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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 9
Data: 25 d'abril de 2016
Horari: de 13.30 a 13.45 h
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular) 
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany 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.Sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló a favor de corporacions locals,

en espècie, de les representacions teatrals integrades en la campanya provincial 2016 de
teatre per a les persones majors.

 1.3.Sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló a favor d'ajuntaments de la
província de Castelló per a la realització d'auditories energètiques corresponent a l'exercici
econòmic 2016.

 1.4.Inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de l'Associació de Comerciants, Empresaris
i Professionals del Mercat Municipal de Moncofa.

 1.5.Despatx extraordinari.

 2. Control dels òrgans de govern:

 2.1.Dació de compte de la Sentència núm. 139/2016 del Procediment ordinari 288/2014.
 2.2.Precs i preguntes.
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1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  91.1  del  Reial  Decret  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals,  l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres de la Junta si
desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 11 d'abril de 2016 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.  Sol·licitud de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  Castelló  a  favor  de
corporacions  locals,  en espècie,  de les  representacions  teatrals  integrades  en la
campanya provincial 2016 de teatre per a les persones majors

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 22 d'abril de 2016 que diu:

“Vistes les bases del concurs relatiu a l'assignació, a favor de les corporacions locals sol·licitants,
com a subvenció en espècie, de les representacions teatrals integrades en la campanya provincial
2016 de teatre per a les persones majors, publicades en el BOP número 42 de data 7 d'abril de
2016.

Vist  l'extracte de bases  del  concurs de  Campanya Provincial  del  Teatre per  a les  Persones
Majors 2016, publicat en el BOP número 45 de data 14 d'abril de 2016, en el qual es concedeix
un termini de formalització de sol·licituds per als ajuntaments concurrents de vint dies naturals
comptats a partir de l'endemà de la publicació. Que el termini finalitza el dia 4 de maig de
2016.

Vist el certificat d'informe de crèdit emés per Intervenció.

Vist que el termini per a presentar la sol·licitud de subvenció acaba el dia 4 de maig de 2016.

Atesa la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant un decret de l'Alcaldia
número 1.382/2011, d'11 de juny, per a sol·licitar i acceptar subvencions.

PROPOSA:

Primer. Sol·licitar subvenció per a la campanya provincial de teatre per a les persones majors,
2016, a la Diputació Provincial de Castelló.

Segon. Facultar a l'alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de subvenció”.
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Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la Proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.3.  Sol·licitud de  subvenció  a  la  Diputació  Provincial  de  Castelló  a  favor
d'ajuntaments  de  la  província  de  Castelló  per  a  la  realització  d'auditories
energètiques corresponent a l'exercici econòmic 2016

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 22 d'abril de 2016 que diu:

“Vistes les bases reguladores de les subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per a
la realització d'auditories energètiques, publicades en el BOP número 34 de data 19 de març de
2016.

Vist l'extracte de l'acord de la Junta de Govern de l'Excma. Diputació publicat en el BOP número
37 de data 26 de març de 2016, i la correcció de l'extracte publicat en el BOP número 39 de
data 31 de març de 2016. 

Vista la «Memòria descriptiva auditoria enllumenat públic i edificis municipals de Moncofa”»,
emesa per l'arquitecte municipal en data 18 d'abril de 2016.

Vist el certificat d'informe de crèdit emés per Intervenció.

Vist que el termini per a presentar la sol·licitud de subvenció acaba el dia 2 de maig de 2016.

Atesa la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant un decret de l'Alcaldia
número 1.382/2011, d'11 de juny, per a sol·licitar i acceptar subvencions.

PROPOSA:

Primer.  Sol·licitar  subvenció  per  a  la  realització  d'auditories  energètiques  corresponents  a
l'exercici econòmic 2016, a la Diputació Provincial de Castelló.

Segon. Facultar l'Alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de subvenció.”

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

1.4.  Inscripció en  el  Registre  Municipal  d'Associacions  de  l'Associació de
Comerciants, Empresaris i Professionals del Mercat Municipal de Moncofa

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 22 d'abril de 2016 que diu:
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“Vist que en data 23 d'abril de 2015, amb número de registre d'entrada 2581 va tindre entrada en
aquest Ajuntament la sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de l'Associació
de Comerciants, Empresaris i Professionals del Mercat Municipal de Moncofa.

Vist que amb la sol·licitud es va aportar la documentació següent:

• Còpia compulsada del número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i  altres
registres públics.

• Còpia compulsada dels estatuts de l'associació.
• Certificat del pressupost anual.
• Còpia compulsada del CIF de l'associació.
• Programa d'activitats.
• Certificat del nombre de socis.
• Acord de designació de representant i fotocòpia compulsada del seu DNI.

Atés el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i
la Resolució número 229/2016, de 10 de febrer, de delegació de competències que en el punt
tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “22. Les competències residuals de l'Alcaldia a què
al·ludeix l'article 21.1.s) LBRL”.

PROPOSA:

Primer. Inscriure a l'Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals del Mercat Municipal de
Moncofa en el Registre Municipal d'Associacions de Moncofa amb el número 28.

Segon. Notificar a l'interessat l'esmentada inscripció.”

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

1.5. Despatx extraordinari

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

2. Control dels òrgans de govern:

2.1.  Dació de  compte  de  la  Sentència  núm.  139/2016  del  Procediment  ordinari
288/2014
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El secretari dóna compte de la Sentència 139/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Castelló, de data 14 de març de 2016, dictada en el Procediment ordinari 288/2014, per la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Moncofa, contra el
Decret 2.197/2014 de data 14 de maig dictat per l'Ajuntament de Vila-real pel qual es desestima
el requeriment previ formulat contra el Decret 2.075/2014 de data 7 de maig de 2014, pel qual
s'acorda fer cessar la funcionària de l'Ajuntament de Moncofa Vanesa García Gómez en la situació
de comissió de serveis en l'Ajuntament de Vila-real.

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 de Personal per a l'execució i al d'Intervenció per al pagament
de les costes. 

Tercer. Comunicar ambdós acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.

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.


