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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 2
Data: 25 de febrer de 2016
Horari: de 19.00 a 22.30 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. 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 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2 Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la designació de titular i suplent en el  

Consorci  Gestor  del  Pacte  Territorial  per  l'Ocupació  “La  Plana  Baixa”  a  l'efecte  de  la  
Constitució del Consorci després de la celebració de les eleccions municipals.
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 1.3 Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la derogació del Reglament del mercat
municipal de Moncofa.

 1.4 Dictamen de la proposició de l'Alcaldia  relativa a la derogació de l'Ordenança per a la  
creació de fitxers de caràcter personal “Videovigilància d'edificis públics” i “Videovigilància de

trànsit” de la policia municipal.
 1.5 Dictamen  de  la  proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  l'aprovació  del  Reglament  del  

cementeri municipal de Moncofa.
 1.6 Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació del fitxer de dades de  

caràcter personal “Cementeri”.
 1.7 Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l'actuació per a l'anul·lació d'abocaments

al canal de Masbó en temps sec.
 1.8 Dictamen  de  la  proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  l'aprovació  inicial  del  Pressupost  i  

de la plantilla de personal per a 2016.
 1.9 Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud d'una nova revisió del

cadastre d'urbana.
 1.10 Dictamen  de  la  proposta  del  Grup Compromís  relativa  a  la  implementació  del  web  

municipal - portal de transparència.
 1.11 Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la posada en funcionament  

de la font lúdica situada en la plaça de l'Esport.
 1.12 Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la implantació de zones canines i

platges de gossos a Moncofa.
 1.13 Dictamen  de  la  proposta  del  Grup Popular  relativa  a  la  sol·licitud  a  la  Generalitat  

Valenciana de subvenció de l'IBI als agricultors.
 1.14 Dictamen  de  la  proposta  del  Grup Popular  relativa  a  la  sol·licitud  a  la  Generalitat  

Valenciana de la concessió d'una línia regular d'autobusos que unisca Moncofa i la Vall  
d'Uixó.

 1.15 Despatx extraordinari.

 2 Control dels òrgans de govern:

 2.1 Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària.
 2.2 Precs i preguntes.

1.1. 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 del Ple si desitgen
formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2016 que se'ls ha
distribuït juntament amb la convocatòria. 
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Davant de la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 

1.2  Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la designació de titular i suplent
en el Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació “La Plana Baixa” a l'efecte de
la constitució del Consorci després de la celebració de les eleccions municipals

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.2. Proposició de l'Alcaldia relativa a la designació de titular i suplent en el Consorci Gestor del
Pacte Territorial per l'Ocupació “La Plana Baixa” a l'efecte de la constitució del Consorci després de
la celebració de les eleccions municipals.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 12 de febrer de 2016, que diu:

“Vist que l'Ajuntament en sessió plenària ordinària de 28 de maig de 2009 va acordar, entre altres,
constituir  el  Consorci Gestor del  Pacte Territorial  per  l'Ocupació “La Plana Baixa” integrat pels
ajuntaments de Nules, la Vilavella, Xilxes, Fondeguilla, Moncofa, Almenara, la Llosa i la Vall d’Uixó,
les  organitzacions  sindicals  CC.OO.  i  UGT,  l'Organització  Empresarial  de  la  Confederació
d'Empresaris de Castelló (CEC) i la Confederació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de
Castelló (CEPIMEC), aprovar inicialment els seus estatuts i hi integrar-se.

Vist que l'article 6 dels estatuts del Consorci estableix que aquest s'estructurarà en els  òrgans
següents:

• el Consell Rector 
• la Presidència
• la Comissió Permanent de Direcció
• el Comité Assessor

Vist que segons els estatuts del Consorci, el Consell rector estarà integrat, entre altres, per un
representant de cada una de les administracions públiques i es renovarà totalment amb la mateixa
periodicitat que les corporacions locals de què formen part els seus membres (articles 7 i 9) i la
Comissió Permanent de Direcció estarà integrada per un/a representant de cada una de les entitats
que conformen el Consorci,  anomenats pels seus òrgans estatutaris de govern per a  tal fi, per
períodes bianuals (article 11).

Vist  que  mitjançant  un  acord  plenari  de  data  23  de  juny  de  2011  es  va  designar  com a
representant a la regidora Tania Palacios Giménez.

Vist que amb motiu de les passades eleccions municipals de maig de 2015 s'han produït canvis en
la composició de l'Ajuntament.
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Vist l'informe favorable emés pel secretari de l'Ajuntament en data 11/2/2016 en el amb l'excepció
que els articles 87 LBRL i 110 TRRL reguladors dels consorcis han sigut derogats, amb efectes de 2
d'octubre de 2016, per la disposició derogatòria única a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Considerant que d'acord amb l'article 22.2.b) LBRL són competència del Ple els acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals.

PROPOSA:

Primer. Designar com a representant titular de l'Ajuntament de Moncofa en el Consorci Gestor del
Pacte Territorial per l'Ocupació “La Plana Baixa” a l'alcalde Wenceslao Alós Valls i com a suplent al
primer tinent d'alcalde José Mª Andrés Alós.

Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació “La Plana
Baixa”.”

Davant de  l'absència d'intervencions  la presidència 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), Sr.
Andrés Alós.

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

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, justifica la necessitat
de l'acord per la renovació de les corporacions locals després de les eleccions municipals de maig
de 2015.

El  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  diu  que  està  d'acord  que  cal  renovar  la
composició  del  pacte  alhora  que  critica  la  gestió  realitzada  en  aquest  pels  seus  anteriors
representants els exalcaldes de la Vall d'Uixó i Nules.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta la conformitat amb la proposta.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia també la conformitat.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposició, la qual s'aprova per unanimitat.

1.3. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la derogació del Reglament del
mercat municipal de Moncofa
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El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.3. Proposició de l'Alcaldia relativa a la derogació del Reglament del mercat municipal de Moncofa

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 5 de febrer de 2016, que diu:

“Vist que l'Ajuntament en sessió plenària ordinària de 29 d'abril de 2014 va acordar l'aprovació
inicial del Reglament de mercat municipal interior, l'exposició pública del qual va tindre lloc en el
Tauler d'Anuncis municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 58, de 13 de
maig de 2014.

Vist que durant el període d'exposició pública no es va presentar cap al·legació i va quedar per tant
definitivament aprovat i es va publicar posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló
número 77, de 26 de juny de 2014 i va entrar en vigor el 15 de juliol del mateix any.

Vist que l'article 8 del Reglament estableix que l'explotació i utilització de les parades de venda
tindrà la consideració de contracte administratiu especial.

Vist que l'article 10 del Reglament disposa que les  parades s'adjudicaran mitjançant contracte
administratiu  especial,  d'acord  amb  la  normativa  d'aplicació  i  amb  els  corresponents  plecs
administratius que aprove l'Ajuntament.
 
Vist  que  des  de  l'entrada  en vigor  del  Reglament  no ha  entrat  en  funcionament  el  mercat
municipal.

Vist que s'està tramitant la posada en marxa del mercat municipal.

Vist que es considera més ajustat a la simplificació administrativa exigida hui a les administracions
públiques  regular  l'explotació i  utilització  de  les  parades  de  venda mitjançant  una  concessió
administrativa que arreplegue en un sol plec totes les condicions legals necessàries que mitjançant
l'actual reglament i els plecs que se'n deriven.

Vist l'informe jurídic emés pel secretari de l'Ajuntament en data 28/1/2016 en què es diu que no
s'aprecia cap impediment legal per a la derogació del vigent Reglament del mercat municipal i la
licitació dels llocs del mercat municipal com una concessió administrativa. 

Considerant el que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL), que atribueix als ajuntaments la potestat reglamentària i d'autoorganització.

Considerant que conforme a l'article 4.a) del Reglament és competència del Ple de l'Ajuntament
l'aprovació, modificació o derogació d'aquest.
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Considerant igualment la competència atribuïda al Ple pels 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  per  a  aprovar  el  reglament  orgànic,  les
ordenances i la resta de disposicions de caràcter general que siguen de la competència municipal.

PROPOSA:

Primer. Derogar el Reglament del mercat municipal de Moncofa aprovat en sessió plenària ordinària
de 29 d'abril de 2014.

Segon. Sotmetre l'acord de derogació a informació pública i audiència als interessats pel termini
mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Resoldre les reclamacions i suggeriments en cas de presentar-se dins del termini contra
l'acord i  aprovar-lo definitivament pel Ple, excepte en el cas que no s'haguera presentat cap
reclamació  o  suggeriment  en  què  s'entendrà  definitivament  adoptat  l'acord  fins  llavors
provisional.”

Davant de l'absència d'intervencions,  la Presidència 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), Sr.
Andrés Alós.

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

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de la proposició és simplificar tràmits i evitar duplicitats ja que el nou plec regulador de la
licitació dels llocs del mercat que s'haurà d'aprovar contindrà en una única norma la regulació
que ara corresponia al reglament i al plec que aquest contemplava per al seu desenrotllament.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el vot favorable.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  manifesta  també  la  conformitat  a  la
proposició.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, expressa igualment la conformitat.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposició, la qual s'aprova per unanimitat.
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1.4. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la derogació de l'Ordenança per
a  la  creació  de  fitxers  de  caràcter  personal  “Videovigilància  d'edificis  públics”  i
“Videovigilància de trànsit” de la policia municipal

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.4. Proposició de l'Alcaldia relativa a la derogació de l'Ordenança per a la creació de fitxers de
caràcter  personal  “Videovigilància  d'edificis  públics”  i  “Videovigilància  de  trànsit”  de  la  policia
municipal.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 28 de gener de 2016, que diu:

“Vist que l'Ajuntament en sessió  plenària ordinària de  27  de  novembre de 2008 va acordar
l'aprovació inicial de l'Ordenança per a la creació de fitxers de caràcter personal “Videovigilància
d'edificis públics” i “Videovigilància de trànsit” de la policia municipal.

Vist que l'esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Castelló número 153
de 18 de desembre de 2008 en el qual apareixen l'esmentada ordenança i un annex I amb el
contingut establit en l'article 20.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal que han de tindre les disposicions de creació o de modificació de
fitxers.

Vist  que  amb  motiu  de  l'auditoria  externa  biennal  realitzada  per  l'empresa  Start  Up,  SL de
conformitat amb el que disposen els articles 96 i  110 del Reial Decret 1.720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, aquesta
recomana esmenar la dita situació per a complir a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Vist l'informe jurídic emés pel secretari de l'Ajuntament en data 28/1/2016 en el qual es diu que
no es veu cap impediment legal per a la derogació de l'esmentada ordenança. 

Considerant que l'article 52 del Reial Decret 1.720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament de desplegament  de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades  de  Caràcter  Personal,  disposa  que  la  creació,  modificació  o  supressió  dels  fitxers  de
titularitat pública només podrà fer-se per mitjà de disposició general o acord publicats en el Butlletí
Oficial de l'Estat o diari oficial corresponent i que en tot cas, la disposició o acord haurà de dictar-se
i publicar-se amb caràcter previ a la creació, modificació o supressió del fitxer.

Considerant que d'acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, 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 correspon al Ple
municipal l'aprovació del reglament orgànic, les ordenances i la resta de disposicions de caràcter
general que siguen de la competència municipal.
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PROPOSE:

Primer.  Derogar  l'Ordenança  per  a  la  creació  de  fitxers  de  caràcter  personal  “Videovigilància
d'edificis públics” i “Videovigilància de trànsit” de la policia municipal aprovada per l'Ajuntament en
sessió plenària ordinària de 27 de novembre de 2008. 

Segon. Mantindre l'annex I publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 153, de
18 de desembre de 2008, a l'efecte de complir la normativa vigent.

Tercer. Sotmetre l'acord de derogació a informació pública i audiència als interessats pel termini
mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Quart. Resoldre les reclamacions i suggeriments en cas de presentar-se dins del termini contra
l'acord i  aprovar-lo definitivament pel Ple, excepte en el cas que no s'haguera presentat cap
reclamació  o  suggeriment  en  què  s'entendrà  definitivament  adoptat  l'acord  fins  llavors
provisional.”

Davant de l'absència  d'intervencions  la Presidència 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), Sr.
Andrés Alós.

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

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de la proposició és suprimir una norma innecessària com ha posat de manifest l'informe de
l'auditoria  biennal  externa  sobre  el  compliment  de  la  normativa  de  protecció  de  dades
recentment realitzada.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el vot favorable.

El  portaveu del  Grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  manifesta  també la conformitat amb la
proposició.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, expressa igualment la conformitat.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposició, la qual s'aprova per unanimitat.

1.5. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l'aprovació del Reglament del
cementeri municipal de Moncofa
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El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.5.  Proposició de  l'Alcaldia  relativa  a  l'aprovació  del  Reglament  del  cementeri  municipal  de
Moncofa.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 12 de febrer de 2016, que diu:

“Vist que  el  Ple de  l'Ajuntament  de  Moncofa,  en sessió de  data  21/12/2000,  va aprovar  el
Reglament regulador dels serveis funeraris municipals.

Vist que posteriorment, mitjançant Decret 39/2005, de 25 de febrer, el Consell de la Generalitat
va aprovar el Reglament regulador de les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de
la Comunitat Valenciana, el qual després va ser modificat pel Decret 195/2009, de 30 d'octubre.

Vist que els canvis normatius i l'experiència adquirida pel pas del temps fan aconsellable revisar i
actualitzar el Reglament vigent.

Vist  l'esborrany de Reglament del cementeri municipal elaborat pels serveis de la Secretaria de
l'Ajuntament.

Vist l'informe jurídic favorable emés pel secretari de l'Ajuntament en data 12/2/2016. 

Considerant el que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL), que atribueix als ajuntaments la potestat reglamentària i d'autoorganització.

Considerant igualment la competència atribuïda al Ple pels 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  per  a  aprovar  el  reglament  orgànic,  les
ordenances i la resta de disposicions de caràcter general que siguen de la competència municipal.

PROPOSA:

Primer. Derogar el vigent Reglament del cementeri municipal aprovat per Ajuntament Ple en data
21/12/2000.

Segon. Aprovar el nou Reglament del cementeri municipal elaborat per elaborat pels serveis de la
Secretaria de l'Ajuntament.

Tercer.  Sotmetre  ambdós acords  a informació pública  i  audiència als  interessats  pel  termini
mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
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Quart. Resoldre les reclamacions i suggeriments en cas de presentar-se dins del termini contra
ambdós acords i aprovar-los definitivament pel Ple, excepte en el cas que no s'haguera presentat
cap reclamació o suggeriment en què s'entendran definitivament adoptats els acords fins llavors
provisionals.”

Davant de l'absència d'intervencions  la Presidència 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), Sr.
Andrés Alós.

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

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de  la proposició  és  actualitzar  el  Reglament del  Cementeri  aprovat  l'any 2000  a  la vista  de
l'experiència i del posterior Decret 39/2005, de 25 de febrer, el Consell de la Generalitat.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta la conformitat amb la proposició i
demana explicació de per què es van quedant nínxols buits en les files 1a i 4a en els blocs ja
utilitzats, cosa que diu que caldria evitar.

El portaveu del  Grup Compromís,  Sr. Vilar  Paradís, diu que la gent vol triar nínxol i  no vol
normes encara que assenyala que està d'acord en què hi haja una regulació per a evitar les
cinquenes files.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, proposa que per a evitar que queden buits els
nínxols  de  les  files  1a  i  5a,  en  compte  d'obligar  a  utilitzar-los,  aquests  que  siguen  més
econòmics. 

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que Moncofa és un poble xicotet i
que és sabedor de la problemàtica plantejada. Per aquesta raó assenyala que l'article 11 del
nou Reglament ja contempla una solució perquè no queden nínxols buits. Igualment exposa
que la fila 5a només existeix en els columbaris i que les reserva l'Ajuntament.

El Sr. Picher Juliá diu que açò és el que s'havia fet tota la vida i demana una norma justa.
Respecte d'això diu que no li pareix justa la proposta de la Sra. Juliá Juliá perquè suposaria una
discriminació per preu.

El Sr. Vilar Paradís diu que és un tema molt sensible i que és millor  deixar-ho com està i no
posar normes.

La Sra. Juliá Juliá manifesta que a Moncofa no es pot obligar i que la seua proposta va dirigida a
situacions familiars en què no puguen permetre's un preu més alt.
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Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Poplar), sotmet a votació la
Proposició, la qual s'aprova per unanimitat.

1.6.  Dictamen de la  proposició de l'alcaldia relativa a la  modificació del  fitxer de
dades de caràcter personal “Cementeri”

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.6. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació del fitxer  de dades de caràcter personal
“Cementeri”. 

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 27 de gener de 2016, que diu:

“Vist que l'Ajuntament mitjançant la resolució de l'Alcaldia número 842/2013, de 3 de maig de
2013, publicada en el Butlletí Oficial de la Província, número 56, de data 9/5/2013, va crear i va
modificar, entre altres, el fitxer denominat “Cementeri” amb l'estructura següent:

A) Finalitat del fitxer i usos previstos: padró de drets de reserva i cessió de nínxols.
B) Origen  de  les  dades:  les  dades  procedeixen  dels  mateixos  interessats  o  el  seu

representant  legal.  Categoria:  sol·licitants  i  beneficiaris.  Procediment:  a  través  de  la
sol·licitud per l'interessat.

C) Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades incloses:
◦ NIF
◦ Nom i cognoms
◦ Adreça
◦ núm. de nínxol
◦ data defunció i certificats defunció

D) Sistema de tractament: mixt.
E) Cessions de dades: no es preveu cessions de dades d'aquest fitxer.
F) Òrgans de l'Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Moncofa.
G) Servei  davant el  qual  poden exercitar-se els  drets  d'accés,  rectificació  i  cancel·lació:

Registre General de l'Ajuntament de Moncofa.
H) Nivell de mesures de seguretat: bàsic.

Vist que amb motiu de l'auditoria externa bianual  realitzada per  l'empresa Start Up,  SL de
conformitat amb el que disposen els articles 96 i 110 del Reial Decret 1.720/2007, de 21 de
desembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,
aquesta proposa la modificació de l'esmentat fitxer perquè hi ha dades de salut de nivell alt en
els certificats de defunció.
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Considerant el que disposen els articles 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal,  i  52 a 55 del  Reial  Decret 1.720/2007, de 21 de
desembre.

Considerant que d'acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del  Règim Local,  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
correspon al Ple municipal l'aprovació de les disposicions de caràcter general.

PROPOSA:

Primer. Modificar el fitxer “Cementeri” segons el detall següent:

B)  Origen  de  les  dades:  les  dades  procedeixen  dels  mateixos  interessats,  del  seu
representant legal, o del metge que realitza el certificat de defunció. Categoria: sol·licitants i
beneficiaris. Procediment: a través de la sol·licitud per l'interessat.

C) Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades inclosos:

-NIF
-Nom i cognoms
-Adreça
-Núm. de nínxol
-Data defunció
-Certificats defunció i informes mèdics

H) Nivell de mesures de seguretat: alt.

Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Tercer. Notificar el present acord a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la inscripció
en el Registre General de Protecció de Dades en el termini de 30 dies des de la publicació de
l'acord.”

Davant de l'absència  d'intervencions  la presidència 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), Sr.
Andrés Alós.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.” 
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S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de la proposició és actualitzar un fitxer com a conseqüència de l'informe de l'auditoria biennal
externa sobre el compliment de la normativa de protecció de dades recentment realitzada.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el vot favorable.

El  portaveu del  Grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  manifesta  també la conformitat amb la
proposició.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, expressa igualment la conformitat.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposició, la qual s'aprova per assentiment de tots els membres del Ple.

1.7.  Dictamen de la  proposició de l'Alcaldia relativa a l'actuació per a l'anul·lació
d'abocaments al canal de Masbó en temps sec

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre
del qual és el següent:

“1.2. Proposició de l'Alcaldia relativa a l'actuació per a l'anul·lació d'abocaments al canal de Masbó
en temps sec.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 15 de febrer de 2016, que diu:

“Vista la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN
TEMPS SEC redactada per FACSA, SA per import de 73.089,55 €.

Vist l'informe de la tècnica de Contractació de data 15-02-2016 que es transcriu:

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

Antecedents de fet

I. Amb data 11-12-2015 qui subscriu va emetre el següent informe sobre la legislació aplicable i
el  procediment que  s'ha de  seguir,  en virtut  d'allò  que s'ha ordenat mitjançant providència
d'Alcaldia de 4-12-2015:

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

Antecedents de fet

I. Mitjançant Providència d'Alcaldia de data 4-12-2015 es va acordar:
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“Vista la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN
TEMPS SEC redactada per FACSA, SA per import de 73.089,55 €.

Vist el contracte d'abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram subscrit amb FACSA, SA.

Dispose:

Primer. Que pels serveis tècnics municipals s'informe:

 Sobre la necessitat de dur a terme les obres detallades en la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ
PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC”.

 Si les dites obres són d'urbanització de noves zones del terme municipal o d'ampliació,
renovació  o  millora  de  les  instal·lacions  generals  de  l'abastiment  i  de  la  xarxa  de
distribució.

 Si la dita proposta d'actuació es va incloure en el Pla d'Inversions del servei presentat
per l'adjudicatària i, si és el cas, pla d'execució i finançament de l'esmentada actuació i
data d'aprovació del citat Pla.”

II.  Consta en  l'expedient de qual  se m'ha donat  trasllat la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A
L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL DE MASBÓ EN TEMPS SEC”, redactada per FACSA, SA
per import total de 73.089,55 €; no obstant això, la dita proposada es desglossa en distintes
actuacions.

III. Per l'arquitecte municipal amb data 4-12-2015 i en compliment de la providència d'Alcaldia
anteriorment indicada s'ha informat: 

“El tècnic que subscriu, en relació a la Providència d'Alcaldia de data 01/12/2015, té a bé emetre
l'INFORME següent:

Antecedents

En data 01 de desembre de 2015, mitjançant providència d'Alcaldia, se sol·licita informe als
serveis  tècnics  municipals respecte a la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ DELS
ABOCAMENTS AL CANAL DE MASBÓ EN TEMPS SEC, redactada per FACSA SA.

Consideracions tècniques

Sobre la necessitat de dur a terme les obres detallades en la PROPOSTA de referència.

La necessitat de dur a terme les obres ve justificada en el mateix document, mitjançant les
quals es pretén evitar els abocaments d'aigües residuals en temps sec al canal de Masbó.
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Les dites obres es durien a terme, com a actuació d'urgència, al marge i sense perjuí de les
actuacions estructurals definides en el Pla director-pla d'Inversions.

Respecte si  les  obres són d'urbanització de noves zones del terme municipal o d'ampliació,
renovació o millora de les instal·lacions generals de l'abastiment i de la xarxa de distribució.

Les obres previstes corresponen a obres d'ampliació, renovació o millora de les instal·lacions
generals i no a obres d'urbanització de noves zones del terme municipal.

Respecte si la dita proposta d'actuació es va incloure en el Pla d'Inversions del servei presentat
per l'adjudicatària i, si és el cas, pla d'execució i finançament de l'esmentada actuació i data
d'aprovació del citat Pla.

Vist l'apartat 1.11 Pla d'Inversions del Pla director de Clavegueram del  municipi de Moncofa
aportat per FACSA, com a concessionària del servei de clavegueram municipal en data 14 de
desembre de 2011, i el Pla d'Inversions aportat en data 25 de juny de 2013, es comprova que la
present proposta d'actuació no es troba inclosa en els citats plans, respecte dels quals no consta
en el Departament d'Urbanisme que hagen sigut objecte d'aprovació municipal.

El que s'informa i se sotmet a consideració de l'òrgan competent.”

IV. El 9-08-2010 es va subscriure amb FACSA, SA un contracte d'abastiment domiciliari d'aigua
potable i clavegueram.

En la clàusula 1 PCAP sobre l'objecte, règim i naturalesa jurídica del contracte es fa constar que:
“són, així mateix, objecte de la present concessió l'execució i/o, si és el cas, finançament les
obres d'ampliació, renovació o millora de les instal·lacions generals de l'abastiment i de la xarxa
de distribució.”

Respecte d'això, la clàusula 11 PCAP estableix que l'execució, ampliació, renovació i millora de
les  instal·lacions  generals  d'abastiment,  seran  executades  pel  concessionari,  i  podran  ser
finançades de manera total o parcial, a voluntat de l'Ajuntament sempre que prèviament es
trobe la forma de rescabalar al concessionari de la inversió realitzada en el termini de vigència
del contracte o d'alguna de les seues pròrrogues.

Si en finalitzar la concessió per qualsevol causa quedaren obres o instal·lacions sense amortitzar
en la seua totalitat, l'Ajuntament abonarà al concessionari, en el termini màxim de dos mesos
des de l'entrega del servei, l'import de l'amortització pendent més l'IVA corresponent, incloses
aquelles quantitats que s'hagueren passat al  cobrament en els corresponents rebuts d'aigua
potable i no s'hagueren pogut cobrar.”

En la  clàusula  11  PPT  es  detallen  les  obres  incloses  en  el  concepte  d'obres  d'ampliació  o
renovació de les  xarxes  i  incloses,  per  tant,  en l'objecte de  la concessió, distingint-les dels
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supòsits  d'obres  d'urbanització  de  noves  zones  del  terme municipal  i  de  l'execució  de  les
infraestructures associades a aquestes.

Legislació aplicable

- La disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Els  articles  41,  99.2  i  105  i  la  disposició  addicional  segona  de  la  Llei  30/2007,  de

Contractes del Sector Públic.

Primera. Règim Jurídic. La disposició transitòria primera TRLCSP estableix que els contractes
adjudicats  amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei indicada es regiran quant als seus
efectes, compliment i extinció, inclosa la seua duració i règim de pròrrogues per la normativa
anterior, per la qual cosa sensu contrari, els contractes adjudicats després de l'entrada en vigor
de la Llei 30/2007 es regiran quant als seus efectes, compliment i extinció per aquesta Llei.

El  contracte  d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i  sanejament  va  ser  adjudicat
definitivament el 12-07-2010 mitjançant un acord de la Junta de Govern Local, i per tant, amb
anterioritat a l'entrada en vigor del TRLCSP, per la qual cosa el contracte es regirà per la Llei
30/2007 de Contractes del Sector Públic.

Segona. Procediment que s'ha de seguir.

Segons  l'informe de  l'arquitecte  municipal,  les  obres  incloses  en  la  proposta  d'actuació
presentada per FACSA “corresponen a obres d'ampliació o renovació de les xarxes i no a obres
d'urbanització de noves zones del terme municipal”.

Així mateix, s'informa que la dita proposta d'actuació no està inclosa en el Pla d'Inversions del
Pla director del clavegueram del municipi aportat per FACSA.

Per tant, atés que la proposta d'actuació realitzada per FACSA està inclosa en l'objecte de la
concessió, de conformitat amb les clàusules 1 i 11 PCAP, el concessionari haurà d'executar les
actuacions previstes en la dita proposta.

Quant a l'execució d'obres,  l'article 105 LCSP estableix que l'adjudicació d'un contracte d'obres
requerirà la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del corresponent projecte,
corresponent la seua aprovació a l'òrgan de contractació, per tant, prèviament a l'execució de
les actuacions previstes en la proposta presentada per FACSA, pels serveis tècnics municipals
hauria d'informar-se sobre si la proposta d'actuació presentada per FACSA és prou, als efectes
previstos  en  l'article  105  LCSP,  per  a  l'execució  de  les  actuacions  incloses  en  l'esmentada
proposta d'actuació.

Igualment, hauria de determinar-se si l'execució de les obres incloses en la proposta d'actuació
presentada  per  FACSA,  requereix  designació  de  direcció  facultativa  segons  el  que  disposa
l'article 41 LCSP, sense perjuí que l'òrgan de contractació designe, si ho considera oportú, un
responsable del contracte.
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Tercera. Òrgan competent per a l'aprovació de la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC”.

El 99.2 LCSP estableix que en els plecs de clàusules administratives particulars s'inclouran els
pactes i  condicions definidors dels  drets i  obligacions de les parts  del contracte  i  les altres
mencions requerides per aquesta Llei i les seues normes de desplegament.

La  clàusula  11  PCAP  arreplega  que  la  gestió  del  servei  inclourà  l'execució  de  les  obres
d'ampliació i renovació necessàries de la xarxa de sanejament, quedant per determinar quin
òrgan  és  el  competent  per  a,  en  virtut  de  l'esmentada  clàusula,  aprovar  la “PROPOSTA
D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC” i ordenar
la  seua  execució  a  la  concessionària  del  servei  d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i
sanejament.

L'òrgan de contractació competent per a l'adjudicació de l'esmentat contracte va ser la Junta de
Govern Local en virtut del que disposa la disposició addicional segona de la Llei 30/2007 i de
l'acord de delegació del Ple en la Junta de Govern Local de les facultats que com a òrgan de
contractació li corresponien al Ple, segons acord plenari de data 22-06-2007

No obstant això, mitjançant un acord plenari de data 4-06-2012, es va revocar la delegació de
competències  efectuada  pel  Ple  en  la  Junta  de  Govern  Local,  per  la  qual  cosa  l'òrgan  de
contractació competent per a aprovar la proposta d'actuació i ordenar l'execució de les obres
contingudes en la proposta a la concessionària, és el Ple de la corporació.

Així mateix, la clàusula 11 del PCAP estableix que l'execució, ampliació, renovació i millora de les
instal·lacions generals de l'abastiment així com de la xarxa de distribució, seran executades pel
concessionari, i podran ser finançades per l'Ajuntament o pel concessionari de manera total o
parcial, a voluntat de l'Ajuntament, sempre que prèviament es trobe la forma de rescabalar al
concessionari de la inversió realitzada en el termini de vigència del contracte o d'alguna de les
seues pròrrogues.

Per tant, també és competència plenària determinar la forma de finançament de les actuacions
previstes en la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ
EN TEMPS SEC, per a la qual cosa, hauria de sol·licitar-se informe la Intervenció municipal a fi
que es  determine quina és  la forma de finançament més adequada,  atenent a la proposta
d'actuació presentada.

Per allò que s'ha exposat, la funcionària que subscriu emet INFORME FAVORABLE perquè el Ple
de l'Ajuntament ordene a FACSA l'execució de les actuacions  arreplegades en la PROPOSTA
D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC en virtut
del que disposen les clàusules 1 i 11 PCAP del contracte d'abastiment domiciliari d'aigua potable
i sanejament subscrit amb FACSA, supeditat als punts següents:
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- Que pels serveis tècnics municipals s'informe si la proposta d'actuació presentada per FACSA
és prou, als efectes previstos en l'article 105 LCSP, per a l'execució de les actuacions incloses en
la  proposta,  així  com  si  l'execució  de  les  obres  incloses  en  la  dita  proposada  requereix
designació de direcció facultativa segons el que disposa l'article 41 LCSP.

-Que per la Intervenció municipal s'informe sobre la forma de finançament més adequada per a
executar les obres incloses en la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS
AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC.

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

II. Mitjançant providència d'Alcaldia de data 11-12-2015 es va acordar:

“PRIMER. Que pels serveis tècnics municipals s'informe si la proposta d'actuació presentada per
FACSA és prou, als efectes previstos en l'article 105 LCSP, per a l'execució de les actuacions
incloses en la aquesta, així com si l'execució de les obres incloses en la dita proposta requereix
designació de direcció facultativa segons el que disposa l'article 41 LCSP.

SEGON.  Que  per  la  Intervenció  municipal  s'informe  sobre  la  forma  de  finançament  més
adequada per a executar les obres incloses en la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC.”

III.  Amb data  15-12-2015  per  la  Intervenció  municipal  es  va  informar  que  vist  l'expedient
generat en Gestiona amb número 390/2015 relatiu a determinades obres a executar en la zona
de Canal Masbó, s'informa de l'òrgan de Contractació que a data actual, en el pressupost 2015,
no hi ha crèdit adequat i suficient per a escometre tal actuació. 

IV. Mitjançant providència d'Alcaldia de data 11-02-2016 es va acordar:

“PRIMER.  Que per  la  Intervenció  municipal  s'informe sobre  la  forma  de  finançament  més
adequada per a executar les obres incloses en la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS  AL  CANAL  MASBÓ EN  TEMPS  SEC  i,  si  és  procedent,  expedisca  certificat
d'existència  de  crèdit  per  import  de  73.089,55  €,  per  a  fer  front  a  l'execució  de  l'obra
proposada.”

V. Amb data 11-02-2016 per la Intervenció municipal es va informar:

“Vista la providència d'Alcaldia, de data 11-02-2016, en la qual se sol·licita de la Intervenció
municipal informe sobre el finançament més adequat per a executar les obres incloses en la
proposta d'actuació per a l'anul·lació d'abocaments i l'expedició, si és procedent, de certificat
d'existència de crèdit adequat i suficient per import de 73.089,55 € per a fer front a l'execució
de l'obra proposada.
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Vista  la  documentació  que  es  troba  en  l'expedient  (proposta  de  FACSA  d'actuació  per  a
l'anul·lació  d'abocaments  al  canal  Masbó  en  temps  sec;  providència  d'Alcaldia  on  sol·licita
informe als serveis tècnics municipals respecte de diversos punts; informe emés per l'arquitecte
municipal; informe emés per la tècnica de Contractació en relació amb la legislació aplicable i
procediment que s'ha de segui; providència d'Alcaldia on sol·licita informe dels serveis tècnics
municipals i l'expedició de certificat de crèdit adequat i suficient).

Vist que en data 15-12-2015 aquesta Intervenció va informar que no existia crèdit adequat i
suficient, amb càrrec al pressupost 2015, per a escometre l'actuació descrita.

Vist que a data actual es troba prorrogat el  pressupost de 2015 a 2016, i s'ha procedit a la
incorporació  de  romanents  que  emparen  despeses  amb  finançament  afectat,  en  l'aplicació
pressupostària  BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors aigües residuals", per import de
359.346,80 €.

Vist que el finançament afectat que empara la incorporació de romanents té el seu origen en
una operació d'endeutament a llarg termini, per import de 2.812.000 €, que va comptar amb
l'autorització de l'òrgan de tutela financera (Generalitat Valenciana) per a ser destinat en part,
2.452.653,20 €, a l'EDAR i una altra part, 359.346,80 €, a finançar inversions relatives a la
millora i adequació de col·lectors d'aigües residuals.

Vist tot això, mitjançant el present ofici, s'informen de l'alcalde els extrems següents:

a) Pel que fa a l'existència de crèdit adequat i suficient:

A la vista de la documentació que es troba en l'expedient aquesta Intervenció, a pesar de la
pròrroga  del  pressupost  i  de  la  incorporació  de  romanents  que  emparen  despeses  amb
finançament afectat, en l'aplicació pressupostària BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors
aigües residuals", no pot verificar si existeix o no crèdit adequat i suficient per a escometre
l'actuació descrita.  Aquesta circumstància (impossibilitat de verificar l'existència de crèdit) es
deu al fet que, tenint en compte que l'endeutament està concedit per a una finalitat concreta i
determinada, falta informe dels serveis tècnics municipals en què es determine si l'actuació pot
o no incardinar-se en la finalitat per a la qual va ser concedit el préstec, i que no és una altra
que la millora i adequació de col·lectors d'aigües residuals.

D'acord amb el que s'ha assenyalat es proposa a l'Alcaldia que sol·licite l'esmentat informe, a la
vista del qual les possibilitats seran les següents:

1. Si es considera que l'actuació descrita no pot incardinar-se en la finalitat per a la qual va
ser concedit el préstec, tal actuació no podrà escometre's amb càrrec al romanent de
crèdit que ha sigut objecte d'incorporació per import de 359.346,80 €.
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2. Si es considera que l'actuació descrita sí que pot incardinar-se en la finalitat per a la qual
va ser concedit el préstec, tal actuació sí que podrà escometre's amb càrrec al romanent
de crèdit  que ha sigut objecte d'incorporació per import de 359.346,80 €. En aquest
supòsit caben, a la vista de la codificació econòmica de l'aplicació pressupostària (obres
de reposició) en què s'han generat i incorporat els romanents, dues possibilitats:

 Que a la vista de l'informe dels serveis tècnics municipals, el qual necessàriament
haurà  de  pronunciar-se  sobre  aquest  extrem,  es  determine  que  les
obres/inversions  són  de  reposició,  i  en  aquest  cas  existirà  crèdit  adequat  i
suficient en l'aplicació pressupostària i per tant podrà iniciar-se, amb els tràmits
previs legalment establits, l'execució de l'obra.

 Que a la vista de l'informe dels serveis tècnics municipals, el qual necessàriament
haurà  de  pronunciar-se  sobre  aquest  extrem,  es  determine  que  les
obres/inversions no són de reposició sinó d'inversions noves, i en aquest cas no
existirà crèdit adequat i  suficient en l'aplicació pressupostària i  per tant haurà
d'iniciar-se,  si  es  considera  oportú,  el  pertinent  expedient  de  modificació
pressupostària en el qual podria utilitzar-se com a font de finançament part del
préstec concedit.

b) Pel que fa a la forma de finançament més adequada de l'actuació:

Aquesta Intervenció considera que, en tractar-se d'un aspecte d'oportunitat i no de legalitat, no
pot ni ha de pronunciar-se respecte d'això i s'ha de remetre per tant a les distintes formes de
finançament  que  vénen  previstes  en  el  PCAP del  contracte  d'abastiment  domiciliari  d'aigua
potable i clavegueram, les quals figuren en l'informe de la tècnica de Contractació.”

VI. A la vista de l'esmentat informe per l'arquitecte municipal s'ha informat amb data 11-02-
2016 el següent:

“El tècnic que subscriu, en relació a la providència d'Alcaldia de data 11/12/2015, i  a l'ofici
d'Intervenció de data 11/02/2016, té a bé emetre l'INFORME següent:

Antecedents

En data 11 de desembre de 2015, mitjançant providència d'Alcaldia, respecte a la PROPOSTA
D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ DELS ABOCAMENTS AL CANAL DE MASBÓ EN TEMPS  SEC,
redactada per FACSA SA, se sol·licita informe als serveis tècnics municipals, sobre si la proposta
d'actuació presentada per  FACSA és  prou,  als  efectes  previstos  en l'article 105 LCSP, per  a
l'execució de les actuacions incloses en aquesta, així com si l'execució de les obres incloses en la
dita proposada requereix designació de direcció facultativa segons el que disposa l'article 41
LCSP.
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En data 11 de febrer de 2016, per part de la Intervenció Municipal s'emet ofici de què s'extrau
la necessitat que per part dels serveis tècnics municipals es determine si es tracta d'obres de
millora  i  adequació  (“obres  de  reposició”  segons  la  codificació  pressupostària)  o  d'obres
d'inversions noves.

Consideracions tècniques

L'actuació prevista es tracta d'una obra de millora i adequació de la xarxa de col·lectors existent,
mitjançant la qual es pretén evitar els abocaments d'aigües residuals en temps sec al canal de
Masbó.

Considerant el  pressupost de les obres previstes i el  tipus d'obra que es tracta,  la proposta
d'actuació presentada per FACSA defineix i valora adequadament els treballs a dur a terme i es
considera prou per a executar les obres que comprén.

El termini d'execució estimat per a dur a terme l'actuació prevista s'estableix en DOS MESOS (2
MESOS).

Respecte a la necessitat de designar direcció facultativa, no s'observa en la LCSP l'exempció
d'aquesta, que ha de ser designada, sense perjuí que siga designat igualment un responsable
del contracte si l'òrgan de contractació ho estima oportú.”

VII. A la vista de l'esmentat informe, amb data 12-02-2016, la Intervenció municipal ha emés
l'informe següent:

“Vist l'informe emés, en data 11-02-2016, per l'arquitecte municipal, en el qual es posen de
manifest, en els aspectes que ací importen, els extrems següents:

 Que mitjançant l'actuació proposada es pretén evitar abocaments d'aigües residuals.
 Que l'actuació proposada té la consideració d'obra de millora i adequació.

A la vista del que antecedeix se certifica l'existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors aigües residuals", per
import de 73.089,55 € pel qual s'expedeix la pertinent retenció de crèdit.”

Legislació aplicable

- La disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Els  articles  41,  99.2  i  105  i  la  disposició  addicional  segona  de  la  Llei  30/2007  de

Contractes del Sector Públic.

Primera. Procediment que s'ha de seguir.
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Quant al procediment que s'ha de seguir, vist l'informe de l'arquitecte municipal d'11-02-2016 i
la clàusula 11 PPT en relació amb l'article 105 LCSP, cal afegir únicament que procediria que per
l'òrgan  de  Contractació  s'aprovara  la  PROPOSTA  D'ACTUACIÓ  PER  A  L'ANUL·LACIÓ  DELS
ABOCAMENTS AL CANAL DE MASBÓ EN TEMPS  SEC, redactada per FACSA SA i s'acordara la
incorporació de l'acta de replantejament previ al present expedient.

Igualment, l'òrgan de Contractació hauria de designar a la direcció  facultativa segons el que
disposa  l'article  41  LCSP,  sense  perjuí  que  a  més  designe,  si  ho  considera  oportú,  un
responsable de la supervisió de l'execució de la proposta d'actuació, sense perjuí que es faculte
l'alcalde per a efectuar les esmentades designacions.

Segona. Òrgan competent per a l'aprovació de la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC”.

Com ja es va informar, l'òrgan de Contractació competent per a aprovar la proposta d'actuació i
ordenar  l'execució  de  les  obres  contingudes  en  aquesta  a  la  concessionària  del  servei
d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament, és el Ple de la corporació.

Així mateix, la clàusula 11 del PCAP estableix que l'execució, ampliació, renovació i millora de les
instal·lacions generals de l'abastiment així com de la xarxa de distribució, seran executades pel
concessionari, i podran ser finançades per l'Ajuntament o pel concessionari de manera total o
parcial, a voluntat de l'Ajuntament, sempre que prèviament es trobe la forma de rescabalar al
concessionari de la inversió realitzada en el termini de vigència del contracte o d'alguna de les
seues pròrrogues.

A aquests efectes, l'11-02-2016 l'Alcaldia va proposar el finançament de l'obra amb càrrec als
recursos municipals. 

Consta en l'expedient el certificat d'existència de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària
BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors aigües residuals", per import de 73.089,55 €, i
com  que  és  competència  plenària  determinar  la  forma  de  finançament  de  les  actuacions
previstes en la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ
EN TEMPS SEC, procediria que pel Ple s'acordara aprovar el finançament de l'actuació proposada
amb càrrec als recursos propis municipals.

Tercera.  Finalment,  de  conformitat  amb  el  que  preveu  la  clàusula  12  PCAP  del  contracte
d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i  sanejament,  “Les  inversions  i  millores  en  obres  i
instal·lacions  que  haja  de  realitzar  el  concessionari  pel  seu  compte  durant  la  vigència  del
contracte i que queden subjectes a reversió, formaran temporalment part del seu immobilitzat, i
estaran des  de  la  seua  execució  i  durant  el  dit  termini  de  vigència  en  possessió  i  ús  del
concessionari, i  es produirà l'entrega a l'Ajuntament al final del  termini, si  bé aquest podrà
emetre els documents pertinents (actes de recepció, etc.), per a deixar constància que les obres
i millores han sigut finalitzades i són conformes a les especificacions tècniques del projecte, i
s'haurà d'efectuar la incorporació formal a l'inventari de béns afectes al servei.
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Tots aquests béns revertiran a l'Ajuntament en finalitzar la concessió, i s'ocasionarà l'entrega i
posada a disposició a favor d'aquest, per a la qual cosa el concessionari haurà de dotar durant el
termini  de  duració  de  la  concessió,  amb  càrrec  a  les  tarifes  del  servei,  les  corresponents
dotacions a les amortitzacions (tant tècniques com financeres) que garantisquen la recuperació
de les inversions i millores realitzades pel concessionari durant la vigència del contracte, així
com la retribució dels capitals invertits per aquest durant el període concessional.”

En el mateix sentit, el PPT regulador del servei disposa que: “Les infraestructures dels serveis,
actuals i futures, seran entregades en ús al concessionari, amb el caràcter de béns afectes als
serveis, i estan per tant subjectes a reversió gratuïta a l'Ajuntament al final de la vida de la
concessió. L'Ajuntament, amb independència de les diverses obligacions establides en aquest
Plec de Condicions, conservarà la titularitat del servei.”

Per tant, una vegada finalitzada l'actuació haurà de rebre's l'obra de conformitat amb el que
preveu l'article 218 LCSP i els plecs reguladors del servei i incorporar-la formalment a l'inventari
de béns.

Per tot el que s'ha exposat, la funcionària que subscriu proposa a l'Alcaldia elevar al Ple, la
proposta següent:

PRIMERA. Aprovar la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL
MASBÓ EN TEMPS SEC” presentat per la mercantil FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA, i
acordar la incorporació a l'expedient de l'acta de replantejament previ.

SEGON.  Ordenar  a  FOMENTO  AGRÍCOLA  CASTELLONENSE,  SA,  concessionària  del  servei
d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament, l'execució de la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ
PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS  SEC” per estar inclosa en
l'objecte de la concessió de conformitat amb els plecs reguladors del contracte.

El termini d'execució de les obres serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la firma de l'acta
de comprovació de replantejament.

La recepció de les obres es realitzarà de conformitat amb el que preveu l'article 218 LCSP i els
plecs reguladors del contracte d'abastiment domiciliari  d'aigua potable i sanejament amb els
efectes previstos en aquests.

TERCERA.  Aprovar  el  finançament  de  la “PROPOSTA  D'ACTUACIÓ  PER  A  L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC” amb càrrec als recursos propis municipals.

QUARTA. Aprovar la despesa que l'execució de la dita actuació suposa per import de 73.089,55
€IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària BCO-161-61901 del vigent pressupost de
despeses.
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CINQUENA.  Designar  el  responsable  municipal  encarregat  de  supervisar  l'execució  de  la
proposta d'actuació i a la direcció facultativa de conformitat amb el que preveu l'article 41 LCSP
i/o facultar l'alcalde per a efectuar les esmentades designacions.
 
És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret, de tot això es dóna trasllat
a l'Alcaldia per al seu coneixement i efectes.”

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

PRIMERA. Aprovar la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL
MASBÓ EN TEMPS SEC” presentat per la mercantil FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA, i
acordar la incorporació a l'expedient de l'acta de replantejament previ.

SEGON.  Ordenar  a  FOMENTO  AGRÍCOLA  CASTELLONENSE,  SA,  concessionària  del  servei
d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament, l'execució de la “PROPOSTA D'ACTUACIÓ
PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS  SEC” per estar inclosa en
l'objecte de la concessió de conformitat amb els plecs reguladors del contracte.

El termini d'execució de les obres serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la firma de
l'acta de comprovació de replantejament.

La recepció de les obres es realitzarà de conformitat amb el que preveu l'article 218 LCSP i els
plecs reguladors del contracte d'abastiment domiciliari  d'aigua potable i sanejament amb els
efectes previstos en aquests.

TERCERA.  Aprovar  el  finançament  de  la “PROPOSTA  D'ACTUACIÓ  PER  A  L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC” amb càrrec als recursos propis municipals.

QUARTA. Aprovar la despesa que l'execució de la dita actuació suposa per import de 73.089,55
€IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària BCO-161-61901 del vigent pressupost de
despeses.

CINQUENA. Facultar l'alcalde per a designar el responsable municipal encarregat de supervisar
l'execució de la proposta d'actuació i a la direcció facultativa de conformitat amb el que preveu
l'article 41 LCSP.”

Davant de l'absència d'intervencions  la Presidència 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), Sr.
Andrés Alós.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 
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S'obri  el  torn d'intervencions i el  portaveu del  Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que la
proposició té per objecte evitar abocaments d'aigües de dubtosa procedència al canal i diu que
espera que aquesta siga la solució definitiva a un problema de molts anys.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, reivindica l'execució del Pla director elaborat per
l'empresa concessionària del servei FACSA i diu que aquesta obra és part de la solució però que
no cal oblidar la resta de problemes.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica que el passat estiu amb motiu d'un
episodi de pluges van eixir aigües fecals en el canal de Masbó, que es va enganyar la població
dient que eren aigües pluvials estancades, que es va perdre una bandera blava i que es van
desoir les ordres de tancament de les platges de Masbó i Pedra Roja. No obstant això, anuncia
el vot a favor de l'obra.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, recorda al Sr. Vilar Paradís que ell estava ací
amb l'anterior equip de govern i no va fer res respecte d'això. Assenyala que està d'acord amb
la proposició  i  amb el  que ha dit  el  Sr.  Picher  Juliá.  Acaba  preguntant si  es  pot  demanar
responsabilitat als responsables de l'abocament.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que aquest problema, que coneix
com a resident en la zona, ja existia quan ell va arribar a l'equip de govern i que s'han detectat
moltes deficiències i s'han realitzat molts excessos. Sobre el tancament de la platja diu que en
2014 es va fer cas omís mentres que enguany es van posar en contacte immediatament amb la
conselleria competent i van evitar el tancament. Acaba dient que la solució final està a executar
el Pla director però que s'està molts anys sense fer res i que aquesta obra no s'ha escomés per
motius electoralistes.

El Sr. Picher Juliá critica al Sr. Andrés Alós que no diguera res quan estava en l'oposició i al Sr.
Vilar Paradís quan formava part de l'equip de govern. Sobre el tancament de la platja de Masbó
diu que no es va fer perquè es va tractar d'un desbordament d'aigües pluvials i sobre el de la de
Pedra Roja perquè va haver-hi un error en les anàlisis rebudes a les 9 del matí que a les 11
estava detectat. Finalitza retraient al Sr. Andrés Alós que fera fotos del problema per a publicar-
les en perjuí del poble i critica l'anterior govern autonòmic del Partit Popular per les traves que
diu que van posar a la posada en marxa de la nova depuradora d'aigües residuals.

El Sr. Vilar Paradís respon al Sr. Picher Juliá que quan governaven junts li van dir com a alcalde
que posara bótes per a evacuar les aigües residuals i que no els va fer cas fins a ser imputat
per un delicte mediambiental, situació que diu lamentar. Igualment li retrau que els mentira
sobre el tema de l'aigua i critica que en 2014 l'empresa IPROMA fera falsos contrainformes
respecte d'això.

La Sra. Juliá Juliá pregunta si subsidiàriament es pot demanar diners a algun responsable i si
l'obra proposada és prou per a evitar el problema.



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

             

El Sr. Andrés Alós respon a la Sra. Juliá Juliá que FACSA ha assumit el cost d'un edifici mal
connectat a la xarxa i també el d'uns sobreeixidors d'aigües pluvials, i que assegurar la solució
del problema al 100% és impossible. Al Sr. Picher Juliá li respon que la informació brillava per la
seua absència durant l'Alcaldia anterior a la seua i que va fer fotos a la tercera o quarta vegada
que es repetia el problema i no per a perjudicar el poble sinó per a defendre'l.

El Sr. Picher Juliá diu que s'alegra que se solucione el problema. Al Sr. Vilar Paradís li retrau que
fóra juntament amb el  Partit  Popular  a revoltar  els veïns  de  La Torre i  de  Camí  Cabres,  li
comenta que no es van posar bótes perquè no hi havia diners i li diu que li agraeix la seua
preocupació per ell encara que no li haja ajudat en res.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), manifesta en aquest punt que no  creu que l'empresa
IPROMA falsejara cap informe i assenyala que denunciar anomalies no és anar contra el poble
sinó ajudar.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposició, la qual s'aprova per assentiment de tots els membres del Ple.

1.8.  Dictamen  de  la  proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  l'aprovació  inicial  del
Pressupost i de la Plantilla de personal per a 2016

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre
del qual és el següent:

“1.3. Proposició de l'Alcaldia relativa a l'aprovació inicial del Pressupost i de la Plantilla de personal
per a 2016.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 10 de febrer de 2016, que diu:

“El que  subscriu  proposa  al  Ple  l'adopció  del  següent  acord,  previ  dictamen de  la  Comissió
informativa corresponent:

“De conformitat amb el que disposen els arts. 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel  qual  s'aprova el  Text refós de la Llei  Reguladora d'Hisendes Locals,  s'ha
format el Pressupost de l'Ajuntament i a aquest s'ha unit:

• Memòria  explicativa  del  contingut  i  de  les  principals  modificacions  que  presenta  en
relació amb el vigent.

• Liquidació  del  pressupost  de  l'exercici  anterior  i  avanç  de  la  del  corrent,  referida,
almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.

• Annex de personal de l'entitat local. 
• Annex d'estat i moviment del deute.
• Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
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• Annex de beneficis fiscals en tributs locals amb informació detallada dels beneficis fiscals
i la incidència en els ingressos de cada entitat local.

• Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en
matèria  de  despesa  social,  amb  especificació  de  la  quantia  de  les  obligacions  de
pagament i dels drets econòmics que s'han de reconéixer en l'exercici a què es refereix
el  pressupost  general  i  de  les  obligacions  pendents  de pagament  i  drets  econòmics
pendents  de  cobrament,  reconeguts  en  exercicis  anteriors,  així  com de  l'aplicació  o
partida  pressupostària  en  què  s'arrepleguen,  i  la  referència  a  què  els  dits  convenis
inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a què es refereix
l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

• Un informe economicofinancer, en el qual s'exposen les bases utilitzades per a l'avaluació
dels ingressos i  de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a
atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels
serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

• Bases d'execució del Pressupost.
• Informes 411,  412 i  413 de la Intervenció municipal  i  informe 20-2016 relatiu  a les

modificacions que aquesta Alcaldia ha ordenat introduir en el projecte de pressupostos
2016.

El projecte de Pressupost d'ingressos i  despeses s'ha ajustat als criteris i a l'estructura de la
nova  Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s'aprova  l'estructura  dels
pressupostos de les entitats locals.

Així mateix el Pressupost s'ha elaborat amb equilibri pressupostari.

Vist tot això, aquesta Alcaldia proposa:

Primer. Aprovar inicialment el  Pressupost General, conformat per la documentació exposada i
l'exposició al públic, previ  anunci en el  Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies, durant els
quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. 

Segon. Que si  transcorregut aquest termini  no s'han presentat reclamacions,  observacions  i
inconvenients,  es  considerarà  definitivament  aprovat;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.  El pressupost general, definitivament aprovat, serà inserit
en el  butlletí  oficial  de la corporació,  si  el  tinguera,  i,  resumit per  capítols de cada un dels
pressupostos que l'integren, en el de la província i es remetrà una còpia a l'Administració de
l'Estat  i  a  la corresponent comunitat  autònoma.  La  remissió es  realitzarà simultàniament  a
l'enviament al butlletí oficial a què es referix l'apartat anterior.

Tercer.  El  Pressupost entrarà en vigor,  en l'exercici  corresponent,  una vegada publicat en la
forma assenyalada.”
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Quart. Tenint en compte que la Plantilla s'aprova adjunta al Pressupost i que les previsions de
l'annex de personal es reflecteixen en el capítol I d'aquest, es proposa:

-Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla, i procedir a l'exposició al públic, previ anunci
en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  per  15  dies,  durant  els  quals  els  interessats  podran
examinar-la  i  presentar  reclamacions  davant  del  Ple.  A  aquest  efecte  es  proposen  les
modificacions següents:

• Modificar la plaça de Plantilla vigent prevista com a Tresorer A1 Administració General CD
26  Tècnica  Vacant,  modificant-se  amb  les  següents  característiques:  Tresorer  A1
Administració General CD 26 Habilitació Nacional Vacant.

• Modificació del lloc reservat a funcionari eventual, la denominació anterior del qual era la
de Tècnic de Relacions Públiques  adscrit a Alcaldia amb una dedicació parcial del 70%
sobre la jornada ordinària de 37,5 hores setmanals i amb unes retribucions  brutes, a
percebre en 14 mensualitats, de 19.598,60 €, el qual passa a denominar-se Coordinador
d'Obres  i  Actuacions  municipals  en  l'àrea  d'Urbanismes  i  Interior,  i  queda  adscrit  a
Alcaldia  amb  una  dedicació  total  i  exclusiva  de  la  jornada  ordinària  de  37,5  hores
setmanals i amb unes retribucions brutes, a percebre en 14 mensualitats, de 23.660 €.

-Que s'expose al públic, amb l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província per quinze dies
als efectes de reclamacions.

-Definitivament aprovada, que es remeta una còpia a l'Administració de l'Estat i a la comunitat
autònoma, i es publique en el  Butlletí Oficial de la Província, a l'efecte del seu coneixement i
entrada en vigor.

-Una  vegada  aprovada  de  forma  definitiva  la  Plantilla,  es  remetrà  una  còpia  íntegra  de
l'expedient a la conselleria competent per a crear el lloc de treball, que dictarà una resolució i
ordenarà la publicació en el DOCV.”

Davant de l'absència  d'intervencions  la Presidència  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), Sr.
Andrés Alós.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri  el  torn  d'intervencions  i  amb  l'autorització  prèvia  de  l'Alcaldia,  l'interventor  de  fons
municipal, Sr. Gual Sanz, sol·licita que conste en l'acta que s'han realitzat quatre modificacions
de crèdit l'any 2016 de les quals dos ho han sigut sobre el Pressupost definitiu i les altres dos
s'entendran incloses en els crèdits inicials del Pressupost.
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A  continuació  el  portaveu del  Grup Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica les  línies  generals  del
Pressupost i destaca algunes de les partides de despeses i fa constar que han sigut possibles a
pesar de la rebaixa d'ingressos derivada de la baixada d'impostos aprovada recentment pel Ple.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que el  Pressupost va en la línia dels dels
últims anys, que és realista i que a pesar de la baixada d'impostos la situació de l'Ajuntament
no és tan roïna com es va dir. Continua dient que estan a favor de l'aprovació encara que l'equip
de govern anterior presidit per ell no rebera cap suport en el seu moment. Sobre la polèmica
suscitada en relació amb l'eliminació del lloc de tècnic de relacions públiques i de la partida del
diari  Crònica assenyala que Compromís va convocar una reunió amb el PP i sense el PSOE en
què van pactar el canvi de persona que ells demanaven pel canvi del lloc actual i l'eliminació del
Crònica en compte de buscar una solució més econòmica com elaborar un butlletí informatiu
municipal.  Per  l'anterior,  manifesta  que  Compromís  i  el  PP  tenen  un  pacte  encobert,  que
l'amenaça de presentar una moció de censura per part de Compromís era mentira i que el PSOE
no està ací per a presentar una moció de censura. Acaba anunciant el seu suport al Pressupost
a pesar que no incloga partides com l'aportació de la Diputació Provincial a la instal·lació de
gespa artificial en el camp de futbol.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica quines són les propostes conjuntes
amb el PSOE i les seues pròpies incloses en el  Pressupost i  diu que l'eliminació del  lloc de
personal eventual va ser una proposta conjunta. Sobre la reunió explica que va ser l'alcalde qui
els va convocar i els va proposar el canvi del tècnic de relacions públiques per un encarregat de
la brigada municipal i que quan va acabar la reunió van cridar immediatament el PSOE per a
informar-los. Continua dient que Compromís ha intentat conciliar postures, que la moció de
censura es va posar sobre la taula per a evitar que el Pressupost fora aprovat per la Junta de
Govern Local i que no hi ha cap pacte encobert. Igualment assenyala que està content per
alguns acords inclosos en el Pressupost encara que falten coses com l'aportació provincial a la
gespa artificial del camp de futbol, cosa que van demanar a través dels seus representants en la
Diputació a través d'una moció que va ser rebutjada. Acaba dient al Sr. Picher Juliá que en 2015
quan era alcalde no va presentar a aprovació el Pressupost perquè no volia pactar amb ningú i
fer el que volguera i que ací estan els seus resultats electorals i el descontentament amb ell de
molts votants socialistes.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que està orgullosa del diàleg mantingut per
a l'aprovació del Pressupost a pesar de “la baralla” de hui i presenta l'esmena següent:

“ESMENA D'ADDICIÓ ALS PRESSUPOSTOS DE 2016 

Que la corporació municipal de l'Ajuntament de Moncofa es comprometa en 3 mesos a negociar
l'actualització i renovació de:

• Els requisits per a sol·licitar el “Xec Bebé”. 
• Els requisits per a sol·licitar i per a utilitzar la targeta sanitària.
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• I el funcionament de Serveis Socials quant a la despesa i la publicació de la informació.”

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que no vol entrar en polèmiques i
que l'important és tirar endavant el  Pressupost. Sobre el  Pressupost de 2015 diu que no va
haver-hi diàleg mentres que ara s'ha estat dialogant durant tres mesos. Al Sr. Picher Juliá li
respon que no hi ha cap pacte encobert amb cap partit i que l'important és que la instal·lació de
la gespa artificial en el camp de futbol es faça independentment de qui governe perquè és un
benefici per a tot el poble. Acaba dient que si el  Pressupost s'aprova mai hi haurà hagut tant
consens respecte d'això i que com l'esmena de la Sra. Juliá Juliá no afecta el Pressupost no veu
problema a aprovar-la i treballar en ella.

El Sr. Picher Juliá manifesta la conformitat amb l'esmena i respon al Sr. Andrés Alós que en 2015
no va haver-hi Pressupost perquè el portaveu del Grup Compromís, Sr. Canós Marcos, li va dir
que no els aprovarien perquè ja estaven pactant amb el PP i que en 2012, 2013 i 2014 sí que es
van presentar i  no es va obtindre el consens a pesar de  buscar-lo. Acaba dient al Sr. Vilar
Paradís que siga més intel·ligent i que mire quants regidors té ell.

El Sr. Vilar Paradís demana disculpes al Sr. Picher Juliá, li respon que no hi ha pactes encoberts i
li demana humilitat i  autocrítica al mateix temps que li  diu que ara hi ha noves formes de
governar. Acaba demanant disculpes a la Sra. Juliá Juliá per no haver-la convocat a les reunions
prèvies i diu que no tornarà a passar.

La  Sra.  Juliá  Juliá  celebra  que s'estiga  canviant  el  tracte  als  regidors  i  demana respecte  i
col·laboració a tots els grups municipals. Finalment diu que haguera volgut altres coses en el
Pressupost, com algunes de les aprovades en les mocions que ha aprovat el Ple, però que està
prou bé a pesar de ser millorable. 

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), diu que es van fer dues reunions i que es va convocar
tots els regidors encara que a la segona la Sra. Juliá Juliá no poguera assistir. Acaba dient que
lamenta els reprotxes realitzats havent-hi consens sobre el Pressupost.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposició, la qual s'aprova per unanimitat.

A continuació sotmet a votació l'esmena del Grup Ciutadans, la qual s'aprova per unanimitat.

1.9. Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud d'una nova
revisió del cadastre d'urbana

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre
del qual és el següent:

“1.4. Proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud d'una nova revisió del cadastre d'urbana.
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Vista la Proposta del Grup Compromís, de data 15 de febrer de 2016, que diu:

“Joan Batiste Vilar Paradís, regidor i portaveu del Grup Municipal de Compromís en l'Ajuntament
de Moncofa, atenent el que disposa l'article 97 del ROFJ (RD 2568/1986), presenta al Ple de
l'Ajuntament la moció següent:

“La revisió cadastral realitzada en 2010 ha donat lloc a unes valoracions dels béns immobles
urbans de la localitat de Moncofa que, en l'actualitat, en nombrosos casos passen a trobar-se molt
prop del valor de mercat i inclús en alguns casos a estar-hi per damunt. 

Segons l'informe del recaptador municipal presentat en aquest Ple el dia 29/11/2011: 

Quant a la petició d'una nova ponència, les condicions perquè aquesta circumstància es done
estan arreplegades en el  RDL 1/2004, Text refós del  Cadastre Immobiliari, articles  28-3 a)  i
següents: 

• Que hagen passat almenys cinc anys. 
• Que a criteri  del Cadastre s'observe que els valors cadastrals queden molt pròxims als

valors de mercat segons transaccions controlades pel Ministeri d'Hisenda, que són totes les
realitzades en la zona i pels valors declarats.

Segons la mateixa ponència de valors, en el “Document  Resum de la Ponència de Valors de
Moncofa”, en la pàgina 3: 

“Es  realitza  un procediment de  valoració col·lectiva  de  caràcter  general  quan les  diferències
substancials entre els valors cadastrals i els valors de mercat siguen conseqüència d'alguna de les
causes següents: 

- … 
-L'alteració del mercat immobiliari, que done lloc a una desviació significativa de la referenciació
dels valors cadastrals respecte als valors de mercat. 
- …” 

En vista al crac immobiliari i financer produït a nivell nacional i que afecta durament la localitat de
Moncofa, tant al preu de la construcció però més durament si és possible encara, al preu del sòl,
creiem que queda  demostrada i  justificada  l'excepcionalitat i  la necessitat d'una nova  revisió
cadastral a la baixa, ja que aquest crac immobiliari i financer ha produït que, en la localitat de
Moncofa, el valor de mercat estiga massa prop del valor cadastral expressat en la ponència de
valors del 2010 (arribant en alguns casos a ser major el valor cadastral al de mercat), per la qual
cosa sol·licitem al Ple el següent:

ACORD

Que l'Ajuntament de Moncofa demane a la Direcció General del Cadastre que es realitze una nova
revisió cadastral urbana en tot el terme de Moncofa. Tot això justificant que és una nova revisió
cadastral per motius extraordinaris com és el crac immobiliari. ”
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S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís manifesta que el
valor del sòl ha de ser el que haja de ser i que després s'haurà d'adequar el tipus impositiu de
l'IBI.

Una vegada finalitzades les intervencions, la Presidència sotmet a votació la proposició, la qual és
dictaminada favorablement per:

• 7 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.

• I 5 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la
proposta pel desfasament entre el valor de mercat i el valor cadastral dels habitatges i diu que
la modificació del valor cadastral es compensarà amb l'augment del tipus impositiu de l'IBI
urbà.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que està d'acord amb la proposta i que
aquesta figurava en el seu programa electoral. Respecte d'això diu que entre juny i juliol van ser
al Cadastre a tractar el tema i que ja estan treballant-hi i tenen com a data límit el 31 de maig
pròxim. Finalment informa que per motius econòmics Cadastre no farà una nova ponència de
valors sinó que aplicarà un coeficient a tot el terme municipal.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que també està d'acord amb la proposta i
que l'anterior equip de govern presidit per ell ja va ser a Cadastre a demanar el mateix. Acaba
dient  que  es  tinga  en  compte  que  la  baixada  d'impostos  no  afecte  les  obligacions  de
l'Ajuntament i que els tècnics municipals haurien d'informar respecte d'això.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que està conforme amb la proposta, que en
el Ple del passat mes d'octubre ja es van manifestar tots d'acord i que es tinga en compte la
baixada d'ingressos per al Pressupost de 2017.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís assenyala que quan abaixe el valor
cadastral caldrà pujar el tipus impositiu de l'IBI urbà però que la baixada també afectarà altres
impostos com l'Impost de Transmissions Patrimonials o l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

El Sr. Andrés Alós respon al Sr. Picher Juliá que la intenció de l'equip de govern no és afonar
l'Ajuntament,  que  el  tipus  actual  de l'IBI urbà és  del  0,6% i  es  pot  pujar  i  que la revisió
cadastral afecta més impostos i beneficiarà la gent.

El Sr. Picher  Juliá reitera el que s'ha dit  i  diu que voldrà veure si  després  es  puja el tipus
impositiu de l'impost.
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La Sra.  Juliá  Juliá  anuncia el  vot  favorable i  demana que  se'ls  informe de  la resposta  del
Cadastre.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), posa com a exemple el cas de persones jubilades que
ara han de pagar l'IRPF i que amb la revisió ho evitarien.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova
per unanimitat.

1.10.  Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la implementació del
web municipal - portal de transparència

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.2.  Proposta del Grup Compromís relativa a la implementació del web municipal -  portal de
transparència.

Vista la proposta del Grup Compromís, de data 15 de febrer de 2016, que diu:

“Joan Batiste Vilar Paradís, regidor i portaveu del Grup Municipal de Compromís en l'Ajuntament
de Moncofa, atenent el que disposa l'article 97 del ROFJ (RD 2568/1986), presente al Ple de
l'Ajuntament la moció següent:

MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL WEB MUNICIPAL - PORTAL DE TRANSPARÈNCIA.

Atés que la Constitució espanyola garanteix en els articles 23 i 105b el dret dels ciutadans a la
participació en els assumptes públics.

Atés  que  la  Llei  2/2015,  de  2  d'abril,  de  la  Generalitat,  de  Transparència,  Bon  Govern  i
Participació  Ciutadana  del  País  Valencià  [2015/3137]  es  basa  en  els  principis  generals  de
transparència,  lliure  accés  a  la  informació  pública,  participació  ciutadana,  modernització  i
neutralitat tecnològica, responsabilitat i rendició de comptes, entre altres. A més, aquesta llei
afirma que: “Els eixos sobre els quals bascula aquesta nova política són els de la transparència
informativa, la promoció de la reutilització de dades públiques, la implantació efectiva del codi
de bon govern i bones pràctiques, i la participació proactiva de la ciutadania en els processos de
presa de decisió sobre polítiques públiques.”

Atés que ja està en marxa la nova web municipal i el portal de transparència, des del Grup
Compromís volem proposar al Ple de l'Ajuntament de Moncofa l'emissió en directe dels plens a
través d'Internet perquè puga ser visualitzat des de qualsevol lloc mitjançant la pàgina web de
l'Ajuntament.  Amb  aquesta  finalitat,  el  col·lectiu  de  Compromís  per  Moncofa  ha  realitzat
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consultes tècniques per assabentar-se del cost econòmic que suposaria aquest nou servei. El
preu final seria de 260,15€ (pressupost adjunt) incloent-hi el material necessari i la posada en
marxa. Per a dur a terme aquest servei fa falta connectar l'ordenador portàtil que disposem en
l'Ajuntament de l'alcalde en el saló de plens per a cada sessió plenària. 

Mitjançant aquest servei, qualsevol persona podrà veure en directe la sessió o també en diferit
des  de  YouTube  simplement  amb  un  “enllaç”  o  punt  d'accés  des  de  la  pàgina  web  de
l'Ajuntament. 

La segona part d'aquesta moció va encaminada també a millorar la relació entre l'Ajuntament de
Moncofa i els seus veïns i veïnes.

Atés que Moncofa és un poble valencianoparlant, és necessari que la institució de referència,
que és l'Ajuntament, es dirigisca als seus veïns preferiblement en valencià també per Internet. A
més, així estarem posant en valor i usant la nostra llengua també en àmbits oficials i escrits,
cosa que s'ha fet realment molt poc a Moncofa els últims anys.

Atés que Moncofa és  un poble on  convivim també amb gent d'altres  parts i  de l'estranger,
convindria  tindre  la  possibilitat  d'accedir  als  continguts  de  la  pàgina  web,  tant  en  llengua
castellana,  com anglesa  des  de  qualsevol  dispositiu  electrònic.  A  hores  d'ara  és  impossible
canviar d'idioma en la web municipal des d'un mòbil o una tauleta tàctil. 

Així doncs, segons tot el que anteriorment s'ha exposat, proposem al Ple de l'Ajuntament de
Moncofa els següents 

ACORDS

1. Aprovar l'emissió en directe dels plens mitjançant Internet en la pàgina web de l'Ajuntament
de Moncofa, així com la possibilitat de visionar-los en diferit per la plataforma YouTube.

2. Buscar algun pressupost més des de l'Ajuntament per a comparar amb el pressupost aportat
per Compromís per Moncofa i valorar-ne la millor opció.

3. Definir com a llengua per defecte de la pàgina web de l'Ajuntament la llengua valenciana per
a tots els que es connecten.

4. Implementar la nostra web municipal per a poder llegir també en castellà i anglés des de
qualsevol tipus de dispositiu electrònic.”

S'obri  el  torn d'intervencions  i  l'alcalde-president,  Sr. Alós  Valls (Grup Popular), assenyala la
possibilitat de pujar a Internet els vídeos gravats actualment dels plens.
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En aquest punt el secretari, amb l'autorització prèvia de la Presidència, informa que d'acord amb
el Dictamen 6/2010 de l'Agència Catalana de protecció de dades es considera recomanable que
la difusió es faça a través de la web municipal a més de crear un fitxer de dades de caràcter
personal.

Una vegada finalitzades les intervencions, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual és
dictaminada favorablement per:

• 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.

• I 10 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja,
justifica la proposta per la necessitat de millorar la pàgina web i el  portal de transparència
municipals.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que està d'acord amb el punt primer
però que mentres s'habilita es penjaran els vídeos en la pàgina web, que s'està treballant en el
punt segon, que està d'acord amb el punt tercer i que en relació amb el  quart és imminent el
tema de l'anglés.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que està d'acord amb la proposta i que es
podria demanar pressupost a Tarson per a la retransmissió dels plens.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que en altres ajuntaments el cost és de 400
euros per Ple.

La  portaveu  del  Grup Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  anuncia  igualment  la conformitat  amb la
proposta però demana que s'estudie la legalitat de retransmetre en YouTube i diu que no està
d'acord amb el punt tercer per la gent major i pels immigrants. Respecte d'això proposa que la
pàgina isca en l'idioma en què s'ha realitzat la busca en Internet i anuncia que si es canvia açò
votarà a favor.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja diu que han estat mirant en altres
ajuntaments  que  utilitzen  YouTube i  que  no  veu  problema  amb  això.  De  totes  maneres
assenyala que si hi ha una altra forma d'emetre està conforme sempre que es faça en directe a
més de diferit. Acaba dient que el punt tercer és una forma d'evitar la discriminació del valencià.

El Sr.  Andrés Alós reitera els dubtes jurídics plantejades pel secretari  de l'Ajuntament sobre
l'emissió a través de YouTube i diu que es podria aprovar la proposta condicionada a l'informe
favorable de l'Ajuntament. Sobre el punt tercer proposa que en la pàgina d'inici aparega una
opció amb tres banderes representant al valencià, al castellà i a l'anglés.
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El Sr. Picher Juliá mostra l'acord en la defensa del valencià.

La Sra. Juliá Juliá diu que no es pot discriminar a ningú legalment.

El Sr. Borrás Peñarroja respon que volen una pàgina web en les tres llengües però demana que
la llengua de Moncofa siga la primera opció.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, condicionada a l'informe sobre la legalitat de l'emissió a través de YouTube, la qual
s'aprova per unanimitat.

1.11.  Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Compromís  relativa  a  la  posada  en
funcionament de la font lúdica situada en la plaça de l'Esport

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.3. Proposta del Grup Compromís relativa a la posada en funcionament de la font lúdica situada
en la plaça de l'Esport.

Vista la proposta del Grup Compromís, de data 15 de febrer de 2016, que diu:

“Joan  Baptiste  Vilar  Paradís,  regidor  i  portaveu  del  Grup  Municipal  de  Compromís  en
l'Ajuntament de Moncofa, atenent el que disposa l'article 97 del ROFJ (RD 2568/1986), presenta
al Ple de l'Ajuntament la moció següent:

MOCIÓ PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA FONT LÚDICA SITUADA EN LA PLAÇA DE
L'ESPORT.

Des  del  grup  Compromís,  després  d'haver  arreplegat  uns  suggeriments  des  de  diferents
col·lectius ciutadans en referència a la falta d'una piscina municipal en la nostra localitat i l'escàs
pressupost de la població per a realitzar una piscina municipal, fem nostra també la següent
proposta que aquests veïns suggereixen:

Atés que disposem en la nostra localitat d'una font amb diversos xorros d'aigua localitzada en el
parc situat al costat del camp de futbol municipal i observem que aquesta està sempre sense
funcionament,  considerem que en aquesta font hauria de ser tractada l'aigua com la d'una
piscina, controlant el clor, un antialgues, lleixius i tractament antimosquits, etc. 

Atés que considerem que aquesta font es pot aprofitar com a “zona de refresc”, inexistent ara
mateix en la nostra població, donades les poques opcions d'oci disponibles en el poble a l'estiu.
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Atés que  en ser  aquesta una font de refresc,  no es  necessita cap socorrista durant el  seu
funcionament, però si dels serveis de manteniment i tractaments d'aigües.

Per tot el que hem exposat anteriorment, des de Compromís per Moncofa proposem al Ple de
l'Ajuntament de Moncofa el següent

ACORD

1. Fer  la reparació o connexió de l'esmentada font en èpoques estivals i  els  manteniments
d'aigües pertinents per a poder ser usades com a zona de refresc per a la població.”

Després  de  debat,  la  Presidència  sotmet  a  votació  la  proposta,  la  qual  és  dictaminada
favorablement per:

• 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.

• I 10 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja,
explica que en el cas de la font veu dues opcions, desmantellar-la o fer-la funcionar, i proposa la
segona.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, diu que faria falta un informe tècnic que diga si
una font ornamental pot passar a ser lúdica, que valore econòmicament el canvi i, si al final es
posa en marxa, fitar el perímetre.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta la conformitat amb tot el que s'ha dit
anteriorment.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, proposa tapar-la per a evitar accidents amb les
tapes i amb els esvarons i per a evitar despeses. Afig que no està en contra de millorar els
parcs i demana deixar el tema sobre la taula fins que es faça l'informe tècnic.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja diu que està d'acord d'introduir un
últim paràgraf que diga “prèvia valoració tècnica i econòmica”.

El Sr. Andrés Alós manifesta la conformitat amb l'esmena.

El Sr. Picher Juliá també i demana que es fite la zona.

La Sra. Juliá Juliá anuncia igualment la conformitat amb l'esmena.
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Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació la
proposta, afegint l'esmena esmentada, la qual s'aprova per unanimitat.

1.12. Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la implantació de zones
canines i platges de gossos a Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.4. Proposta del Grup Compromís relativa a la implantació de zones canines i platges de gossos a
Moncofa.

Vista la proposta del Grup Compromís, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

“Joan Batiste Vilar Paradís, regidor i portaveu del Grup Municipal de Compromís en l'Ajuntament
de Moncofa, atenent el que disposa l'article 97 del ROFJ (RD 2568/1986), presenta al Ple de
l'Ajuntament la moció següent:

MOCIÓ PER A IMPLANTAR ZONES CANINES I PLATGES DE GOSSOS A MONCOFA

Des de Compromís per Moncofa hem conegut noves inquietuds de persones que ens demanen
zones habilitades per al bany de gossos en alguna de les nostres platges, on es permeta l'accés
durant tot l'any d'animals domèstics, i també llocs delimitats i adequats on anar a soltar els
gossos tant al poble, com a la zona marítima de Moncofa.

Referent al primer punt, poder comptar amb aquest tipus de platges podria suposar un benefici
per al poble i, per tant, per al mateix Ajuntament, ja que atrauria un tipus de turisme cada dia
més en augment: el turisme amb mascotes, que dins del moviment anomenat pet friendly està
consolidant-se dia a dia per tota Espanya on ja es contempla com a alternativa turística d'èxit en
bastants llocs (mapa annex). Hi ha molts municipis que ja han posat en marxa aquestes platges
i l'acollida que ha tingut la proposta, tant pels veïns com pels visitants, és tan favorable que es
comprova que algun d'aquests municipis ja ha vist un increment gradual del turisme ja que és
un punt a tindre molt en compte a l'hora de triar destinació si posseeixes mascota.

També cal considerar que podria augmentar el turisme provinent de les localitats pròximes, atés
que les platges més pròximes per a gaudir amb les nostres mascotes serien la de Dénia, pel
sud, i la de Vinaròs, pel nord. Això ens portaria a un augment de turisme no sols en època
estival sinó durant tot l'any.

La segona demanda va encaminada que els propietaris de gossos puguen donar solta a les
mascotes en zones fitades i tancades del terme de Moncofa, que els mateixos propietaris, pel
compte que els  porta mantindran  netes  d'excrements.  Encara que caldrà demanar informes
tècnics per a triar la zona més adequada, des de Compromís volem proposar, perquè ja està
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sent utilitzada per a aqueixos efectes pels veïns propietaris de gossos, la zona compresa entre el
c/ Sant Joan i  av.  Primer de Maig,  on hi ha varietat de zones verdes, pel que fa al poble;
mentres que en la mar creiem que la zona entre la rotonda del c/ Ermita i el canal de Masbó
seria una gran opció.

Per tot això, el grup Compromís presenta aquestes propostes al Ple de l'Ajuntament de Moncofa
per a poder aconseguir els següents

ACORDS

1.  Delimitar  una zona degudament  senyalitzada  de  la platja,  la que determinen els  tècnics
municipals, perquè es puguen banyar els gossos; establir unes normes bàsiques de convivència
perquè tant els propietaris de mascotes com els que no puguen conviure en les mateixes zones
de bany a partir de l'estiu de 2016.

2. Demanar informes tècnics de les zones més convenients per a dur a terme la instal·lació de
parcs canins a Moncofa (poble i mar).”

S'obri el torn d'intervencions i l'alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), informa que en la
licitació del contracte de manteniment de jardins s'ha inclòs com a millora la creació de dos
parcs canins.

Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.

• I 10 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.” 

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.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, en relació amb el punt primer assenyala que està
conforme i que s'està treballant en una ordenança municipal de platges, i en relació amb el punt
segon que en la licitació del contracte de manteniment de jardins s'ha inclòs com a millora la
construcció de dos parcs canins.

El Sr. Franch Peruga, regidor del Grup Socialista, agraeix la proposta al Sr. Vilar Paradís perquè
diu que el PSOE era l'únic partit que la portava en el seu programa electoral. Acaba demanant
que s'estudie bé el tema perquè no hi ha prou amb una norma municipal sense el vistiplau de la
Generalitat.
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que està d'acord però que els parcs canins
no poden molestar el veïnat i que en la platja s'ha de buscar un punt bastant allunyat de la
resta de banyistes per a no produir molèsties.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís respon a la Sra. Juliá Juliá que  les
persones també produeixen molèsties i  que no es pot retirar el dret a tindre una mascota.
Acaba dient que està conforme de demanar els informes tècnics i legals necessaris.

El Sr.  Andrés Alós  mostra la conformitat a delimitar una zona de la platja i  a demanar  els
informes necessaris.

El Sr. Franch Peruga reitera que abans de començar cal assegurar-se del que es fa i estudiar-ho
bé.

La Sra. Juliá Juliá demana al Sr. Vilar Paradís que no ridiculitze les seues paraules i que és una
bona idea si es compleix la normativa.

El Sr. Vilar Paradís respon a la Sra. Juliá Juliá que no era aqueixa la seua intenció i que està
d'acord  a  incloure un  últim  paràgraf  en el  punt  primer  que  diga  “supeditada  als  informes
tècnics”.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació la
proposta, afegint l'esmena esmentada, la qual s'aprova per unanimitat.

1.13.  Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Popular  relativa  a  la  sol·licitud  a  la
Generalitat Valenciana de subvenció de l'IBI als  agricultors

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.5. Proposta del Grup Popular relativa a la sol·licitud a la Generalitat Valenciana de subvenció de
l'IBI als  agricultors.

Vista la proposta del Grup Popular, de data 15 de febrer de 2016, que diu:

“José María Andrés Alós, portaveu del Grup Popular en l'Ajuntament de Moncofa, a l'empara del
que disposa l'article 97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals presenta per a la inclusió i debat del Ple ordinari, la següent

MOCIÓ:

Basant-nos en les dades de l'equip tècnic d'AVA-ASAJA, les temperatures anormalment altes que
estan caracteritzant el desenvolupament d'aquest hivern han disparat els costos de producció en
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el regadiu valencià fins al punt que els agricultors acumulen, fins al moment, un sobrecost de 6
milions  d'euros respecte a un any considerat normal a causa dels regs  addicionals que han
hagut de dur a terme per a poder salvar les collites.

La necessitat de contrarestar els nocius efectes que la calor imperant està tenint sobre la natural
evolució dels cultius ha obligat els regants a incrementar l'ús d'aigua en més de 40 hectòmetres
cúbics durant els dos últims mesos. Generalment, i prenent com a referència una parcel·la de
cítrics d'una hectàrea, s'ha passat d'efectuar una hora de reg setmanal –que seria la freqüència
habitual en qualsevol hivern que no  fóra climàticament tan anòmal com l'actual– a haver de
regar almenys cinc hores setmanals, és a dir, cinc vegades més, amb el consegüent augment
dels costos  que han d'afrontar els  regants; un augment que,  tal  com ja s'ha apuntat,  s'ha
disparat fins a  aconseguir la xifra de 6 milions d'euros complementaris en concepte d'aigua i
electricitat.

Aquestes circumstàncies, motivades per factors climàtics excepcionals, han de ser tingudes molt
en compte i degudament valorades pel Govern a l'hora d'aplicar algun alleugeriment de tipus
fiscal als agricultors afectats en la pròxima declaració de la renda, igual que s'apliquen millores
fiscals  amb  motiu  de  fenòmens  com  la  pedra,  les  inundacions  o  la  sequera.  Demanem,
igualment, la implicació de la Generalitat, que hauria de posar en marxa mesures de suport als
agricultors.

Per tot això, SOL·LICITE:

1. Que l'Ajuntament de Moncofa sol·licite a la Generalitat que destine fons de la partida de
contingència dels PGV a alleujar la càrrega impositiva dels agricultors subvencionant la totalitat
de l'IBI agrari que aquests paguen als ajuntaments.

2. Que es trasllade el present acord a la Generalitat Valenciana.

3. Que es trasllade el present acord a les Corts Valencianes.”

Després  del  debat  la  Presidència  sotmet  a  votació  la  proposta,  la  qual  és  dictaminada
favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó. 

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista, Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, justifica la proposta
pel fet que la sequera ha augmentat cinc vegades la necessitat del reg.
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El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  diu  que està a  favor  de  la proposta  però
demana anar més enllà i demana més ajudes i augmentar la Guarderia Rural.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que també pensa que l'ajuda és
poca però que val  més això que res.  Sobre aquesta diu  que pot haver-hi problemes en el
repartiment amb la terra no cultivada i pregunta com es farà.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, exposa que està a favor de l'agricultura però
que l'IBI rústic és poca cosa i que seria millor ajudar amb els riscos climàtics o amb el preu de
l'aigua.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Vilar Paradís que l'ajuda
seria per a les finques cultivades, que el pagament el farà la Generalitat a través de l'IRPF i que
està d'acord que les ajudes són poques per la qual cosa proposa afegir un últim paràgraf en el
punt primer que diga “i incrementar les ajudes a l'agricultura valenciana”.

El Sr. Picher Juliá demana una ordenança municipal que prohibisca que les finques abandonades
perjudiquen les cultivades i expressa el seu suport a qualsevol mesura d'ajuda a l'agricultura de
Moncofa.

El Sr. Vilar Paradís manifesta el seu suport al que ha dit el Sr. Picher Juliá.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, afegint l'esmena esmentada, la qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:

• 12 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, José Manuel Franch Peruga i Rafael José
Silvestre Isach (Grup Socialista); i a Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja
(Grup Compromís).

• 1 abstenció que correspon a: Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

1.14.  Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Popular  relativa  a  la  sol·licitud  a  la
Generalitat Valenciana de la concessió d'una línia regular d'autobusos que unisca
Moncofa i la Vall d'Uixó

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 18 de febrer de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.6. Proposta del Grup Popular relativa a la sol·licitud a la Generalitat Valenciana de la concessió
d'una línia regular d'autobusos que unisca Moncofa i la Vall d'Uixó.
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Vista la proposta del Grup Popular, de data 15 de febrer de 2016, que diu:

“José María Andrés Alós, portaveu del Grup Popular en l'Ajuntament de Moncofa, a l'empara del
que disposa l'article 97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals presenta per a la inclusió i debat del Ple ordinari, la següent

MOCIÓ:

En vista de la probable modificació del pla  el mapa concessional de línies de transport públic de
viatgers de la Generalitat Valenciana.

Amb l'objectiu de millorar les comunicacions i el  transport dels ciutadans, per a facilitar una
major i més eficaç mobilitat dels habitants del nostre municipi i pal·liar l'efecte negatiu d'una
ubicació de l'estació de tren massa llunyana a la nostra població.

Per tot això, SOL·LICITE:

1.  Que  l'Ajuntament  de  Moncofa  sol·licite  a  la  Generalitat  la  concessió  d'una  línia  regular
d'autobusos que unisca les localitats de Moncofa i la Vall d'Uixó. Que inicie el recorregut en la
platja de Moncofa, que pare en el poble de Moncofa, estació ferrocarril Moncofa i finalitze en la
Vall d'Uixó. 

2. Que es trasllade el present acord a la Generalitat Valenciana.”

Després  del  debat  la  Presidència  sotmet  a  votació  la  proposta,  la  qual  és  dictaminada
favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó. 

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista, Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri  el  torn d'intervencions i el  portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés  Alós, assenyala que
aquesta és una reivindicació de molts anys, que cal estar ací quan es faça la nova distribució de
línies i proposa una reunió de tots els grups municipals amb la consellera.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que està conforme amb la proposta.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que també està conforme amb la
proposta, que intentaran ajudar pel seu compte i demana que a l'estiu s'arribe a la zona de La
Torre.
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La  portaveu  del  Grup Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  anuncia  igualment  la conformitat  amb la
proposta i demana que es prepare un informe tècnic que demostre la necessitat de la proposta i
servisca per a reforçar la petició.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que està d'acord de fer l'informe i
que a l'estiu la idea és que un minibús urbà vaja fins al Sector C i Camí Cabres.

El Sr. Picher Juliá diu que a l'estiu s'hauria de cobrir tota la platja.

El Sr. Vilar Paradís referma la proposta del Sr. Picher Juliá.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació la
proposta, la qual s'aprova per unanimitat.

1.15. Despatx extraordinari

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

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 dictats des del 29 de gener fins al 19 de febrer de 2016 i
no es produeix cap intervenció.

2.2. Precs i preguntes

2.2.1. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). En el punt 1.7 de l'ordre del dia d'aquesta sessió diu que
s'ha parlat d'errors i responsabilitats polítiques en les connexions del clavegueram. Respecte d'això
pregunta com es depuren les responsabilitats dels tècnics.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que ho estudiarà.

2.2.2. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista).  En relació amb la instal·lació de gespa artificial en el
camp de futbol diu  que també van parlar amb els seus diputats  provincials perquè es  faça i
pregunta en quina partida pressupostària o en quina línia de subvenció estan els diners.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que no està en el Pressupost però que confia a
rebre la subvenció.

2.2.3. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Demana, ja que diu que no pot fer-se un govern de
concentració, que es facen reunions de concentració a la vista que hui els grups municipals no han
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estat a l'altura.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que en les últimes comissions informatives es va
acordar convocar la Junta de Portaveus tots els mesos.

2.2.4.  Sr.  Picher  Juliá (Grup Socialista).  Diu que  la  setmana abans  de  les  últimes eleccions
municipals va eixir una notícia en premsa i  va ser acusat pel  Sr. Alós Valls d'haver-la filtrat i
demana un aclariment respecte d'això.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que ell no va fer cap acusació sinó que va dir que
la notícia va eixir de l'Ajuntament i que el Sr. Picher Juliá, com a alcalde, era el responsable últim
d'aquest. Acaba dient que ni el va acusar abans ni ara.

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


