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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 4
Data: 28 d'abril de 2016
Horari: de 19.00 a 21.20 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. Mª Estela Horta Juliá, regidora (Grup Socialista)
8. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
9. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
10. Paula Galí Tur, regidora (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.Presa de possessió de Paula Galí Tur com a nova regidora del Grup Socialista.
 1.3.Dictamen  de  la  proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  la  rectificació de  l'Inventari  de  Béns

Municipal a 31/12/2015.
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 1.4.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de
l'Alcaldia i de la regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut.

 1.5.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la defensa del Dret Civil valencià.
 1.6.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l'aprovació crèdit extraordinari POIS 2016.
 1.7.Dictamen de la moció del Grup Compromís relativa a la creació d'una gran zona multiusos

en el grau de Moncofa.
 1.8.Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la reactivació del mercat central.
 1.9.Dictamen  de  la  moció del  Grup  PSPV-PSOE  relativa  a  l'articulació  dels  instruments  i

modificacions  legislatives  necessàries  per  a  establir  mecanismes  de  protecció  del
denunciant de pràctiques corruptes i il·legals.

 1.10.Dictamen  de  la  moció  del  Grup Ciutadans  per  a  commemorar  el  IV  centenari  de  la
defunció de Miguel de Cervantes Saavedra.

 1.11.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 31 de març de 2016 que se'ls ha
distribuït juntament amb la convocatòria. 

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

1.2. Presa de possessió de Paula Galí Tur com a nova regidora del Grup Socialista 

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la certificació expedida per la Junta
Electoral  de Zona de Castelló el dia 21/4/2016 en la qual  es fa constar que després de la
renúncia al càrrec de la regidora del Grup Socialista Victòria Rius Arnau correspon ocupar-lo
Paula Galí Tur.

Vist que la Sra. Galí Tur ha presentat la preceptiva declaració d'activitats i béns, l'alcalde la invita
a ocupar el seu lloc i a prestar jurament o promesa del càrrec, la qual promet d'acord amb la
fórmula prevista en el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril.
Tot seguit, l'alcalde li dóna la benvinguda a la corporació.
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1.3. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la rectificació de l'Inventari de
Béns Municipal a 31/12/2015

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent  d'assumptes  jurídics  de  data  21  d'abril  de  2016,  el  text  íntegre  del  qual  és  el
següent:

«1.2. Proposició d'aprovació de la rectificació de l'Inventari de Béns Municipal a 31/12/2015.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 19 d'abril de 2016, que diu:

“Vist l'expedient instruït per  a l'aprovació de la rectificació de l'Inventari  Municipal  de Béns a
31/12/2015.

Vist l'informe del secretari de l'Ajuntament de data 19/04/2016.

Considerant que les corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els seus béns
i drets d'acord amb el que estableixen els articles 32.1 de la Llei 33/03, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques; 86 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i 17 del RD 1.372/86,
de 13 de juliol, que aprova el Reglament de Béns de les entitats locals (RBEL).

Considerant el que disposen els articles 31 a 35 RBEL en relació amb la rectificació i aprovació
de l'Inventari de Béns.

Considerant la competència atribuïda al Ple de la corporació local en l'article 34 RBEL per a la
seua aprovació, rectificació i comprovació.

PROPOSA:

Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari Municipal de Béns referida a 31/12/2015, d'acord
amb al resum següent:

IMMOBLES VALORACIÓ

Construccions 

Actualitzacions:

- Nou mercat biblioteca 
 
   *Valoració anterior: 
      Cost d'adquisició: 10.818,22 €.
      Valor de venda: 2.096.565,73 €.
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   *Valoració actual: 899.222,29€.

- Casa social-Casa associacions
 
   *Valoració anterior: 
      Cost d'adquisició: 491,77 €.
      Valor de venda: 1.874.432,09€.
  
   *Valoració actual: 681.238,26 €.

Valor construccions anterior: 26.996.856,66 € 21.433.468,32 € 

Finques rústiques 933.497,66 €

Solars 160.658.653,05 €

Parcs i jardins 10.503.099,42 €

Total immobles 193.528.718,45 €

DRETS REALS 544.803,60 €

MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC
O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC

17.330,00 €

VEHICLES 44.244,30 €

BÉNS I DRETS REVERTIBLES 8.176.325,64 €

TOTAL: 202.311.421,99 €

Segon. Aprovar les variacions següents:

ALTES

I. Immobles:

SOLAR:

Urbana.  Solar  de 281  m², siti  a  Moncofa,  en  carrer  Clavari,  número  48.  Limita:  nord amb
immoble amb referència cadastral 4204825YK4140S0001UJ, est amb carrer Clavari, oest amb
av. Llauradors i sud amb carrer Sant Vicent. Referència cadastral: 4204827YK4140S0001WJ.

Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de Nules, en el tom 1267, llibre 98, foli
107, finca 11225, inscripció 2a de data 12/07/1991.
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Valor cadastral (2016): 17.955,00 €.
Valor de venda: 295.765,52 €.
Cost d'adquisició: 21.350,05 €.

BAIXES

I. Immobles:

SOLAR:

Solar en carrer Isaac Peral, 96 (actualment és un vial, encreuament carrer Isaac Peral i carrer
Santo Domingo).

Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de Nules, en el tom 1391, llibre 123, foli
35, finca 4607, inscripció 3a de data 26/03/1999.

Valor de venda: 136.263,26 €
Cost d'adquisició: 30.050,61 €

III. Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic:

Obra pictòrica propietat de la Diputació Provincial de Castelló.
Contracte/conveni de data 05/04/2016 que prorroga la cessió de caràcter gratuït per 4 anys.
Títol: Campos d'Arenós. Autor: Rafael Estellés Bartual. Dimensions: 89x116cm.

MODIFICACIONS

I. Immobles:

CONSTRUCCIONS:

-  “Edifici  Antiga  Associació  de  Jubilats  i  Pensionistes”  passa  al  subepígraf  de  Béns  i  Drets
Revertibles: “Edifici Antiga Associació de Jubilats i Pensionistes (ara Bankia)” .

- “Camp de futbol (equipament només)” passa a mencionar-se la construcció de vestidors en
Drets Reals “Terrenys del camp de futbol”.

- “Centre Social i de 3a Edat” passa al subepígraf de Béns i Drets Revertibles: “Centre de dia”.

- “Estació de bombament Santa Pola” passa al subepígraf de Béns i Drets Revertibles: “Estacions
de bombament (de aigües residuals i pluvials) i col·lectors”.

SOLARS:
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- “Estació depuradora Marjals Noves” s'ha convertit en un bombament i passa al subepígraf de
Béns i Drets Revertibles: “Estacions de bombament (d'aigües residuals i pluvials) i col·lectors”.

- “Parcel·la residència” passa al subepígraf de Béns i Drets Revertibles: “Residència de Tercera
Edat i Centre de dia”.

- “Parcel·les Nova EDAR” passa al subepígraf de Béns i Drets Revertibles: “Estació Depuradora
d'Aigües Residuals – Nova EDAR”.

- “Parcel·la del CEIP Avel.lí Corma” passa al subepígraf de Béns i Drets Revertibles: “Parcel·la del
Centre Escolar Avel.lí Corma”.

- “Parcel·les dessaladora” passa al subepígraf de Béns i Drets Revertibles: “Dessaladora”.

RÚSTIQUES:

-Desapareix la denominació de diverses fitxes “Sòl expropiat carretera Xilxes-Moncofa” o «Sòl
expropiat destinació ronda” i passa a agrupar-se en una única, denominada: “Parcel·les ronda
de Moncofa/carretera Xilxes-Moncofa Fase I”.

Tercer. Donar compte de les modificacions, si és el cas, al Registre de la Propietat, Gerència
Territorial del Cadastre i a als registres que siga procedent.

Quart. Remetre còpia de la rectificació de l'Inventari a la Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques i a la Subdelegació del Govern.”

Després de la seua explicació la presidència sotmet a votació la proposició, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós; del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans (1), Sra. Juliá
Juliá.

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

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que per a la
confecció  de  l'inventari  s'ha  utilitzat  una  nova  aplicació  informàtica;  dóna  compte  de  les
modificacions experimentades durant l'any; i critica la gestió de l'inventari per part dels equips de
govern anteriors.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, retrau al Sr. Andrés Alós que està fent un míting
polític respecte d'això de l'inventari i diu que durant el seu mandat anterior va intentar posar-ho al
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dia. Acaba dient que l'inventari  ha de variar cada any d'acord amb els canvis que patisca el
patrimoni municipal i demana que no es visca del passat.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que amb motiu de l'aprovació de la
rectificació de l'inventari de l'any passat ja van dir que en anys anteriors s'havien venut béns
malament o il·legalment. Sobre l'inventari diu que durant el mandat anterior es va començar a
posar ordre després de molts anys sense tindre-ho, però que com no poden comprovar el que hi
havia i el que hi ha, no sap si és correcte.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que li sorprén que fins a la data no hi haguera
un inventari en condicions i que és una bona mesura començar a partir d'ara.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposició, la qual s'aprova per majoria absoluta d'acord amb 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, Mª Estela Huerta Juliá, José Manuel Franch Peruga, Rafael José Silvestre Isach i
Paula Galí Tur (Grup Socialista); i a Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

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

1.4.  Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Compromís  relativa  a  la  sol·licitud  de
compareixença de l'Alcaldia i de la regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent  d'assumptes  jurídics  de  data  21  d'abril  de  2016,  el  text  íntegre  del  qual  és  el
següent:

«1.3. Proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de l'Alcaldia i de la
regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut

Vista la proposta del Grup Compromís, de data 15 d'abril de 2016, que diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès  que  el  dia  1  de  desembre  de  2015,  des  de  l'adreça  electrònica
(infraestructuresajuntaments@gva.es) va  ser  emesa  una  circular  de  la  Conselleria
d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  a  l'Ajuntament  de  Moncofa,  en  què  sol·licitava  a
aquesta corporació local (secretaria@moncofa.com), un llistat de les actuacions que en el
municipi de Moncofa consideraren prioritàries quant a la construcció, ampliació o rehabilitació a
gran escala de les infraestructures educatives ja existents.



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

             

Atès que el dia 9 de desembre de 2015 s’envià un recordatori que donava de termini per a
facilitar la informació fins al 18 de desembre.

Atès que se’ns ha comunicat per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
la inexistència de resposta.

Per tot el que abans s’ha exposat, sol·licitem la inclusió del següent assumpte en l’ordre del dia
del proper ple municipal:

COMPAREIXENÇA DE L'ALCALDIA i DE LA REGIDORA ROCIO MARTÍNEZ CASADO, REGIDORA
DELEGADA  DE  LES  ÀREES  DE  CULTURA,  EDUCACIÓ  I  JOVENTUT  AMB  L’OBJECTE  DE
RESPONDRE  LES  PREGUNTES  QUE  ES  FORMULEN  SOBRE  LA  SEUA  GESTIÓ  QUANT  A
L'ASSUMPTE.»

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, justifica la
proposta per la necessitat d'informació sobre les gestions realitzades sobre les deficiències del
CEIP Avel·lí Corma al no haver contestat al requeriment fet al seu dia per la Conselleria.

L'alcalde  president,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  critica  la  nota  de  premsa  publicada  per
Compromís en relació amb l'assumpte i diu que no està a favor de la política d'espectacle, que els
problemes del col·legi vénen de lluny i que la Conselleria està informada.

Finalitzades les intervencions, la presidència sotmet a votació la proposta 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. Borrás Peñarroja.

• I 6 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá, i del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica que el
motiu  de la seua proposta és  demanar  explicacions per  què  l'Ajuntament de Moncofa no va
contestar la circular de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'1 de desembre de
2015 i dóna compte d'una sèrie de deficiències del CEIP Avel·lí Corma.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, respon que tot el que s'ha dit pel Sr. Vilar Paradís
sobre les deficiències del centre és cert; que la seua intenció no és tapar les vergonyes del que
haja fet el Partit Popular de València; que les obres realitzades per CIEGSA no han sigut rebudes
per Conselleria i que aquesta coneix totes les deficiències. A continuació dóna compte d'una sèrie
de gestions realitzades respecte d'això durant els mesos de novembre de 2015 a abril de 2016.
Finalitza criticant el Sr. Vilar Paradís per “tirar de seguida la pedra” i li diu que en política no val
tot,  que  ell  porta  la  seua  filla  a  aquest  col·legi  i  que  no  defén  la gestió  de  la  Generalitat
Valenciana.
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El  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  diu que  la  Conselleria  sap  de  sobra  les
deficiències del col·legi perquè l'Ajuntament les va comunicar i que el que cal fer no són mítings
polítics sinó acostar el muscle. Finalitza demanant que s'aprofite l'actual composició política de
l'Ajuntament per a fer coses.

La portaveu del Grups Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, assenyala que tots estan interessats a arreglar
el col·legi, ofereix el seu suport per a solucionar els problemes i diu que és millor anar els quatre
grups polítics municipals junts.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), denega la petició d'un segon torn sol·licitada pel Sr. Vilar
Paradís per considerar el tema prou debatut i explicat i per a no repetir el debat que s'haurà de
produir en la pròxima sessió plenària ordinària. Igualment explica que la Conselleria és coneixedora
de tot el problema i que no s'ha negat a les reparacions.

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

1.5. Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la defensa del Dret Civil
valencià

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent  d'assumptes  jurídics  de  data  21  d'abril  de  2016,  el  text  íntegre  del  qual  és  el
següent:

1.4. Proposta del Grup Compromís relativa a la defensa del Dret Civil valencià

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

«Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia,
en  què  es  reconeix  als  valencians  la  condició  de  Nacionalitat  Històrica,  és  restablir  la
competència sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la resta de pobles espanyols
no  castellans  (navarresos,  catalans,  bascos,  balears  i  aragonesos),  i  acabar  tan  injusta
discriminació.

Com a  conseqüència  d’aquesta  “nova”  competència  restablerta,  Les  Corts  Valencianes,  han
aprovat les lleis següents:

- Llei 10/2007, de 20 de març, del règim econòmic matrimonial valencià.

- Llei 5/2011, d’ 1 d’abril, de relacions familiars (la llei valenciana de custòdia compartida).

- i la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’unions de fet de la Comunitat Valenciana.

Totes  estes  lleis  van  ser  objecte de  recurs  d’inconstitucionalitat  presentat  pel  president  del
Govern de l’Estat sense que, a dia de hui, s’haja pronunciat el Tribunal Constitucional. De la
primera llei recorreguda (del règim econòmic matrimonial valencià), fa 7 anys.
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Un pronunciament del Tribunal Constitucional determinant d’inconstitucionalitat d’estes normes
generaria greus conseqüències jurídiques i augment de litigiositat en àmbits tan importants com
el  règim econòmic  matrimonial  dels  valencians  casats  a partir  de  l’1 de  juliol  de  2008,  en
matèria de custòdia compartida i també respecte de les unions de fet de parelles valencianes.

El dret valencià possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia als problemes actuals dels
valencians, i permet concloure la discriminació que patim com a poble des de fa més de tres
segles després de l’abolició dels furs en 1707, que requereix de forma inajornable, la retirada
per part del govern estatal dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil
valencià.

Com és prou habitual la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat per mitjà de pactes
entre el govern estatal i l’autonòmic, la Comunitat Valenciana ha de rebre el mateix tracte que
han  rebut  altres  comunitats  autònomes  per  a  casos  semblants  si  no  es  vol  incórrer  en
arbitrarietat i tracte discriminatori. 

Per tot l’anterior, proposem al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER. Que l’Ajuntament de Moncofa s’adherisca al Manifest promogut per l´ASSOCIACIÓ DE
JURISTES VALENCIANS (AJV), pel qual es demana la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat
contra les normes de dret civil valencià.

SEGON. Remetre l’adhesió a:

- Les Corts Valencianes

     - La Presidència de la Generalitat

- Les Corts Generales

      - La Presidència del Govern Espanyol» 

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, assenyala
que el motiu de la proposta és arreplegar la petició de l'Associació de Juristes Valencians com ja
han fet cinquanta municipis de Castelló.

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

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

• I 11 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós; del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá.”
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Obert el  torn d'intervencions, el  portaveu suplent del  Grup Compromís,  Sr.  Borrás  Peñarroja,
justifica la proposta pel fet que el Tribunal Constitucional en breu ha de manifestar-se sobre el
recurs presentat pel president del Govern d'Espanya.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que mentres el Tribunal Constitucional no
es pronuncie no ho farà el seu Grup.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que mentres el Tribunal Constitucional
no es pronuncie donaran suport a la proposta i que després s'atindran al que diga la sentència.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que s'abstindrà per estar el tema pendent de
sentència i assenyala que no està en contra del Dret Civil valencià però pregunta si valen la pena
lleis de fa tres-cents anys.

Obert  un segon  torn  d'intervencions,  el  Sr.  Borrás  Peñarroja  manifesta  que  per  descomptat
accepten les regles i  les sentències del Tribunal Constitucional però que el Dret Civil valencià
existeix  ja  i  el  seu equivalent està acceptat  en altres  comunitats  autònomes com a Balears,
Navarra o Aragó.

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

• 7 vots a favor que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Mª Estela Huerta Juliá, José Manuel
Franch Peruga,  Rafael  José Silvestre Isach i  Paula Galí  Tur (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).

1.6.  Dictamen  de  la  proposició  de  l'Alcaldia  relativa  a  l'aprovació de  crèdit
extraordinari POIS 2016

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 21 d'abril de 2016, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.2. Proposta d'aprovació crèdit extraordinari POIS 2016

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

“Vista la providència d'Alcaldia de data 18 d'abril de 2016 que diu literalment:
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“Vistes les bases per a la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis  de
competència municipal per a l'exercici 2016 aprovades per la Diputació Provincial de Castelló i
publicades en el BOP núm. 33 de 17 de març de 2016.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 11 d'abril de 2016 relatiu a la proposició de
sol·licitud d'inclusió de projectes d'inversió en el  Pla de Cooperació a les obres i  serveis  de
competència municipal per a l'any 2016.

Vist que es considera adequat executar la inversió denominada “Instal·lació d'enllumenat públic
des dels quadres números 2, 5 i 6 del sector Belcaire Nord” per import de 60.000 €.

Vist que segons la base V de la convocatòria el pressupost màxim subvencionable que correspon
a Moncofa ascendeix a 50.000 €, dels  quals  se subvenciona el  60% del  dit  import,  i  és  la
quantitat màxima subvencionable 30.000 €.

Vist que en el Pressupost municipal per a l'exercici 2016 no hi ha aplicació pressupostària per a
la realització de la referida inversió d'instal·lació d'enllumenat públic des dels quadres números
2, 5 i 6 del sector Belcaire Nord.

Per això,  d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa la següent modificació
pressupostària consistent en crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per
a despeses generals (RLTGG):

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

EQU-165-61902 Instal·lació  d'enllumenat  públic  des  dels
quadres núm. 2, 5 i 6 del sector Belcaire Nord 30.000

TOTAL 30.000

B) AUGMENT EN INGRESSOS 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

87000 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals (RLTGG) 30.000

TOTAL 30.000

Als  efectes  de  la  tramitació  de  l'expedient  comprensiu  de  les  referides  modificacions
pressupostàries, que s'emeta informe per la Intervenció municipal […]”.
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Vistos els informes favorables número 101/2016 i 102/2016, ambdós emesos per l'interventor
municipal.

Per això, d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l'acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG): 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

EQU-165-61902 Instal·lació  d'enllumenat  públic  des  dels
quadres núm. 2, 5 i 6 del sector Belcaire Nord 30.000

TOTAL 30.000

B) AUGMENT EN INGRESSOS 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

87000 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals (RLTGG) 30.000

TOTAL 30.000

Segon. Acordar l'exposició al públic de les referides modificacions, previ anunci en el BOP, per 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple.

Tercer. Si  transcorre  aquest  termini  i  no  s'han  presentat  reclamacions,  es  consideraran
definitivament aprovades les  modificacions pressupostàries; en cas contrari,  el  Ple disposarà
d'un mes per a resoldre-les.

L'aprovació definitiva  de  la modificació serà publicada  en el  BOP, i  es  remetrà una còpia a
l'Administració General de l'Estat i a la corresponent CCAA.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, planteja si no
s'havia pogut preveure en el pressupost de 2016.

El alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que enguany el pla provincial torna a
ser anual i té una major dotació econòmica per la qual cosa haguera sigut difícil encertar-hi.
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Finalitzades les intervencions, la presidència sotmet a votació la proposició la qual és dictaminada
favorablement per:

• 11 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós; del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Ciutadans, Sra. Juliá 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, explica que el motiu
de la modificació és atendre al robatori de coure en Belcaire Nord i aprofitar les ajudes del Pla
Provincial d'Obres i Serveis 2016.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor i demana que
s'intente posar cables d'alumini per a evitar el robatori dels cables de coure.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor i demana que
es planifiquen també amb antelació un altre tipus d'inversions.

Obert un segon torn d'intervencions, el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Vilar Paradís que s'estudiarà
col·locar cables d'alumini a la vista del que diguen els informes tècnics i a la Sra. Juliá Juliá que el
pressupost no pot preveure-ho tot.

El Sr. Picher Juliá assenyala que açò només és un pegat per al que fa falta però que està a favor.

El Sr. Vilar Paradís reitera el seu vot favorable.

La Sra. Juliá Juliá aclareix que el que ella proposa és que s'estudien totes les subvencions possibles
i diu que amb el treball de tots els grups municipals el pròxim pressupost serà millor.

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

1.7. Dictamen de la moció del Grup Compromís relativa a la creació d'una gran zona
multiusos en el grau de Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 21 d'abril de 2016, el text íntegre del qual és
el següent:

«1.2. Moció del Grup Compromís relativa a la creació d'una gran zona multiusos en el grau de
Moncofa
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Vista la moció del Grup Compromís, de data 15 d'abril de 2016, que diu:

Atès que als mesos d’estiu existeix un increment de desenes de milers de persones al grau de
Moncofa  que  ocasiona  en  moltes  ocasions  un  col·lapse  dels  serveis  com  per  exemple
l’aparcament, el mercat i comerços d’abastiment de productes de primera necessitat.

Atès que, tal com manifesten molts dels veïns, la realització del mercat ocasiona molèsties als
propietaris dels habitatges a conseqüència de la gran multitud de gent que hi ha, el muntar i
desmuntar les parades, el no poder disposar dels seus vehicles, la simple entrada i eixida dels
seus domicilis es torna complicada i la manca de descans des de primera hora de cada dissabte
d’estiu.

Atès que el centre del Grau queda embossat cada dissabte d’estiu pel matí amb un perill  de
circulació,  tant  per  vianants,  com  per  conductors  pensem  que  seria  convenient  un  canvi
d’ubicació  que  permeta  deixar  més  lliure  de  trànsit  el  centre  del  grau  i  al  mateix  temps
descentralitzar un poc els serveis cap a una altra zona de la mar buscant una zona més amplia i
que puga tindre més utilitats.

Atés que volem impulsar diferents tipus de comerços, ampliar oferta, vendre productes i ser un
punt d’encontre i referència, potser ha arribat el moment d’oferir una ampliació de les parades
del mercat dels dissabte a la mar donant cabuda a tot tipus de comerç: verdures, fruites, roba,
sabates, perfums, teles, utensilis de platja, productes artesans i típics de la terra, compravenda
d’antiguitats,  tendes  d’objectes  de  segona  mà,  mobles,  pells,  estores,  etc.  També  obrir
possibilitats d’intercanvi de productes i venta directa des de les associacions locals de Moncofa o
de les seus tendes com a punt outlet, etc. 

Atès que disposem de pocs espais públics municipals per la mala gestió d’aquestos en temps
anteriors,  caldrà  utilitzar  de  la millor  manera  possible aquells  que  encara són de  titularitat
pública municipal com el és cas del terreny municipal situat al barri marítim de Moncofa entre
avinguda dels Pescadors i els carrers Altura i Argelita. 

Pensem des de Compromís per Moncofa que aquesta zona pot allotjar, a banda del mercat de la
mar dels dissabte, un gran pàrquing de cotxes que done cabuda a la gran quantitat de vehicles
que arriben a Moncofa en dies com Sant Joan, Santa Maria Magdalena, els espectacles del FOC i
els caps de setmana del mes d’agost. Volem que aquesta zona multiús siga una arbreda que
protegisca dels rajos solars les parades del mercat i els seus usuaris, els cotxes, quan siga zona
de pàrquing, o els xiquets i adults que vagen allà a jugar els dies que el recinte siga una altra
zona verda del municipi. Un altre ús adequat seria la realització de concerts o concentracions
festives. En definitiva estem demanant a la resta de la Corporació Municipal la construcció d’un
referent pel poble de Moncofa per a molts anys.
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Així doncs, per tot el que hem exposat anteriorment, des de Compromís per Moncofa proposem
al Ple de l’Ajuntament de Moncofa els següents

ACORDS

1. Netejar, aplanar i  condicionar el terreny municipal situat entre l'av. dels Pescadors, c/
Altura i c/ Argelita i compactar-lo amb grava per situar allà el mercat de la mar quan
estiga preparat, sempre abans de l’estiu  2017.

2. Realitzar un projecte tècnic per a crear una arbreda que delimite les parades i les zones
d’aparcament com a separadors naturals simultàniament, així com les entrades i eixides i
el disseny més adequat. 

3. Una volta aprovada la moció, siga duta la proposta a Junta de Portaveus per concretar-la
i aportar-li millores si cal.

4. Realitzar les despeses que es desprenen d’aquesta moció dels romanents de tresoreria
del pressupost anterior.»

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la moció
en el fet de potenciar la mar de Moncofa i sol·licita una ordenança reguladora de la venda no
sedentària adaptada a la legalitat vigent.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, exposa que tot el que siga atraure més gent és
positiu  però  demana  que  es  tinga  en  compte  la  seua  repercussió  en  els  mercats  que  ja
existeixen en el municipi i que no es perjudique el comerç local.

El Sr. Vilar Paradís respon que la seua proposta es podria regular de forma diferent per a no
danyar el comerç local, que el que planteja és crear un espai multidisciplinari i proposa rectificar
l'acord  primer  substituint:  “quan  estiga  preparat”,  per:  “[…]  quan  estiga  aprovada  la  nova
ordenança reguladora de la venda no sedentària”.

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

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

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

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, sol·licita deixar
l'expedient sobre la taula per la necessitat de continuar parlant del tema amb els comerciants.
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Igualment  apunta  la  necessitat  d'elaborar  una  nova  ordenança  reguladora  de  la  venda  no
sedentària.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, informa que hi ha una llei autonòmica reguladora
de la venda no sedentària i que s'està treballant en una nova ordenança.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu al Sr. Vilar Paradís que una retirada a temps
és una victòria i al Sr. Andrés Alós que cal tindre molta atenció amb la regulació de l'ordenança.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que no està a favor del canvi d'ubicació del
mercat; proposa esperar  a veure la nova ordenança i  els  informes tècnics; i  veure si  hi ha
disponibilitat econòmica i les prioritats de l'Ajuntament, entre les quals no situa aquesta.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la petició del Sr. Vilar Paradís de deixar l'expedient sobre la taula, la qual s'aprova per assentiment.

1.8. Dictamen de la moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la reactivació del mercat
central

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 21 d'abril de 2016, el text íntegre del qual és
el següent:

“1.3. Moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la reactivació del mercat central

Vista la moció del Grup Socialista, de data 18 d'abril de 2016, que diu:

“Davant de la necessitat de reactivar la zona comercial al voltant del mercat central, així com la
necessitat  imperiosa  de  com  més  prompte  millor  poder  obrir  aquesta  infraestructura  tan
necessària per a Moncofa, com és el ja mencionat mercat central. Instem al ple de l'Ajuntament
de Moncofa que:

ACORDS

El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Moncofa  insta  l'equip  de  govern  del  consistori  per  a  iniciar  les
modificacions pertinents per a:

1. Reobrir al trànsit rodat en les dues direccions del carrer Ramon i Cajal, fins a la confluència
amb el carrer Vicente Ramon Alós. Per a facilitar l'accés dels vehicles rodats al mencionat mercat
central.

2. Revisar la idoneïtat de les diferents direccions úniques que conflueixen en el mencionat carrer
Ramon i Cajal.
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3. A fer tot el que és necessari per a poder reobrir el mercat central amb les millors garanties i
promptitud.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, justifica la moció
en el fet de no perdre de vista el comerç local.

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

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá.

• 8 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó; del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís; i del Grup Ciutadans, Sra. Juliá
Juliá.” 

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, justifica la moció
en l'obligació de l'Ajuntament d'obrir com més prompte millor el nou mercat, no abandonar el
comerç local i millorar el trànsit d'accés al mateix mercat.

El  portaveu del  Grup Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  respon que  estan deu  mesos  en  el  govern
mentres que el mercat està acabat fa tres anys i que s'alegra de la proposta. Sobre l'obertura
del mercat informa que estan treballant en això i sobre la petició dels comerciants de la zona de
canviar el sentit del trànsit diu que ha demanat un informe al cap de la Policia Local, el qual no
és favorable, segons consta en el document que entrega als grups municipals i sobre el qual
s'acorda per assentiment fer una recessió de cinc minuts per al seu estudi.

Finalitzada la recessió, el Sr. Andrés Alós informa que ha demanat un nou informe el cap de la
Policia Local.

El Sr. Picher Juliá demana prendre el tema amb calma i estudiar-ho en la Junta de Portaveus.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, i la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá
Juliá, diuen que la finalitat de la moció és bona però demanen deixar-la sobre la taula per a
estudiar-la en la Junta de Portaveus.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la petició de deixar l'expedient sobre la taula, la qual s'aprova per assentiment.

1.9.  Dictamen  de  la  moció del  Grup  PSPV-PSOE  relativa  a  l'articulació  dels
instruments i modificacions legislatives necessàries per a establir  mecanismes de
protecció del denunciant de pràctiques corruptes i il·legals

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
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permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 21 d'abril de 2016, el text íntegre del qual és
el següent:

“1.4.  Moció del  Grup  PSPV-PSOE  relativa  a  l'articulació  dels  instruments  i  modificacions
legislatives necessàries per a establir  mecanismes de protecció del denunciant de pràctiques
corruptes i il·legals

Vista la moció del Grup Socialista, de data 18 d'abril de 2016, que diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La denúncia de les pràctiques corruptes és una obligació ciutadana. No obstant açò, els costos 
personals, socials i laborals que assumeixen les persones denunciants fan que complir amb 
aquesta obligació constituïsca una actitud quasi heroica que pot comportar, en massa ocasions, 
possibles represàlies per part del denunciat. 

Aquest  fet   desincentiva  un  dels  controls  primaris  que  l'administració  ha  de  promoure,  la
denúncia  realitzada  pels  propis  empleats  públics  o  privats  coneixedors  de  primera  mà de
pràctiques  reprotxables.  Per  a  evitar  que  aquesta  situació  impedisca  atallar  de  manera
primerenca situacions corruptes, molts països del nostre entorn econòmic i social han habilitat
mecanismes de protecció de les persones denunciants de pràctiques corruptes.

Així mateix, conscient de la necessitat de cercar solució a aquest problema el Grup de Treball
Anticorrupció del G-20 va encarregar a l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmics (OCDE) la redacció d'un informe propositiu que avalava la necessitat que els països
adequaren  les  seues  normatives  en  la  línia  de  promoure  aquesta  actitud de  protecció  del
denunciant.

Certament, les males pràctiques que han entelat en el passat molt en particular la imatge de la
Comunitat  Valenciana,  doten  més  si  cap  del  caràcter  d'urgència  l'engegada  d'accions  que
permeten  recuperar  la  reputació  i  transmetre  la  imatge  d'una  Comunitat  d'igualtat
d'oportunitats, competitiva i ètica en la gestió pública i privada.

L'existència d'este efectiu sistema de protecció de denunciants ha de garantir a qui s'atreveix a
lluitar  contra la corrupció,  el  suport,  i  actuar en el  seu recolzament,  amb un esforç de  les
institucions per a impulsar una societat més ètica a la qual ha contribuït notòriament amb la
seua denúncia.

ACORDS

El Ple de l'Ajuntament de MONCOFA insta al Consell de la Generalitat a iniciar l'elaboració de les
modificacions legislatives pertinents per a establir i posar en funcionament els mecanismes i els
instruments  de protecció del  denunciant de pràctiques  corruptes  i  il·legals,  que,  entre unes
altres, arrepleguen els aspectes següents:
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1. La dotació de competències a un organisme responsable de rebre i investigar les denúncies
que constituïsquen canals accessibles de denúncia en el sector públic, i incentius per a l'adhesió
a aquests en identitat de garanties a les empreses del sector privat.

2. La  protecció  tant  d'empleats  del  sector  públic  com del  sector  privat,  incloent-hi  no  sol
empleats  fixos  i  funcionaris  sinó també tots  aquells  que  tinguen  relació  de  dependència  o
mercantil. 

3. Els  mecanismes  de  protecció  de  la  identitat  del  denunciant  que  garantisquen,  quan  es
necessite, la seua confidencialitat.

4. L'impuls de campanyes i activitats educatives tendents a incrementar la conscienciació, la
formació i la creació d'un sistema d'avaluació periòdic de l'eficàcia del marc de protecció.»

Obert  el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, exposa que el
motiu de la moció és defendre el bé comú.

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

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá.

• 8 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó; del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís; i del Grup Ciutadans, Sra. Juliá
Juliá.” 

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, exposa que la
denúncia de pràctiques corruptes és una obligació ciutadana però que ara mateix és una actitud
quasi heroica.

Els portaveus dels grups Popular, Sr. Andrés Alós; Compromís, Sr. Vilar Paradís, i Ciutadans, Sra.
Juliá Juliá, manifesten la seua conformitat amb la moció.

El Sr. Picher Juliá agraeix el suport dels grups municipals.

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

1.10. Dictamen de la moció del Grup Ciutadans per a commemorar el IV centenari de
la defunció de Miguel de Cervantes Saavedra

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 21 d'abril de 2016, el text íntegre del qual és
el següent:
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“1.5. Despatx extraordinari

1.5.1. Moció del Grup Ciutadans per a commemorar el IV centenari de la defunció de Miguel de
Cervantes Saavedra.

De conformitat amb el que disposa l'article 83 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 prèvia declaració d'urgència la inclusió
en  l'ordre  del  dia  de  la  moció  del  Grup  Ciutadans  de  data  18  d'abril  de  2016  per  a  la
commemoració del IV centenari de la defunció de Miguel de Cervantes Saavedra, no inclosa en
l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

Sotmesa a votació la urgència, justificada perquè la següent sessió plenària ordinària tindrà lloc
després de la data de la commemoració, és aprovada per unanimitat.

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

“En 2016 es compleixen 400 anys de la mort de Miguel de Cervantes. Amb aquest motiu, Acció
Cultural Espanyola ha preparat un programa d'activitats commemoratives que se succeiran al
llarg de tot l'any. Miguel de Cervantes, el personatge real, ha quedat ben sovint ocultat per la
projecció de la figura quixotesca, protagonista de la seua gran creació literària. El centenari
pretén analitzar i difondre l'extraordinària trajectòria vital del genial escriptor i de la seua obra.
Per  això,  per  a contribuir amb aquesta difusió i  al  mateix  temps fomentar  els  bons hàbits,
l'expressió artística dels jóvens i conscienciar sobre les pintades indegudes.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Grup Municipal de Ciutadans (C's) proposa sotmetre
a ple l'adopció dels ACORDS següents: 

1. Que l'Ajuntament de Moncofa organitze un certamen-concurs de grafits en les parets del
camp de futbol, el tema de les quals estiga exclusivament relacionat amb les obres de Miguel de
Cervantes, tant de les seues novel·les, com de les seues obres de teatre com de la seua poesia,
dins dels actes commemoratius del IV centenari de la defunció de Miguel de Cervantes.

2. Redactar unes bases provisionals consensuades entre tots els grups municipals.”

Davant  de  l'absència  d'intervencions  la  presidència sotmet  a  votació  la  moció,  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 1 vot a favor que correspon al vot ponderat de la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá
Juliá.
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• 12 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó; del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar
Paradís.” 

Obert el torn d'intervencions, la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, justifica la moció
en la necessitat de combinar els actes de commemoració de l'aniversari de la mort de Cervantes
amb la necessitat d'evitar grafits no permesos.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, diu que no veu clara la moció ni que el camp de
futbol siga la millor destinació.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que si el lloc no és idoni es podria
buscar un altre, que les despeses es podrien incloure en la partida de Festes i que li pareix una
bona idea.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta la seua conformitat d'incloure les
despeses en la partida de Festes.

Obert un segon torn d'intervencions, la Sra. Juliá Juliá diu que les bases estan obertes i que va
proposar el camp de futbol per les pintades que té ara però que no hi ha problema que siga un
altre lloc.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), per a dir que està conforme a parlar
del lloc i la data i proposa portar a la Junta de Portaveus el lloc, la data i la partida pressupostària.

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

1.11. 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. Precs i preguntes

2.2.1. Sr. Alós Valls (Grup Popular) informa en aquest punt al Ple dels assumptes següents:



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

             

a) La Diputació provincial ha aprovat una partida pressupostària de 331.000 euros per al camp
de gespa artificial de Moncofa.

b) L'Ajuntament de Nules votarà hui sobre la celebració del  festival Arenal Sound en uns
terrenys situats en el seu terme municipal amb el límit amb el de Moncofa. Respecte d'això
demana a tots els grups municipals que pensen en la repercussió que pot tindre per al
municipi i els informa que convocarà una Junta de Portaveus dilluns que ve.

c) La liquidació del pressupost de 2015 tira un romanent de tresoreria de 6.000.000 d'euros,
dels quals caldrà destinar 1.000.000 a amortitzar préstecs. Sobre la resta diu que no es pot
destinar al que siga.

2.2.2. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista).  En relació amb la moció de suport als refugiats sirians
aprovada pel Ple en què es va acordar abaixar la bandera de la UE com a protesta per la seua
actuació en la gestió, pregunta si va arribar a fer-se.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que va estar baixada durant un cap de setmana.

2.2.3. Sra. Huerta Juliá (Grup Socialista). Pregunta el perquè dels canvis en el personal del servei
de neteja del CEIP Avel·lí Corma.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que l'Ajuntament ha demanat una millora de la
neteja; que els reajustaments del personal no depenen de l'Ajuntament, i que no li consta que
s'hagen reduït hores de treball.

2.2.4. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Agraeix que a la fi es pose la gespa artificial en el camp
de futbol i pregunta quan tindrà conserge aquest i altres instal·lacions com el magatzem municipal.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que estan treballant en les bases de selecció.

2.2.5. Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). Demana celeritat en l'estudi de la modificació de les
normes subsidiàries del planejament pel que fa a la zona de Palafangues.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que el tema es va tractar en la Junta de Portaveus
i planteja que caldria instaurar una periodicitat d'aquesta reunió.

2.2.6. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta per mitjà d'un escrit presentat en data
27/4/2016 per l'estat d'execució de les següents mocions aprovades pel Ple de l'actual corporació
municipal:

a) Moció relativa a la zona de concerts i festivals aprovada en el Ple de setembre de 2015.
b) Moció relativa al carril bici aprovada en el Ple de novembre de 2015.
c) Moció relativa al desenvolupament de zones verdes aprovada en el Ple de gener de 2016.
d) Moció relativa a l'emissió en directe dels plens aprovada en el Ple de febrer de 2016.
e) Moció relativa a les zones i platja per a gossos aprovada en el Ple de febrer de 2016.
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f) Moció relativa a la font de la plaça dels Esports aprovada en el Ple de febrer de 2016.
g) Moció relativa a la revisió cadastral a la baixa aprovada en el Ple de febrer de 2016.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon el següent:

a) Moció relativa a la zona de concerts i festivals: en aquest moment el tema està parat a la
vista que després de diverses reunions amb organitzadors l'Ajuntament no disposa de les
condicions necessàries. 

b) Moció relativa al carril bici: s'ha demanat un estudi al departament d'Urbanisme amb la idea
de continuar els que ja existeixen, ara que el Pressupost acaba d'entrar en vigor, ja que tot
no es podrà fer.

c) Moció relativa al desenrotllament de zones verdes: s'han demanat diversos pressupostos de
màquines i aquesta setmana ha arribat l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer per a actuar en la zona de Vora Riu.

d) Moció relativa a l'emissió en directe dels plens: s'ha estudiat la possibilitat de penjar les
gravacions en la pàgina web i d'emetre també en directe i els tècnics han dit que no serà
complicat, per la qual cosa espera que estiga tot llest per al pròxim Ple.

e) Moció relativa a les zones i platja per a gossos: està pendent d'informes tècnics.
f) Moció relativa a la font de la plaça dels Esports: s'ha mirat, s'ha demanat pressupost i està

en molt mal estat.
g) Moció relativa a la revisió cadastral a la baixa: fa quinze dies Cadastre hi ha remés una

carta oferint un coeficient del 0,87% el qual s'ha considerat insuficient per l'Ajuntament i
així se li ha fet saber mitjançant la remissió d'un informe.

2.2.7. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta per mitjà d'un escrit presentat en data
27/4/2016 quines gestions s'han fet des de l'Ajuntament per a solucionar el problema de la falta de
funcionament de l'ascensor de l'estació de ferrocarril de Moncofa i en quin punt es troben.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), informa que després del Ple es va concertar una cita amb el
gerent de l'àrea d'ADIF en la qual se li va manifestar la queixa i en la qual aquest va informar que
els ascensors mai es van posar en funcionament ni es van legalitzar; per tant, ara mateix no es
podrien posar  en funcionament i  caldria fer-los  novament.  Igualment,  el  gerent  de  l'àrea  va
informar que el trànsit de viatgers de l'estació de Moncofa (40 al dia) fa que aquesta no siga
prioritària al no superar els 100.  Per  a remeiar açò últim, l'alcalde espera que puga servir la
connexió d'autobús prevista per l'Ajuntament.

2.2.8.  Sr.  Borrás  Peñarroja (Grup Compromís).  Prega  per  mitjà d'un escrit  presentat en data
27/4/2016 que per part de l'equip de govern es prenguen les mesures de neteja necessàries per a
atendre la demanda veïnal de neteja del terreny on s'ubica el recinte de festes i esports.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que pren nota.

2.2.9.  Sr.  Borrás  Peñarroja (Grup Compromís).  Prega  per  mitjà d'un escrit  presentat en data
27/4/2016 que per part de l'equip de govern es prenguen les mesures de seguretat necessàries per
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a atendre la demanda veïnal de col·locar una barana en la desembocadura del riu Belcaire que
evite perill a la gent que passeja per la zona.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que ho tindrà en compte però diu que en aquest
assumpte també cal comptar amb el Servei Territorial de Costes i amb la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer, i que no consten incidents.

2.2.10. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). En relació amb l'Oficina de Turisme municipal diu que la
gent comenta que està tancada i pregunta quin és el seu horari i si es pot ampliar.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que en l'oficina només hi ha una persona i que
aquesta també ha d'assistir a fires i reunions. Igualment li informa que s'ha demanat una beca de
formació per a l'oficina a la Diputació Provincial.

2.2.11. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). Pregunta què s'està fent en matèria de lluita contra els
mosquits.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que s'ha redactat un plec per a la contractació del
servei i que s'ha demanat el tractament aeri.

2.2.12. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). Pregunta si s'han canviat de lloc els contenidors de fem i
demana que es distribuïsquen de manera que tot el món els tinga prop i que no molesten.

L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup Popular),  li  respon  que  només s'ha modificat  la  ubicació  dels
contenidors de recollida selectiva.

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


