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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 6
Data: 14 de març de 2016
Horari: de 13.05 a 13.15 h
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular) 
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1.Part resolutòria:

 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2. Adhesió a l'Estratègia provincial  per  al  foment de l'ocupació, emprenedoria i  promoció

econòmica 2016.
 1.3. Despatx extraordinari.

 2.Control dels òrgans de govern:

 2.1. Dació de compte de la Sentència núm. 122/16, del Jutjat Contenciós Administratiu número
2 de Castelló, de data 12 de febrer de 2016, dictada en el procediment ordinari 221/2013.

 2.2. Precs i preguntes.

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  91.1  del  Reial  Decret  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, l'alcalde,  Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres de la Junta si
desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de febrer de 2016
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que se'ls ha distribuït amb la convocatòria. 

A la vista que no s'ha sol·licitat cap intervenció, s'aprova per assentiment.

1.2. Adhesió a l'Estratègia provincial per a el foment de l'ocupació, emprenedoria i
promoció econòmica 2016

Vista la proposició de l'Alcaldia de data 4 de març de 2016 que diu:

“Vist que la Diputació Provincial  de Castelló en sessió ordinària del Ple celebrat el dia 15 de
desembre de 2015 va aprovar l'Estratègia provincial per a el foment de l'ocupació, emprenedoria
i promoció econòmica 2016.

Vist que l'acord i l'estratègia apareixen publicats en el BOP 21, de data 18/2/2016.

Vist que l'objectiu de l'esmentada estratègia és: “donar continuïtat a les estratègies provincials
per a el foment de l'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica 2013, 2014 i 2015 que des
d'aquest Servei s'han estat coordinant i executant i es compleixen així, els “15 compromisos”
assumits per aquesta Diputació, especialment pel que fa a la promoció econòmica de l'interior, la
coordinació de línies de suport a persones emprenedores i la mediació en la captació de mitjans
financers.” 

Vist que l'Estratègia està dirigida a tots els ajuntaments de la província de Castelló, “entitats
més pròximes a la ciutadania,  els quals  jugaran un paper  actiu en la selecció de  persones
beneficiares finals de l'aquesta, a través de la implicació del les àrees de promoció econòmica,
ocupació i  empresa.  Des de la Diputació de Castelló,  els  proporcionarà l'assistència tècnica
necessària per a reforçar el paper clau dels organismes locals i les empreses del seu territori
com dinamitzadors de l'economia local.”

Vist que l'Estratègia està composta per tres plans:

I. Pla Provincial de Formació i Intermediació Laboral.
II. Pla Provincial de Promoció d'Iniciatives Empresarials.
III. Pla Provincial de Suport a la Consolidació Empresarial.

Considerant  la  competència  atribuïda  a  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant  el  Decret  de
l'Alcaldia número 1.146/2011, de 9 de juliol, per a l'aprovació de convenis de col·laboració amb
altres entitats.

PROPOSA:

Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Moncofa a l'Estratègia provincial per a el foment de
l'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica 2016 així com als plans que la componen.
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Segon. Comunicar aquest acord al Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals de la
Diputació Provincial de Castelló.”

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

1.3. 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  de  la  Sentència  núm.  122/16,  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu número 2 de Castelló,  de data 12 de febrer  de 2016,  dictada en el
procediment ordinari 221/2013

El secretari dóna compte de la Sentència número 122/2016, del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, de data 12 de febrer de 2016, dictada en el recurs d'apel·lació número
487/2015, per la qual s'estima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Moncofa contra
la interlocutòria d'execució provisional de sentència dictada en el Procediment ordinari 221/2013.

La Junta de Govern, a la vista d'aquesta i a proposta de l'Alcaldia, acorda per assentiment:

Primer. Donar-se per assabentada de l'esmentada resolució.

Segon. Traslladar-la al Departament d'Intervenció per a l'execució. 

Tercer.  Reconéixer el  treball  realitzat  per  l'advocat  de  l'Ajuntament,  Josep  Ortiz  Ballester,  i
l'interventor de fons municipal, Jesús Gual Sanz, en l'esmentat procés.

2.2. Precs i preguntes

En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

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


