que haja de resoldre-hi, en virtut del
que disposa l'article 42 LRJAP-PAC.

SEGON. Notificar l'acord que es dicte a la UTE RENOS-ECISA, i fer-li saber els recursos que hi
caben.”  

A la vista que no s'ha sol·licitat cap torn d'intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

2. Control dels òrgans de govern

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

Donat compte de la relació de decrets dictats des del 27 de novembre de 2015 fins al 25 de gener
de 2016, es produeixen les intervencions següents: 

2.1.2. El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, en relació amb el Decret 15/2016 en el
qual  es  requereix  a  Vivers  Centre  Verd  informació  sobre  les  condicions  dels  contractes  dels
treballadors a qui poguera afectar una subrogació com a conseqüència de la licitació del contracte



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

             

del  servei  de  manteniment  de  parcs  i  jardins,  diu  que  té  altres  idees  i  proposa  tornar  a
municipalitzar els serveis de jardineria i parcs i jardins.

I, en relació amb el Decret 1924/2015, sol·licita informació aclaridora del decret. 

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon en relació amb el primer decret que demanarà
informes per al veure si és possible el que sol·licita i en relació amb el segon que una sentència
judicial  ha impedit  la compensació  de deutes  per  la  qual  cosa es va haver  de fer  efectiu  el
pagament i ara es tramitarà el cobrament.

En aquest punt l'interventor de fons municipal, Sr. Gual Sanz, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia,
sol·licita l'ús de la paraula per a explicar que el jutjat obliga primer a pagar i després a exigir el
deute municipal i que s'ha interposat recurs d'apel·lació contra la resolució judicial.

2.1.2. L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), informa en relació amb el Decret 54/2016 relatiu als
pagaments a justificar amb motiu de l'assistència a la fira FITUR que enguany la quantitat ha sigut
de 1.200 euros com l'any passat, però que només s'han gastat 665 davant dels 981 de l'any
anterior. 

2.2. Dació de compte de l'informe d'Intervenció núm. 331, relatiu al Pla d'Ajust del
període tercer trimestre de 2015

En aquest punt no es registra cap intervenció.

2.3. Dació de compte de l'informe d'Intervenció núm. 332, relatiu al Pla d'Estabilitat
Pressupostària del període tercer trimestre de 2015

En aquest punt no es registra cap intervenció.

2.4.  Dació de  compte de l'informe d'Intervenció núm. 333, relatiu a la  Regla del
despesa del tercer trimestre de 2015

En aquest punt no es registra cap intervenció.

2.5.  Dació de  compte  de  l'informe  d'Intervenció  de  compliment  de  terminis  Llei
15/2010 del tercer trimestre de 2015

En aquest punt no es registra cap intervenció.

2.6.  Dació de  compte  de  l'informe de  compliment  de  terminis  RD 635/2014 del
tercer trimestre de 2015

En aquest punt no es registra cap intervenció.
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2.7. Precs i preguntes

En aquest punt es produeixen les intervencions següents: 

2.7.1. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). En relació amb el que s'ha dit per l'alcalde en el punt 2.1.2
sobre les despeses justificades de la fira FITUR pregunta quins han sigut les despeses de l'alcalde.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que la despesa total ha sigut de 665 euros, que no
estan detallades les despeses de l'alcalde i que segurament seran majors que els del Sr. Picher
Juliá quan era alcalde perquè ell s'ha quedat a dormir.

2.7.2. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Diu que ha vist dues persones de l'atur fent treballs de
neteja de desbrossament per a l'Ajuntament i pregunta, a més d'assenyalar que la forma de fer el
treball no era la més correcta, si aqueixa labor correspon a l'Ajuntament. A més assenyala que ha
vist el camió de l'Ajuntament fent viatges amb restes de poda amb destinació a l'abocador de
Germans Ventura quan es podrien triturar i estalviar despeses.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que part de la gestió de l'empresa Centre Verd és
millorable i així els ho estan reclamant. Sobre les restes de poda assenyala que l'empresa diu que
se'n fa càrrec.

2.7.3. Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). En relació amb la Moció presentada en el Ple ordinari
del passat mes d'octubre sobre el programa Xarxa Llibres pregunta si s'ha modificat l'ordenança
municipal  reguladora  de  les  ajudes  econòmiques  per  a  l'adquisició  de  llibres  de text  per  a
adaptar-la-hi i per a donar entrada a les ajudes per a educació infantil i transport d'alumnat de
batxiller i en demana la derogació i l'aprovació d'una nova ordenança.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que recentment s'han pagat les ajudes del curs
2013/2014, que ara s'estan obrint les del curs 2014/2015 i que per al curs 2015/2016 s'haurà de
fer adaptar l'ordenança.

2.7.4.  Sra.  Juliá  Juliá  (Grup  Ciutadans).  Comenta  que  un  veí  li  ha  fet  arribar  una  carta
presentada  en  l'Ajuntament  el  21  de  desembre  passat  en  què  reclama  per  les  molèsties
causades per un local musical en el carrer Nou d'octubre, i pregunta si s'ha fet alguna cosa
respecte d'això.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que es va parlar amb aquesta persona però que
no va haver-hi enteniment, que denuncie quan hi haja molèsties i demanarà als serveis tècnics
municipals que ho estudien.

L'alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


