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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 4
Data: 15 de febrer de 2016
Horari: de 13.30 a 13.45 h
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

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)

Secretari:

Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1.Part resolutòria:
 
1.1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 
1.2. Proposició de sol·licitud d'autorització d'horaris comercials excepcionals per al dia 19 de
març de 2016.

1.3. Proposició d'adhesió de l'Ajuntament de Moncofa a la resolució de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i  Esport conduent a la declaració de Bé d'Interés Cultural Immaterial  a
favor de les Normes de Castelló.

1.5. Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Precs i preguntes.
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1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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 de la Junta si
desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 1 de febrer de 2016
que se'ls ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

A la vista que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde sotmet a votació l'esborrany de l'acta,
que s'aprova per assentiment.

1.2. Proposició de sol·licitud d'autorització d'horaris comercials excepcionals per al
dia 19 de març de 2016

Vista la Proposta de l'Alcaldia de data 11 de febrer de 2016 que diu:

“Vist que per mitjà d'un escrit de data 30/12/2015, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el
mateix  dia amb el  número 9.547,  l'Associació de Supermercats  de  la  Comunitat Valenciana
(ASUCOVA) sol·licita autorització a l'empara del que preveu l'article 22 del Decret Llei 1/2015, de
27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials a la Comunitat Valenciana, per a l'horari comercial
excepcional següent:

• Dia excepcional per al qual s'insta per a l'autorització: 19 de març de 2016.
• Raons en què s'empara la petició: la festivitat de Sant Josep coincideix enguany amb un

dissabte per la qual cosa els establiments d'alimentació es trobaran tancats en vespres
de Setmana Santa.

• Condicions que, en el seu cas, es pogueren adoptar per a l'exercici: no es detallen.
• Descripció detallada de les activitats i/o establiments: Consum, Mas y Mas, Mercadona i

Dialprix.
• Àmbit territorial al qual s'estén la sol·licitud: Moncofa.
• Relació de sol·licituds individuals presentades per comerciants interessats: cap.

Vist l'informe emés per l'arquitecte tècnic municipal en data 14/1/2016. 

Vist que durant el termini d'audiència preceptiu l'Associació de Comerciants de Moncofa no ha
realitzat cap al·legació.

Considerant que segons l'article 22 del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer:
 



Secretaria
Tel. 964580421
Fax: 964580348

             

«1.  Els  horaris  excepcionals  són  aquells  que  es  concedeixen,  a  petició  de  l'ajuntament
interessat, en virtut de circumstàncies especials no periòdiques que incrementen les oportunitats
de negoci del comerç local per increments puntuals i excepcionals de la demanda, a causa de la
major afluència de visitants, en dates concretes.

2. Tota excepció s'atorgarà per als dies concrets, sense que es puga estendre la seua vigència
més enllà de l'any natural per al que es concedisca.

3. Podran sol·licitar la concessió d'un horari excepcional al règim general els ajuntaments per als
establiments ubicats en la zona on es produïsca l'excepcionalitat del seu terme municipal.

4. Els horaris excepcionals, no superaran un màxim de dos diumenges o festius a l'any en cada
municipi, sense que això compute en el límit de 10 diumenges i festius que es refereix l'article
17.»

Considerant que de conformitat amb el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  en  relació  amb  l'article  53.2  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; i la Resolució número 229/2016, de 10 de febrer, de delegació
de  competències  en la  Junta  de  Govern  Local  és  competència d'aquesta:  “20.  La  sol·licitud
d'autorització d'horaris comercials excepcionals”.

PROPOSA:

Primer.  Sol·licitar  al  Servei  Territorial  de  Comerç  i  Consum  de  la  Conselleria  d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball autorització per a l'horari comercial excepcional
següent:

• Dia excepcional per al qual s'insta per a l'autorització: 19 de març de 2016.
• Raons en què s'empara la petició: la festivitat de Sant Josep coincideix enguany amb un

dissabte per la qual cosa els establiments d'alimentació es trobaran tancats en vespres
de Setmana Santa.

• Condicions que, si és el cas, es pogueren adoptar per al seu exercici: no es detallen.
• Descripció detallada de les activitats i/o establiments: Consum, Mas y Mas, Mercadona i

Dialprix.
• Àmbit territorial a què s'estén la sol·licitud: Moncofa.
• Relació de sol·licituds individuals presentades per comerciants interessats: cap.

Segon. Notificar la present resolució a l'interessat.

Tercer. Difondre, si és el cas, l'autorització entre els interessats, i publicar-la, almenys, en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament així com en la pàgina web municipal.”
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Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la Proposta, que s'aprova per assentiment.

1.3. Proposició d'adhesió de l'Ajuntament de Moncofa a la Resolució de la Conselleria
d'Educació, Investigació,  Cultura i  Esport conduent a la  declaració de Bé d'Interés
Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló

Vista la Proposta de l'Alcaldia de data 11 de febrer de 2016 que diu:

“La  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  va  publicar  la  Resolució  de  3  de
desembre de 2015, per a incoar l’expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial a
favor de les Normes de Castelló. 

Vista l'esmentada Resolució.

Vist l'escrit de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en què convida els ajuntaments
valencians a manifestar-se sobre la  Resolució de 3 de desembre de 2015 de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Vist  l’article  12  de  l’Estatut  d’Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana  que  assenyala  que
correspon a la Generalitat vetlar per  la protecció i  la defensa de la identitat i  dels  valors i
interessos del poble valencià i pel respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el
seu patrimoni històric.

Vista la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, que estableix en l’article 45
que  seran  declarats  béns  immaterials  d’interés  cultural  aquelles  activitats,  creacions,
coneixements,  pràctiques,  usos  i  tècniques  que  constitueixen  les  manifestacions  més
representatives i valuoses de la cultura i les formes de vida tradicionals dels valencians i les que
mantenen i potencien l’ús del valencià.

Vista la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Atés que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'acord amb l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia
de  la Comunitat  Valenciana,  és  la institució de  la  Generalitat  Valenciana  que té per  funció
«determinar  i  elaborar,  en  el  seu  cas,  la  normativa  lingüística  de  l’idioma  valencià»  i  que
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua parteix  de la tradició lexicogràfica,  literària i  la realitat
lingüística  genuïna  valenciana,  així  com  la  normativització  consolidada,  a  partir  de  les
denominades Normes de Castelló.

Atés que, com afirma la Resolució  de 3 de desembre de 2015 de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, «La llengua pròpia és la més alta manifestació de la personalitat
d’un poble» i que «Al llarg dels segles, els valencians s’han convertit en dipositaris de l’herència
d’una  llengua  amb  una  grandesa  literària  que,  com  a  vehicle  de  pensament,  educació  i
comunicació, està en constant evolució i s’enriqueix gràcies a l’ús i la fidelitat dels seus parlants.
Com a resultat d’aquest compromís, el valencià constitueix el patrimoni lingüístic col·lectiu que
ens caracteritza i agermana. Aquest és l’esperit que va moure les entitats i personalitats més
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representatives del món cultural valencià de començament del segle XX a bastir un acord amb
l’objectiu d’establir unes bases per a la unificació ortogràfica del valencià.»

Atés  que,  d'acord  amb  la  Resolució  esmentada,  «La  denominació  Normes  de  Castelló està
documentada i estesa des de fa dècades en la societat valenciana i en els àmbits especialitzats i
professionals dels estudis filològics, literaris i d’història cultural» i que  «Aquest nom subratlla la
importància de la capital de la Plana i les comarques valencianes septentrionals, en el procés de
consens que fructificà en la modernització de la normativa de la llengua, i també reflecteix el
compromís de personalitats i entitats castellonenques en la memòria, la vigència i la pervivència del
valencià.”

Considerant que de conformitat amb el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  en  relació  amb  l'article  53.2  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; i la Resolució número 229/2016, de 10 de febrer, de delegació
de competències en la Junta de Govern Local és competència d'aquesta: “22. Les competències
residuals de l'Alcaldia a què al·ludeix l'article 21.1.s) LBRL”.

PROPOSA:

Primer. Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Moncofa a la Resolució de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport conduent a la declaració de Bé d'Interés Cultural Immaterial a favor
de les Normes de Castelló.

Segon. Traslladar l'acord a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per mitjà de la
Direcció General de Cultura i Patrimoni, i a la Federació Valenciana de Municipis i províncies.”

Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la Proposta, que s'aprova per assentiment.

1.4. Despatx extraordinari

En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte per a tractar.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

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


