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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 3
Data: 31 de març de 2016
Horari: de 19.00 a 20.15 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 Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
9. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
10. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
11. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
12. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Secretari: Carlos Forés Furió

Orde 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 modificació de  l'acord plenari  de  

Data 24 de setembre de 2105 pel qual es va aprovar la proposició del Grup Compromís 
per a la creació i regulació de la Junta de Portaveus. 

 1.3 Dictamen  de  la  proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  la  inadmissió  de  la  reclamació 
Presentada per Bartolomé Hueso Nebot com a secretari general de la Secció Sindical de la
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FSP-UGT a  l'aprovació  inicial  del  Pressupost  General  de  l'Ajuntament  de  Moncofa  per  a
l'exercici 2016.

 1.4 Proposició de l'Alcaldia relativa a la renovació de representants en la Xarxa Provincial de  
Innovació i Qualitat Social després de la celebració de les eleccions municipals.

 1.5 Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa al rebuig de l'acord dels caps d'Estat de
Govern de la Unió Europea per a la deportació dels refugiats sirians a Turquia.

 1.6 Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la sol·licitud de derogació de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

 1.7 Dictamen de la moció del  Grup PSPV-PSOE relativa al condicionament del local  de la  
Escola d'Educands de la SUM Santa Cecília de Moncofa.

 1.8 Despatx extraordinari.

 2 Control dels òrgans de govern:

 2.1 Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària.
 2.2 Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial  d'Urbanisme de data 24/2/2016  

relatiu a l'arxiu de l'expedient d'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana.
 2.3 Dació de compte de l'informe de fiscalització sobre les advertències i informes formulats 

per  Intervenció  i  acords  adoptats  pels  òrgans  de  govern  contraris  a  l'informe  de  la
secretària de les entitats locals exercici 2014.

 2.4 Coneixement de la renúncia al càrrec de regidora presentada per Victòria Rius Arnau.
 2.5 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 25 de febrer de 2016 que se'ls ha
distribuït amb la convocatòria. 

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

1.2  Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l'acord plenari
de  data 24  de  setembre  de  2105  pel  qual  es  va  aprovar  la  proposició  del  Grup
Compromís per a la creació i regulació de la Junta de Portaveus 

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 23 de març de 2016,  el text íntegre del qual és el
següent:
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“1.2. Proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de l'acord plenari de data 24 de setembre de
2105 pel qual es va aprovar la Proposició del Grup Compromís per a la creació i regulació de la
Junta de Portaveus. 

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 18 de març de 2016, que diu:

“Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2105 va aprovar per
unanimitat  una  proposició  del  Grup Compromís  per  a la  creació  i  regulació  de  la  Junta  de
Portaveus.

Vist que amb posterioritat han tingut lloc dues sessions de la Junta, els dies 19 d'octubre de 2015 i
7 de març de 2016.

Vist que en la convocatòria i la celebració d'ambdós sessions s'ha procedit de la mateixa manera
que  en  la  resta  d'òrgans  col·legiats:  elaboració  del  decret  de  convocatòria,  elaboració  de  la
convocatòria, notificació i redacció de l'acta; i s'ha comptat amb la participació de la secretaria de la
corporació.

Vist que la Junta de Portaveus del dia 7 de març de 2016 després d'àmplia deliberació i amb
l'opinió favorable de tots el seu membres va proposar eximir a la secretaria de la corporació de la
seua participació en la Junta a fi d'agilitzar el seu funcionament evitant tràmits burocràtics i que la
seua celebració poguera tindre lloc no sols en horari d'oficina de l'Ajuntament.

Vist l'informe jurídic favorable emés pel secretari de l'Ajuntament en data 10/3/2016. 

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. Modificar l'acord plenari  de data  24 de  setembre de 2105  pel  qual es  va  aprovar  la
proposició del Grup Compromís per a la creació i regulació de la Junta de Portaveus en el sentit
d'eximir la secretaria de la corporació de la participació en la Junta de Portaveus municipal. 

Segon. En virtut de l'anterior el punt I de l'acord: “La Junta de Portaveus estarà constituïda pels
regidors designats com a tals per tots els grups polítics municipals representats en la corporació, i
presidida per  l'alcalde,  corresponent les  funcions  de  fe  pública al  secretari  de la corporació”;
quedarà redactat com segueix: I. “La Junta de Portaveus estarà constituïda pels regidors designats
com a tals per tots els grups polítics municipals representats en la corporació,  i  presidida per
l'alcalde.”
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Davant  de  l'absència d'intervencions  la Presidència  sotmet a votació la proposició la qual  és
dictaminada favorablement per:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

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

S'obri  el  torn d'intervencions  i  el  portaveu  del  Grup Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica que  la
Pproposició naix de l'acord aconseguit en l'última Junta de Portaveus i que el seu objectiu és
agilitzar el seu funcionament.

Els portaveus dels Grups Socialista, Sr. Picher Juliá, Compromís, Sr. Vilar Paradís, i Ciutadans,
Sra. Juliá Juliá, manifesten la seua conformitat amb la Proposició.

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

1.3. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la inadmissió de la reclamació
presentada per Bartolomé Hueso Nebot com a secretari general de la Secció Sindical
de  la  FSP-UGT  a  l'aprovació  inicial  del  Pressupost  General  de  l'Ajuntament  de
Moncofa per a l'exercici 2016

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 23 de març de 2016, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.2. Despatx extraordinari

1.2.1. Proposta d'inadmissió de la reclamació presentada per Bartolomé Hueso Nebot com a
secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT a l'aprovació inicial del Pressupost General
de l'Ajuntament de Moncofa per a l'exercici 2016.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la Proposta de l'Alcaldia de data 23 de
març de 2016 relativa a la inadmissió de la reclamació presentada el 15/3/2016 per Bartolomé
Hueso Nebot com a secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT a l'aprovació inicial del
Pressupost General de l'Ajuntament de Moncofa per a l'exercici 2016, i justifica la urgència en
què l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  fixa  que  el  termini  per  a  resoldre  les
reclamacions és d'un mes per la qual cosa no podria tractar-se en la següent sessió plenària
ordinària prevista per al dia 28/4/2016.
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Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.

A continuació el secretari dóna compte de la Proposta, el text íntegre del qual és el següent:

“Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, 

Vist l'escrit d'al·legacions presentat al capítol I del Pressupost general i a l'annex de Personal per
Bartolomé Hueso Nebot com a secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT en el qual
se sol·licita que s'admeta l'escrit d'al·legacions presentat per registre d'entrada el 15 de març de
2016 i el contingut d'aquestes, procedint-se en conseqüència a acordar la modificació de l'annex
de Personal i del capítol I del Pressupost General de l'Ajuntament de Moncofa per a l'exercici
2016, amb l'esmena de les irregularitats existents en la quantia dels complements específics
dels funcionaris pertanyents al dit Ajuntament, realitzant les modificacions necessàries perquè
tots els funcionaris que ocupen idèntics llocs de treball amb idèntiques funcions perceben les
mateixes retribucions.

Vist  l'informe emés per  l'oficial  major  núm.  16/2016 de  23  de  març  que  a  continuació  es
transcriu als efectes de motivació del present acte:

“Mercedes Monforte Fernández, oficial  major de l'Ajuntament de Moncofa en l'exercici  de les
funcions immediates de col·laboració amb el secretari de la corporació, de conformitat amb allò
que disposa l'article 2 g) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de
treball de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i a la vista de la
providència del regidor de data de 22 març de 2016 informa el següent,

Informe  número  16/2016.  Assumpte.  Al·legació  a  l'annex  de  Personal  i  al  capítol  I  del
Pressupost General de l'Ajuntament de Moncofa.

ANTECEDENTS 

Primer. En virtut de providència de data 22 de març de 2016 se sol·licita informe amb el següent
tenor literal:

“José María Andrés Alós, regidor delegat d'Interior i Personal de l'ajuntament de Moncofa.
Vist l'escrit d'al·legacions presentat al capítol I del Pressupost general i a l'annex de Personal per
Bartolomé Hueso Nebot com a secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT.
Pel present DECRETE:
Primer. Que s'emeta un informe per part de l'oficial major.
Segon. Que es trasllade a Intervenció”

Segon. En data 25 de febrer de 2016 el Ple municipal va adoptar l'acord d'aprovació inicial del
Pressupost i la Plantilla per a l'exercici 2016. El dit acord va ser publicat en el BOP de Castelló de
27 de febrer de 2016 obrint-se l'exposició pública.
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Tercer. Dins del termini d'exposició pública el dia 15 de març de 2016 es presenta reclamació per
Bartolomé Hueso Nebot com a secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT, sol·licitant
que es modifique l'Annex de Personal i el capítol I del Pressupost General de l'Ajuntament de
Moncofa per a l'exercici 2016 amb l'esmena de les irregularitats existents en els complements
específics dels funcionaris pertanyents al dit Ajuntament, realitzant les modificacions necessàries
perquè  tots  els  funcionaris  que  ocupen  idèntics  llocs  de  treball  amb  idèntiques  funcions
perceben les mateixes retribucions.

FONAMENTS DE DRET

Primer. Termini per a formular al·legacions

D'acord amb l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals, a continuació TRLRHL, el termini per a formular
les al·legacions és el coincident amb el període d'exposició pública de 15 dies hàbils, termini que
es compta a partir de l'endemà a aquell en què es produïsca la publicació de l'acte. Per tant, la
present al·legació es troba dins del termini legalment estipulat.

Segon. Legitimació activa

L'article 170 del TRLHL estableix que tindran la consideració d'interessats:

“a) Els habitants en el territori de la respectiva entitat local.
b) Els que resulten directament afectats, encara que no habiten en el territori de l'entitat local.
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i la resta d'entitats legalment
constituïdes  per a vetlar  per  interessos professionals o econòmics i  veïnals,  quan actuen en
defensa dels que els són propis.”

En aquest cas  Bartolomé Hueso Nebot actua en condició de secretari  general  de la Secció
Sindical de la FSP-UGT per la qual cosa té la legitimació activa i concorre la condició d'interessat
per a presentar al·legacions. 

Respecte d'això és interessant portar a col·lació la Sentència 719/2003, de 29 nov. 2003, Rec.
1168/2000  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  regió  de  Múrcia,  Sala  Contenciosa
Administrativa, Secció 2a, que entre els seus fonaments de dret assenyala “(…) que per a poder
considerar processalment legitimat a un sindicat no basta que aquest acredite la defensa d'un
interés  col·lectiu  o  la  realització  d'una  determinada  activitat  sindical,  dins  del  que  hem
denominat "funció genèrica de representació i defensa dels interessos dels  treballadors".  Ha
d'existir, a més, un vincle especial i concret entre el dit sindicat (els seus fins, la seua activitat,
etc.) i l'objecte del debat en el pleit que es tracte, vincle o nexe que haurà de ponderar-se en
cada  cas  i  que  es  plasma en  la  noció  d'interés  professional  o  econòmic,  traduïble  en  un
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avantatge  o  benefici  cert,  qualificat  i  específic  derivat  de  l'eventual  estimació  del  recurs
entaulat.” 

Tercer. Motius taxats de reclamació

Qüestió diferent de l'apreciació de legitimació activa per a interposar reclamació al Pressupost,
és que el motiu adduït siga d'acord amb la normativa vigent que a continuació s'exposa i en
conseqüència haja d'admetre's o no aquesta.

D'acord  amb  el  que  estableix  l'art.  170.2  del  TRLRHL, “Únicament  podran  entaular-se
reclamacions contra el pressupost:

a) Per no haver-se ajustat la seua elaboració i aprovació als tràmits establits en aquesta Llei.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local, en
virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades o
bé d'aquests respecte a les necessitats per a les que estiga previst.

Per tant, el TRLRHL estableix uns motius taxats per a la interposició de reclamacions contra el
pressupost aprovat inicialment.  La dita limitació legal  quant els  motius  d'impugnació en via
administrativa probablement tinga el seu origen pel mateix caràcter del Pressupost en què es
reflecteixen diversos actes administratius, la qual cosa pot comportar que es formule reclamació
o impugnació no al Pressupost en si  mateix,  sinó un altre acte administratiu  reflectit  en el
mateix, tal com la Relació de Llocs de Treball, la Plantilla o com és en aquest cas la factorització
o quantificació dels complements específics, íntimament lligats a aquest.

En relació amb impugnacions del Pressupost relatives la Plantilla de Personal o a la Relació de
Llocs de Treball ha tingut múltiples ocasions de pronunciar-se la Jurisprudència. 

Així cal destacar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 7 de novembre de
2001 que  es  transcriu  parcialment  per  la seua  claredat  expositiva i  en la que es  posa de
manifest  la  substantivitat  pròpia  de  la  Plantilla,  en  la  que  s'han  de  resoldre  les  qüestions
relatives  al  personal,  de  les  que el  Pressupost  únicament  suposa un reflex quantitatiu.  Així
assenyala “Si bé la demandada addueix que la impugnació no pot incloure's en cap dels apartats
que s'arrepleguen en l'art. 151.2 de la Llei  39/1988, de 28 de desembre,  Reguladora de les
Hisendes locals; no obstant això, això no pot impedir l'anàlisi  de la qüestió de fons que se
suscita, que realment pot examinar-se al marge dels Pressupostos. En efecte, si bé la plantilla
s'aprova amb aquests, art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, l'aspecte concret que es debat, en tant que afecta l'actor, pot ser objecte de decisió a part.
(...)”
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En  semblants  termes  es  pronuncia  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Castella  Lleó  en  la
Sentència de 29 de setembre de 2006 o la del mateix Tribunal de 8 de novembre de 2010 o el
mateix Tribunal Suprem, en la Sentència de 20 de maig de 2011 en què s'assenyala: “El fet que
la RLT siga part de la documentació acompanyada als pressupostos de l'Ajuntament no basta
per a negar la distinta realitat jurídica d'aqueixa relació i els pressupostos mateixos, que és la
tesi de què part la Sentència recorreguda i la d'aquest Tribunal, la doctrina de la qual va seguir.”

Conforme allò que s'ha exposat, no versant la reclamació en via administrativa sobre cap de les
causes taxades en l'article 170.2 del TRLRHL, ha d'acordar-se la seua inadmissió mitjançant un
acord de Ple.

Quart. Altres consideracions

Al marge del que antecedeix i per a concloure cal manifestar la meua conformitat amb allò que
s'ha assenyalat en la Sentència anteriorment citada del Tribunal Superior de Justícia de Galícia
de 7 de novembre de 2001 quan assenyala “Si bé la demandada addueix que la impugnació no
pot incloure's en cap dels apartats que s'arrepleguen en l'art. 151.2 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes locals, no pot impedir l'anàlisi de la qüestió de fons que
se suscita, que realment pot examinar-se al marge dels Pressupostos…”

Atenent que estan sent objecte de valoració els llocs de treball mitjançant l'elaboració d'una
Relació de Llocs de Treball, siga l'escrit tingut en compte als efectes de la seua confecció, ja que
és l'instrument per a analitzar les funcions i valorar els llocs de treball. En aqueix sentit és clara i
abundant  la jurisprudència que afirma que  per  a  procedir  a la modificació  del  complement
específic és preceptiu que s'haja realitzat una prèvia valoració del lloc de treball, amb vista a
determinar en què han variat les circumstàncies a què es refereix en art. 4.1 del RD 861/1986.
Cal citar entre altres les sentències del Tribunal Suprem d'1 de juliol de 1994, de 4 de juliol de
1994 o de 22 de desembre de 1994.

Finalment cal assenyalar que es considera necessari atenent la naturalesa econòmica de l'acte
demanar-se el corresponent informe de l'interventor“.

Vista la nota de conformitat a l'informe de l'oficial major núm. 16/2016 emesa per l'interventor
de data 23 d'abril de 2016.

Se sotmet a dictamen de la Comissió informativa la següent proposta per a la seua posterior
aprovació en  Ple:

Primer.  Declarar  la  inadmissió  de  l'al·legació formulada  per  Bartolomé Hueso  Nebot  com a
secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT per registre d'entrada el 15 de març de
2016, per no concórrer cap de les causes taxades en l'article 170 del TRLRHL. 



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

             

Segon.  Transcorregut  el  termini  de  presentació  de  reclamacions  i  inadmetent-se  l'anterior,

Tercer. Notificar a l'interessat el present acord.”

Davant  de  l'absència d'intervencions  la Presidència  sotmet  a  votació  la Proposició  la qual  és
dictaminada favorablement per:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

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

Obert  el  torn  d'intervencions  el  portaveu  del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  informa  que
l'al·legació és la mateixa que ja es va presentar al Pressupost de 2014 i que, a pesar de tindre
raó en què dues persones que fan el mateix han de cobrar el mateix, no es pot admetre perquè
no s'ajusta als supòsits legals. Acaba dient que la solució s'ha de produir a través de l'aprovació
de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr. Picher  Juliá, reitera que és la mateixa al·legació que la
presentada en 2014 i que la solució és l'aprovació de la RLT, encara que diu que no serà fàcil i
que tant de bo estiga aprovada quan s'aprove el Pressupost de l'any 2017. Acaba manifestant la
seua conformitat amb la inadmissió.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa que en el seu moment ja van dir que
no aprovarien el Pressupost sense la RLT i insta que aquesta s'aprove com més prompte millor.
Sobre  la  inadmissió  manifesta  la  seua  postura  contrària  perquè  diu  que  es  tracta  d'una
reclamació justa.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que no es pot admetre l'al·legació però voldria
l'informe de l'interventor a qui al·ludeix l'oficial major en el seu informe. Acaba manifestant el seu
desig que la RLT estiga aprovada enguany.

Obert un segon torn d'intervencions el Sr. Andrés Alós assenyala que els informes tècnics diuen
que no es pot admetre l'al·legació i que si s'admetera el Pressupost quedaria pendent de la RLT, la
qual diu que ja hauria d'haver-se fet.

El Sr. Picher Juliá respon que l'empresa que està elaborant la RLT va ser contractada quan ell era
alcalde i que no es tracta d'un procés fàcil. Sobre l'al·legació diu que si s'ha arribat al punt que es
comenta en la mateixa ha sigut perquè no es va recolzar la seua proposta de cobrir al seu dia el
lloc d'Intervenció de fons municipal amb personal funcionari d'habilitació nacional. Acaba dient que
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no entén que el Sr. Vilar Paradís se aparte de la proposta d'acord llevat que ho faça per a quedar
bé.

El Sr. Vilar Paradís contesta que la RLT no és l'únic mitjà per a solucionar el problema i que no
demana que el  Pressupost es  paralitze.  En 2014 diu  que ja van avisar que no aprovarien el
Pressupost sense la RLT encara que en 2016 han volgut donar una oportunitat al nou equip de
govern. Acaba demanant que el pròxim Pressupost no vaja junt amb la Plantilla de personal i que
es voten per separat les seues parts. 

La Sra. Juliá Juliá manifesta que el Pressupost va ser prou debatut al seu dia i que és un tema
conclòs encara que s'ha de millorar per a l'any que ve. Finalitza dient que es necessita la RLT per a
solucionar el problema.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), intervé en aquest punt per a assenyalar que la productivitat
no és il·legal encara que no es pot generalitzar, que s'ha consolidat com a dret del personal i que
per això és necessària la RLT. Sobre aquesta última informa que la setmana que ve s'entregarà la
factorització dels llocs de treball al personal, sindicats i grups polítics municipals. Acaba dient al Sr.
Vilar Paradís que el Pressupost i la Plantilla es poden votar per separat però que no es poden votar
per separat els capítols del Pressupost.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació la Proposició, la qual s'aprova
per majoria absoluta segons el resultat següent:

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

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

1.4.  Proposició de  l'Alcaldia  relativa  a  la  renovació de  representants  en la  Xarxa
Provincial  d'Innovació  i  Qualitat  Social  després  de  la  celebració  de  les  eleccions
municipals

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  82.3  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, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a ratificació del Ple la inclusió en
l'ordre del dia de la Proposició de l'Alcaldia de data 11 de març de 2016 relativa a la renovació de
representants en la Xarxa Provincial d'Innovació i Qualitat Social després de la celebració de les
eleccions municipals, no dictaminada en comissió informativa. 

L'alcalde motiva la urgència de la inclusió en el llarg temps transcorregut des de la celebració de
les passades eleccions municipals.
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Davant de la falta  d'intervencions  es  considera  ratificada  la  inclusió  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents. 

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

“Vist que l'Ajuntament de Moncofa en sessió plenària ordinària de 29 de novembre de 2012 va
acordar, entre altres, aprovar la seua adhesió a la Xarxa Provincial d'Innovació i Qualitat Social,
mitjançant la subscripció del Protocol General de Col·laboració entre la Diputació Provincial  de
Castelló i l'Ajuntament i aprovar-ne el model.

Vist que l'Ajuntament de Moncofa el 2 de gener de 2013 va firmar el protocol de col·laboració amb
la Diputació Provincial de Castelló per a la participació en la Xarxa Provincial d'Innovació i Qualitat
Social.

Vist que després de les passades eleccions municipals de maig de 2015 s'han produït canvis en la
composició de l'Ajuntament.

Vist que per mitjà d'un escrit de data 23 de febrer de 2016, registrat el mateix dia, la diputada
provincial delegada de Benestar Social sol·licita la designació dels representants polítics i tècnics
davant dels distints òrgans de la Xarxa.

Vist l'informe favorable emés pel secretari de l'Ajuntament en data 10/3/2016.

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

PROPOSE:

Primer.  Designar  com  a  representants  de  l'Ajuntament  de  Moncofa  en  la  Xarxa  Provincial
d'Innovació i Qualitat Social després de la celebració de les eleccions municipals a:

• Representant polític davant del Consell rector: 
◦ titular: Wenceslao Alós Valls (alcalde president)
◦ suplent: Mª Teresa Alemany Rius (regidora delegada de Serveis Socials)

• Representant davant de la Comissió Tècnica Permanent i les comissions de Treball:
◦ titular: Mª Elena Morales Gago (treballadora social de l'Ajuntament)
◦ suplent: Gloria Ricart Ortiz (educadora familiar de l'Ajuntament)

Segon. Comunicar aquest acord a la Secció d'Acció Social de la Diputació Provincial de Castelló.” 

Davant de la falta d'intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació la
Proposició, la qual s'aprova per assentiment.
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1.5. Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa al rebuig de l'acord dels caps
d'Estat i de Govern de la Unió Europea per a la deportació dels refugiats sirians a
Turquia

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 de març de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.2. Moció del Grup PSPV-PSOE relativa al rebuig de l'acord dels Caps d'Estat i de Govern de la
Unió Europea per a la deportació dels refugiats sirians a Turquia.

Vista la moció del Grup Socialista, de data 11 de març de 2016, que diu:

“Exposició de motius:

Dimarts passat, 8 de març, les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van aconseguir
un principi d'acord per a posar en marxa un programa per a deportar a Turquia tots els migrants
–incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat– , que arriben a
la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els Estats de la Unió reubiquen a un nombre
equivalent  de  persones  refugiades  sirianes  assentades  ja  a  Turquia,  i  d'altres  mesures
econòmiques i polítiques a favor de l'estat turc.

Els i les socialistes espanyols considerem que, de confirmar-se el dit pacte, la Unió Europea no
estaria respectant  els  convenis  internacionals  sobre dret  internacional  d'asil.  I  que  estaríem
assistint a més al procés de desconstrucció de la Unió Europea. Els i les socialistes espanyols no
reconeixem aquesta Europa,  i  creiem que no es  pot fer  un acord d'interessos amb Turquia
utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants com a moneda de canvi, perquè ho
considerem inadmissible.

Des del PSOE considerem que les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant de la
crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han firmat un preacord immoral i de
dubtosa legalitat,  que,  de  confirmar-se els  termes a què  hem tingut accés  a través  de  les
informacions  arreplegades  pels  mitjans  de  comunicació,  contravé  clarament  el  dret  d'asil  i
múltiples convenis internacionals sobre drets humans.

El  PSOE  mostra  la  seua  adhesió  a  les  peticions  d'organitzacions  no  governamentals,  Alt
Comissionat  de  l'ONU  per  a  les  persones  refugiades,  i  activistes  pro  drets  humans  en  la
denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord d'Unió Europea i Turquia per a devolucions
massives,  així  com  l'exigència  d'abordar  amb  urgència  la  crisi  de  les  persones  refugiades
defenent els drets humans, creant corredors humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i
possibilitant-los l'asil entre els membres de la Unió Europea.

És per tot l'anterior que el GMS de l'Ajuntament de Moncofa presenta la següent moció per al
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seu debat i votació en Ple:

1. El Ple de l'Ajuntament de Moncofa mostra el seu rebuig a l'acord aconseguit entre les i els
caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia
de  tots  els  migrants  –incloses  les  persones  demandants  d'asil  sirians  i  de  qualsevol  altra
nacionalitat–, que arriben a la Unió Europea.

2. El Ple de l'Ajuntament de Moncofa exigeix a la Unió Europea i als estats membres  donar  una
resposta  humanitària urgent  davant  de  la greu  situació que  viuen  les  persones  refugiades,
respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, insta el Govern
de la Unió Europea i als estats  membres a la retirada de qualsevol acord, pacte, conveni o
proposta d'acció que no respecte el dret internacional d'asil o els convenis internacionals sobre
drets humans firmats per la Unió Europea.

3. El Ple de l'Ajuntament de Moncofa se suma al manifest “Passatge Segur” subscrit per multitud
d'organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i
els seus estats membres perquè ordenen la creació de corredors humanitaris, i que possibiliten,
des del respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 estats membres de la Unió Europea.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, exposa que el
motiu de la moció és expressar el seu rebuig a l'acord de la UE i el  seu suport als refugiats
polítics.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, pregunta si l'acord d'Espanya no va ser unànime.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, li respon que sí i que era contrari a l'acord
finalment adoptat per la UE. Igualment exposa que dilluns passat va presentar una sol·licitud
perquè la bandera de la UE en el balcó de l'Ajuntament onege a mitja asta com a senyal de
protesta i demana que figure com a quart punt de la moció.

Finalitzades les intervencions, l'alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació la
moció i afegeix un quart punt que diga: “4. La bandera de la UE en el balcó de l'Ajuntament
onejarà  a  mitja  asta  com a  senyal  de  protesta”,  la  qual  és  dictaminada  favorablement  per
unanimitat.” 

Obert el torn d'intervencions la Sra. Huerta Juliá (Grup Socialista) defén la presentació de la
moció dient  que  l'acord no és  ni  legal,  ni  democràtic  ni  humà i  només pretén allunyar  el
problema de les fronteres de la UE.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta la seua conformitat amb la moció.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que van afegir el quart punt de la
moció com a forma de protesta, que estan totalment en contra de l'acord i que recolzen la
moció.
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que rebutja l'acord i que prefereix el reforç
de la política migratòria i d'asil encara que no està d'acord amb el quart punt pel que significa la
bandera de la UE. Finalitza anunciant la seua abstenció en el cas que no es retire el quart punt
de la moció.

Obert un segon torn d'intervencions la Sra. Huerta Juliá diu que no té inconvenient a retirar el
quart punt de la ,oció encara que pensa que ha de ser el Grup Compromís el que es pronuncie
ja que es va incloure a proposta seua.

El Sr. Andrés Alós es manifesta en idèntics termes.

El Sr. Vilar Paradís assenyala que el tema de la bandera és la millor forma de manifestar la
disconformitat  de  l'Ajuntament  perquè  és  molt  visual  i  perquè  és  la  forma  que  s'utilitza
habitualment en senyal de dol.

La Sra. Juliá Juliá respon que abaixar la bandera no soluciona res i que es tracta d'un acte
nacionalista i populista.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Poplar), sotmet a votació la
Moció, la qual s'aprova per majoria absoluta segons 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 Huerta 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).

1.6. Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la sol·licitud de derogació
de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració Local

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 de març de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.3. Moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la sol·licitud de derogació del la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Vista la moció del Grup Socialista, de data 18 de març de 2016, que diu:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local va
vindre a reformar la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, de
manera que ha suposat un atac frontal a l'autonomia local i a la nostra capacitat de prestar
serveis a la ciutadania. També a la consideració que fins ara s'havia tingut del municipi com a
govern polític, convertint-ho en un mer gestor de decisions alienes. Els ajuntaments han sigut
les  administracions  públiques  que  han  patit  les  polítiques  d'austeritat  més  agressives  i
insolidàries.

La reforma plantejada priva les entitats locals de les competències en matèria de prestació de
108 serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres competències: sanitat,
consum, igualtat, polítiques d'ocupació, etc.

La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes de l'Estat, i
en especial de les entitats locals, en citar l'estabilitat pressupostària com a principi rector que ha
de presidir les actuacions de totes les administracions públiques en compte de situar l'atenció en
els  ciutadans/es  i  la  qualitat  en  la  prestació  de  serveis  en  el  centre  de  la  reforma.
Paradoxalment, aquesta mesura de suposat estalvi s'estableix sobre l'Administració Local, l'única
que es manté sense dèficit públic en 2015 i les previsions fins a 2019 se situen en el 0,0%.

Des del principi, el PSOE s'ha oposat frontalment a aquesta reforma perquè ataca i danya l'arrel
mateixa  del  govern  municipal,  retalla  competències  als  ajuntaments  i  obri  el  camí  a  la
desaparició o -la privatització dels serveis socials que presten els ajuntaments. El text és, a més,
un atac a la  Carta Europea  d'Autonomia Local.  També s'han  oposat la resta dels  grups de
l'oposició i alcaldes i alcaldesses de tota Espanya, inclosos molts del Partit Popular. Per això, es
va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta Llei.

Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a més de 16 milions de
ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant del Tribunal Constitucional en defensa
de l'autonomia local constitucionalment garantida. Tant els recursos presentats com el conflicte
plantejat van ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucionals i estan pendents de tramitació i
sentència.

La crisi econòmica planteja nous reptes per a les entitats locals, reptes que, units a la necessària
derogació de la Llei per a la Reforma Local, obrin un escenari que ha d'estar protagonitzat per
les  propostes,  el  diàleg i  el  consens polític  per  a  resoldre amb eficàcia les  problemes  que
arrosseguen les entitats locals i els primers afectats de les quals són els ciutadans i ciutadanes.

El principal objectiu ha de ser aplicar el principi de subsidiarietat. Les entitats locals són les
administracions més pròximes a la ciutadania. Per això, reforçar el seu caràcter democràtic i
millorar la seua capacitat per a prestar serveis han de ser les prioritats.

Per a això és fonamental la participació de la ciutadania en les decisions més importants dels
ajuntaments, mitjançant mecanismes efectius de participació. La segona característica ha de ser
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la transparència. La ciutadania necessita saber de forma clara què fa l'administració que tenen
més pròxima. Només així es podrà jutjar i controlar els governs locals i als seus representants
amb responsabilitat. El tercer tret és la suficiència pressupostària. Des de fa molt de temps els
nostres ajuntaments necessiten unes competències clau i uns ingressos suficients per a portar-
les  a  cap.  Només  una  administració  que  atén  els  seus  ciutadans  i  ciutadanes  és  una
administració útil.

Per  tot això,  el  Grup Socialista presenta  per  a  la seua consideració i  aprovació pel  Ple  els
següents

ACORDS

Aquesta corporació municipal insta al Govern a adoptar urgentment les mesures necessàries per
a:

1.  Derogar  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de
l'Administració Local.

2. Aprovar una llei de règim local que reforce l'autonomia local, que garantisca un sistema de
finançament estable i proporcional a unes competències ben definides dels ens locals i aquelles
que  no  sent  pròpies,  previ  conveni,  puguen  desenrotllar-se  sense  comprometre  l'estabilitat
pressupostària amb garanties de control i transparència de la gestió pública.

3. Impulsar, des del consens, una nova llei d'hisendes locals que dote d'estabilitat i recursos les
competències assumides per les entitats locals, de forma coordinada amb la del finançament
autonòmic, definint amb claredat la participació de les hisendes locals en els tributs de l'Estat
(PEU) i en els de les comunitats autònomes (piques).”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, exposa que la Llei
27/2013 només ha servit per a llevar competències als municipis i advoca per l'aprovació d'unes
noves lleis de règim local i d'hisendes locals.

Finalitzades les intervencions, l'alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular),  sotmet a votació la
moció, la qual és dictaminada favorablement per:

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

• I 5 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó.” 

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, justifica la moció
perquè diu que la Llei 27/2013 ha suposat un atac frontal a l'autonomia local, a què no sols s'ha
oposat el PSOE sinó més de tres mil  municipis en tota Espanya incloent regidors del Partit
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Popular, i apunta que la prioritat ha de ser reforçar el caràcter democràtic dels ajuntaments i
millorar la qualitat dels serveis que presten.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, indica que aquest tema és la tercera vegada que
ve al Ple, que es tracta d'una llei molt polèmica que té coses bones i roïnes i que la postura del
Partit Popular local és sabuda per tots. Finalitza dient que el futur de la llei està pendent del
Tribunal Constitucional.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, respon que no han sigut tres sinó quatre les
vegades que el tema ha anat al Ple i que sempre votaran a favor de la seua derogació vaja les
vegades que vaja.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, assenyala que la llei té aspectes positius com
garantir l'estabilitat pressupostària i aspectes negatius, per la qual cosa prefereix la seua reforma a
la seua derogació. Per aquest motiu anuncia la seua abstenció.

Obert un segon torn d'intervencions el Sr. Picher Juliá assenyala que l'estabilitat pressupostària
depén de cada Ajuntament, que la llei s'ha de derogar perquè no mira per les persones i que
l'administració local ha d'estar al costat de la ciutadania. 

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Poplar), sotmet a votació la
moció, la qual s'aprova per majoria absoluta segons el resultat següent:

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

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

1.7. Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa al condicionament del local
de l'Escola d'Educands de la SUM Santa Cecília de Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 23 de març de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.4. Despatx extraordinari.

1.4.1. Moció del Grup PSPV-PSOE relativa a l'adequació de l'Escola d'Educands de la SUM Santa
Cecília.

L'alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la moció del Grup Socialista de
data 18 de març de 2016 per a l'adequació de l'Escola d'Educands de la SUM Santa Cecília, i
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justifica la urgència en què la comissió ordinària d'aquest mes de març s'ha hagut d'avançar un
dia per  ser  festiu  el  24 la qual  cosa ha fet  que  la  convocatòria  s'avançara un dia  (el  18)
persistint el dret reconegut als Grups municipals per l'article 116.2 Llei 8/2010, de 23 de juny,
de règim local de la Comunitat Valenciana de presentar propostes deu dies abans del Ple (fins al
21). 

Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.

A continuació el secretari entrega als grups municipals la moció, el text íntegre de la qual és el
següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el curs anterior, l'any 2015 es va concedir l'edifici de l'antic Casal Jove, que estava sense
ús, a la SUM Sta. Cecília, per a poder ubicar allí l'escola d'educands.

En cursos anteriors els alumnes de l'escola s'havien de repartir en unes quantes dependències.

Amb les noves instal·lacions els educands estan concentrats en un mateix local, i és més fàcil el
seu control i  educació; és també mes còmode per als pares deixar els fills allí, una vegada
acabat l'horari escolar.

En l'edifici es van fer una sèrie de reformes:

Habilitar més aules
pintura
dotació de mobiliari
etc.

El  condicionament  és  bo,  ja  que  en  les  aules  es  disposa  d'aire  condicionat;  hi  ha  unes
deficiències en l'estat de les finestres i les portes de l'edifici. El seu mal estat fa ineficient de
vegades l'aire condicionat, amb la conseqüent pèrdua energètica i amb això econòmica per al
consistori, però sobretot per al benestar dels educands allí presents.

PER TOT EL QUE S'HA EXPOSAT, S'INSTA AL CONSISTORI:
 
Per allò que s'ha exposat, instem el consistori  perquè realitze totes les gestions necessàries
perquè en el transcurs d'enguany, substituïsca finestres i portes, (sobretot les exteriors), que
estan en mal estat, i facilitar així doncs l'estalvi energètic per al mateix consistori i millorar el
benestar dels nostres futurs músics de la tan apreciada SUM STA. CECÍLIA de MONCOFA.”

Davant de l'absència d'intervencions l'alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a
votació la moció la qual és dictaminada favorablement per:
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• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá.

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

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, recorda que a
finals de l'any passat es va cedir el local de l'antic Casal Jove a l'Escola d'Educands de la SUM
Santa  Cecília  i  que  és  una  llàstima que  la calefacció  i  l'aire  condicionat  s'escapen per  les
finestres.

El  portaveu del  Grup Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  diu que s'alegra de la preocupació del Grup
Socialista per l'eficiència energètica i que podrien haver-ho fet abans quan governaven. Igualment
informa que s'ha contractat a través de la central de contractació de la Dìputación Provincial una
auditoria energètica de l'enllumenat i edificis públics i proposa que qualsevol actuació es faça en
funció del resultat d'aquesta i  que l'Escola d'Educands de la SUM Santa Cecília podria ser la
primera.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que es tracta més d'un prec que
d'una moció però que està d'acord amb aquesta i que s'hauria de prioritzar l'arreglament de les
coses necessàries, entre les quals destaca el CEIP Avel·lí Corma al qual demana que s'estenga
l'auditoria energètica.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que cal donar suport al CEIP Avel·lí Corma
però també a qui gasta qualsevol edifici públic i que el que està ara sobre la taula és l'Escola
d'Educands. Sobre la mateixa pregunta per què no es va arreglar al seu dia quan es va fer la
cessió, si les reformes estan valorades i si estan incloses en el pressupost. Acaba anunciant el
seu suport a la moció i demanant el resultat de l'auditoria una vegada estiga realitzada. 

Obert  un segon torn d'intervencions  el  Sr.  Picher  Juliá respon a la  Sra.  Juliá Juliá que les
reformes sí que es van fer però que falten les finestres i les portes exteriors. Igualment apunta
que la inauguració de l'edifici es va fer durant l'actual govern municipal del Partit Popular i que
l'aspecte de la reforma pareixia correcte.

El Sr. Andrés Alós respon que està conforme amb aquesta i altres reformes necessàries però
demana esperar al resultat de l'auditoria energètica.

El  Sr.  Vilar Paradís manifesta la seua conformitat amb aquesta i  amb la resta de reformes
necessàries.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), intervé en aquest punt per a assenyalar que l'Ajuntament
va fer unes reformes que abans només eren promeses, va pagar les subvencions pendents des de
feia dos anys i farà tot el que siga necessari.
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Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació la moció, la qual s'aprova per
assentiment.

1.8. Despatx extraordinari

En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte 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 de l'última sessió ordinària i no es produeix cap
intervenció.

2.2.  Dació  de  compte  de  l'acord  de  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de data
24/2/2016  relatiu  a  l'arxiu de  l'expedient  d'aprovació  definitiva  del  Pla  General
d'Ordenació Urbana

L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup Popular),  dóna  compte  de  l'acord  de  la  Comissió Territorial
d'Urbanisme de  data  24  de  febrer  de  2016  en  el  qual  es  comunica  l'arxiu  de  l'expedient
autonòmic 2005/0742 relatiu al procediment autonòmic d'aprovació definitiva del Pla General
d'Ordenació Urbana de Moncofa iniciat el 22 de novembre de 2005, el qual ja va ser inclòs en la
part de control de la Comissió informativa permanent d'assumptes jurídics del passat 23 de
març de 2016.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, proposa que es faça un Pla General adaptat a la
realitat i lamenta els diners perdut  que xifra entorn dels 300.000 euros.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, lamenta l'arxiu de l'expedient i el temps perdut,
responsabilitza  d'això  l'Ajuntament  i  les  persones  que  compraven  i  venien  terrenys  sense
preocupar-se del planejament i diu que no s'han fet bé les coses des de la corporació.

2.3. Dació de compte de l'informe de fiscalització sobre les advertències i informes
formulats  per  Intervenció  i  acords  adoptats  pels  òrgans  de  govern  contraris  a
l'informe de la Secretaria de les Entitats Locals, exercici 2014

A continuació es  dóna compte de l'informe de fiscalització sobre les advertències i  informes
formulats per Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern contraris a l'informe de la
Secretaria de les Entitats Locals, exercici 2014, el qual ja va ser inclòs en la part de control de la
Comissió informativa permanent de comptes i d'assumptes econòmics del passat 23 de març de
2016.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, pregunta si el que diu la Sindicatura en el seu
informe relatiu als acords plenaris de modificacions tributàries és cert.
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L'alcalde,  Sr. Alós Valls (Grup Popular),  li  respon que hi ha un error ja que el  Ple ordinari
d'octubre de 2014 va aprovar un tipus impositiu del 0,65 i no del 0,70 per a l'Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana.

2.4. Coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Victòria Rius
Arnau

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de l'escrit de data 1 de març de 2016
(Registre d'entrada número 1.542 de 8/3/2016), presentat per Victòria Rius Arnau en el qual
comunica la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Moncofa en representació del
Partit Socialista Obrer Espanyol.

Considerant que segons l'article 9.4 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, es
perd la condició de regidor, entre altres causes, per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per
escrit davant del Ple de la corporació.

Considerant que segons l'article 182.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1985,
de 19 de juny, en el cas de defunció, incapacitat o renúncia d'un regidor, l'escó s'atribuirà al
candidat o, si és el cas, al suplent de la mateixa llista a qui corresponga, atenent a l'ordre de
col·locació.

Vist que el següent membre de la candidatura presentada pel Partit Socialista Obrer Espanyol a
les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015 és Paula Galí Tur.

La corporació pren coneixement de la renúncia de Victòria Rius Arnau al càrrec de regidora i
ordena remetre un certificat d'aquest acord a la Junta Electoral central, de conformitat amb el
que disposa el punt 1.1 de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral central,
sobre substitució de càrrecs representatius locals, als efectes de procedir a la substitució.

2.5. Precs i preguntes

2.5.1. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Pregunta quines despeses va originar la vista de l'alcalde a
la fira FITUR 2016.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que no ho sap de memòria però que li contestarà.

2.5.2. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Pregunta a l'alcalde si s'ha mantingut alguna reunió amb
la Diputació Provincial per a la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol de Moncofa.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que estan en això i que esperen notícies prompte.

2.5.3.  Sr.  Borràs Peñarroja (Grup Compromís). Diu que ha presentat  per  escrit  en el registre
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d'entrada una sol·licitud de còpia de la llicència de les dues gasolineres 24 hores que hi ha en el
municipi i pregunta si tenen llicència o se'ls ha donat algun permís. 

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que li facilitarà la informació en el moment que la
tinga.

2.5.4. Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). Sol·licita resposta per escrit a la pregunta realitzada per
escrit ahir relativa a qui són els representants de l'Ajuntament en la comissió de seguiment de la
dessaladora construïda per la societat estatal Acuamed a Moncofa, el nombre de vegades que s'ha
reunit durant la fase de construcció i les normes de procediment aprovades en la aquesta.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), contesta que no ha trobat cap document en l'Ajuntament
relatiu a la pregunta però que continuaran buscant i que per telèfon Acuamed ha informat que en
2015 no va haver-hi cap comissió i que en 2014 va haver-hi una.

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


