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ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 11
Data: 24 de novembre 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 Ríos, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
8. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
9. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
10. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís)
11. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís)
12. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Secretari: Marc Palomero Llopis

No assisteix i excusa l’absència:
Paula Galí Tur, regidora (Grup Socialista)

Ordre del dia:

1. Part resolutiva:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora
de la cessió i ús de locals.

3. Dictamen relatiu  a la  proposta  d’Alcaldia  d’aprovació  de l’Ordenança reguladora  de la
seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral de Moncofa.
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4. Dictamen relatiu a la proposta de modificació pressupostària 32/2016, crèdit extraordinari
finançat amb baixes.

5. Dictamen relatiu a la proposta de concertació d’una bestreta de recaptació, operació de
tresoreria.

6. Dictamen relatiu a la proposta de modificació de crèdit 22/2016.

7. Dictamen relatiu  a  la  moció  presentada pel  Grup Compromís  –  Suport  al  nou model
d’ensenyament  plurilingüe  perquè  l’alumnat  valencià  puga  acreditar  coneixements  de
valencià, castellà i anglés.

8. Dictamen relatiu a la moció presentada pel Grup Compromís – Adhesió a la Xarxa de
ciutats valencianes Ramon LLull.

9. Dictamen relatiu a la moció presentada pel Grup Municipal Socialista – Tolerància zero a la
violència contra les dones.

10.Dictamen relatiu a la  moció presentada pel  Grup Popular – Sol·licitar  a la Generalitat
Valenciana l’establiment d’una línia d’autobusos: platja de Moncofa – Moncofa – Nules – la
Vall d’Uixó.

11.Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària (del núm. 2171 al núm.
2355) i dels decrets d’Intervenció (Ginsa, del núm. 85 al 92).

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  2568/1986,  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 27 d’octubre de 2016 que se’ls ha
distribuït juntament amb la convocatòria.
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Davant de la falta d’observacions es considera aprovada per assentiment.

1.2. DICTAMEN  RELATIU  A  LA  PROPOSTA  D’ALCALDIA  D’APROVACIÓ  DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CESSIÓ I ÚS DE LOCALS

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d’assumptes jurídics de data 17 de novembre de 2016, el text íntegre del qual és el
següent:

«1.2. Proposta d’Alcaldia d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la cessió i ús de
locals.
 
S’exposa la proposta presentada per part de l’alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, i es dóna
lectura dels acords a dictaminar:
 
“Expedient: 4910/2016

Assumpte: Ordenança municipal reguladora de de la cessió i ús de locals.

Vist que la necessitat de realitzar una gestió del patrimoni dels ens locals d’acord amb els principis
d’eficàcia i rendibilitat és una responsabilitat exigida per la legislació vigent sobre béns dels ens
locals.

Atès que s’ha de procurar desenvolupar polítiques que fomenten i faciliten la participació de tots en
la vida social i cultural de Moncofa. Per aquesta raó es promou l’adopció d’aquesta ordenança
reguladora de la cessió i ús de locals municipal per part de les diferents associacions, entitats
públiques i, en determinats casos, particulars.

Amb aquesta regulació es promou la realització d’activitats autogestionades d’interès social amb la
cessió d’ús de locals i equipaments que siguen de titularitat municipal o, respecte d’aquells que
l’Ajuntament posseïsca algun dret suficient.

La present ordenança ofereix una regulació en l’exercici de les potestats discrecionals que com a
administració  local  pot  exercir  l’Ajuntament  de  Moncofa  i  sense  que  en  cap  cas  implique  el
reconeixement ni la regulació d’un dret previ i efectiu per part dels possibles beneficiaris de la
cessió d’ús.

Ateses les finalitats senyalades i, en l’exercici de la potestat reglamentària, de conformitat amb
l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es procedeix a
dictar aquesta Ordenança.

Vist l’informe de Secretaria 12/2016.

Vista la competència per a l’aprovació de les Ordenances municipals regulada als articles 22.2 d) i
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 50.3 del Reial
Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,
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funcionament i règim jurídic dels ens locals, correspon al Ple municipal l’aprovació del Reglament
orgànic, les ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguen de la competència
municipal.

Per tot el que s’ha exposat,

PROPOSE:

Primer.  Aprovar  inicialment  l’ordenança  reguladora  de  la  cessió  i  ús  de  locals  que  figura
degudament diligenciada a l’expedient.

Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida ordenança, previ anunci en el BOP, per 30 dies,
durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions al Ple.

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  no  s’han  presentat  reclamacions,  es  considerarà
definitivament aprovada l’ordenança; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les.

L’aprovació definitiva de l’ordenança serà publicada en el BOP, i no entrarà en vigor fins que haja
transcorregut el termini de l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local. ”
 
S’exposa el text de l’Ordenança que a continuació s’insereix:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ Y ÚS DE LOCALS  
 
PREÀMBUL
TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
TÍTOL SEGON: CONDICIONS D’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS
CAPÍTOL PRIMER: NORMES COMUNES PER A USOS PUNTUALS O DE LLARGA DURACIÓ
Article 3. Locals i horaris
Article 4. Sol·licitud
Article 5. Prioritats d’accés a l’ús
Article 6. Deure dels usuaris.
Article 7. Prohibicions
Article 8. Responsabilitat civil
Article 9. Facultats i obligacions de l’Ajuntament
CAPÍTOL SEGON: AUTORITZACIONS PUNTUALS
Article 10. Condicions d’atorgament de l’autorització
CAPÍTOL TERCER: AUTORITZACIONS DE LLARGA DURACIÓ
Article 11. Condicions d’atorgament de l’autorització
CAPÍTOL QUART: NORMES ESPECIALS PER A LES SOL·LICITUDS AMB AMBIENTACIÓ MUSICAL
Article 12. Condiciones exigibles
CAPÍTOL CINQUÉ: NORMES ESPECIALS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 13. Usuaris de les instal·lacions poliesportives
Article 14. Característiques específiques d’ús
Article 15. Publicitat
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Article 16. Reserves
Article 17. Normes per a la cessió de claus i material esportiu
Article 18. Normes d'higiene i seguretat
Article 19. Normes del pavelló i gimnàs
Article 20. Normes d’utilització de les pistes de lliure accés
TÍTOL TERCER: EXTINCIÓ DE LES AUTORITZACIONS
Article 21. Causes d’extinció
Article 22. Caràcter no indemnitzable de les resolucions anticipades
TÍTOL QUART: INFRACCIONS I SANCIONS
Article 23. Classificació de les infraccions
Article 24. Sancions
Article 25. Obligació de rescabalar els danys causats
Article 26. Responsables
Article 27. Concurrència de sancions
Article 28. Procediment sancionador
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓ FINAL
 
PREÀMBUL
La gestió del patrimoni dels ens locals d’acord amb els principis d’eficàcia i rendibilitat és una responsabilitat
exigida per la legislació vigent sobre béns dels ens locals.
 
D’altra banda, l’associacionisme és en la actualitat una de les claus en el procés de construcció d’una societat
més  participativa  i  democràtica,  factor  essencial  del  progrés  social.  Resulta  necessària  i  convenient  la
participació dels veïns, a través d’entitats ciutadanes i associacions que componen el teixit associatiu del
municipi, per tal de preservar i nodrir la riquesa social i cultural de la comunitat. En aquest sentit s’ha de
procurar desenvolupar polítiques que fomenten i faciliten la participació de tots en la vida social i cultural de
Moncofa.
 
Per aquesta raó es promou l’adopció d’aquesta ordenança reguladora de la cessió i ús de locals municipal per
part  de les  diferents  associacions,  entitats  públiques i,  en determinats  casos,  particulars.  S’hi  regula el
procediment  d’autorització  d’ús  d’aquests  béns  i  les  condicions  del  seu  atorgament,  i  es  realitza  una
assignació eficient en la utilització d’aquests d’acord amb els criteris establerts en la mateixa norma.
 
Amb aquesta regulació es promou la realització d’activitats autogestionades d’interés social amb la cessió d’ús
de locals i equipaments que siguen de titularitat municipal o respecte d’aquells que l’Ajuntament tinga algun
dret suficient.
 
D’acord amb el principi de necessitat i eficàcia, aquesta ordenança ofereix una regulació en l’exercici de les
potestats discrecionals que com a administració local pot exercir l’Ajuntament de Moncofa i sense que en cap
cas implique el reconeixement ni la regulació d’un dret previ i efectiu per part dels possibles beneficiaris de la
cessió d’ús. Aquesta suposa una garantia als drets dels ciutadans en la utilització dels béns municipals, ofereix
una regulació que concreta els seus drets i obligacions i garanteix una tractament uniforme d’acord amb les
normes  que  hi  conté,  qüestió  que  afavoreix  la  seguretat  jurídica  de  tots  els  que  es  relacionen  amb
l’Administració.
 
En relació al principi d’eficiència, aquesta norma garanteix un tractament comú i àgil a totes les sol·licituds
d’utilització  dels  béns  i  instal·lacions  municipals  que fomenta  un ús  responsable  i  adequat  atenent  les
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característiques concretes de cadascun del béns en atenció a respectar i preservar el patrimoni municipal que
permeta el seu ús per diferents interessats.
 
Aquesta  norma  s’integra  en  l’ordenament  jurídic  en  exercici  de  la  potestat  normativa  atribuïda  a
l’Administració Local, amb respecte al principi de jerarquia normativa i complint amb els principis i directrius
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques i del Reial Decret
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de Béns de les Entitats Locals.
 
Atès el principi de proporcionalitat, la norma estableix les condicions d’ús dels diferents béns municipals
atenent la seua naturalesa i, amb regulació específica respecte d’aquells béns que han de ser utilitzats en
unes determinades condicions a fi de garantir la seua conservació i utilització per diferents usuaris.
 
La  present  ordenança  ofereix  una  regulació  en  l’exercici  de  les  potestats  discrecionals  que,  com  a
administració local, pot exercir l’Ajuntament de Moncofa i sense que en cap cas implique el reconeixement ni
la regulació d’un dret previ i  efectiu per part dels possibles beneficiaris de la cessió d’ús. Amb aquesta
regulació  es  procedeix  a  dotar  de  seguretat  jurídica  les  entitats  i  persones  que  es  relacionen  amb
l’Ajuntament de Moncofa en la utilització de locals i  instal·lacions municipals, i  s’estableixen els requisits
d’accés i les condicions d’ús. Suposa l’establiment d’una regulació que faça de la transparència la norma en la
cessió i ús de locals, en què els interessats a accedir a aquests tinguen el coneixement del contingut i l’abast
dels drets que els assisteixen.
 
La publicació d’aquesta norma en el  web municipal,  tant de l’esborrany com del text definitiu,  l’anunci
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, la publicació
íntegra del text en aquest Butlletí i la posada a disposició dels ciutadans que en sol·liciten còpia garanteix el
principi de publicitat i transparència de les normes, d’acord amb la legislació vigent que li és aplicable.
 
El títol primer d’aquesta ordenança estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació. L’objecte és la regulació de les
condicions d’ús, ja siga de forma puntual o continuada, de locals i instal·lacions municipals per les persones
naturals o jurídiques, públiques o privades. L’àmbit d’aplicació subjectiu es refereix a totes les persones
naturals o jurídiques, públiques o privades que facen ús de tots aquells locals municipals que puguen ser
objecte de cessió. L’àmbit d’aplicació objectiu inclou tots els locals i béns municipals, així com a aquells
respecte dels quals l’Ajuntament posseïsca drets suficients que permeten la cessió del seu ús.
 
El títol segon regula les condicions d’atorgament de les autoritzacions i cessions d’ús. Aquest títol es divideix
en cinc capítols. El primer d’aquests es dedica a establir les normes comunes aplicables als usos puntuals o de
llarga duració. El segon regula les autoritzacions puntuals; el tercer, les autoritzacions de llarga duració, i el
quart  les  normes  especials  aplicables  a  les  sol·licituds  que  porten  aparellada  la  utilització  de  locals  o
instal·lacions amb ambientació musical.  Finalment, el capítol  cinquè del títol  segon estableix les normes
específiques per a la utilització de les instal·lacions esportives. Aquest títol segon ofereix una regulació d’acord
amb les característiques de cadascun dels béns de l’Ajuntament de Moncofa, i permet així un ús adequat
atenent les diferents condicions de cadascun d’ells. A través d’aquesta regulació els usuaris dels béns seran
coneixedors de les condicions a què han de subjectar el seu ús per tal de poder preservar en les millors
condicions possibles els diferents béns municipals fomentar així un ús racional del recursos públics per tots els
ciutadans i que es respecten els principis d’economia i eficiència. Les infraccions d’aquestes normes troben el
seu reflex en el procediment sancionador que es regula en el títol quart d’aquest text.
 
El títol tercer de l’ordenança es refereix al règim d’extinció de les autoritzacions i les seues conseqüències, i
ofereix  una  seguretat  jurídica als  usuaris  d’aquests  béns  en relació  a  la  vigència  de  les  autoritzacions
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atorgades.
 
L’últim dels títols numerats fa referència al règim sancionador aplicable als titulars de l’autorització d’ús dels
locals i  instal·lacions per les  infraccions de les  prescripcions d’aquesta ordenança. La seua regulació es
considera adient per tal de promoure un ús racional i respectuós dels béns i instal·lacions municipals que siga
conforme amb l’ordenament jurídic vigent.
 
Ateses les finalitats assenyalades i, en l’exercici de la potestat reglamentària s’exerceix de conformitat amb
l’article 4.1 i 25.2d), f) l) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es
procedeix a dictar aquesta Ordenança en relació a l’article 33.3a), c), n) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
règim local de la Comunitat Valenciana,
 
 
TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
 
Article 1. Objecte
1. És objecte d’aquesta ordenança la regulació de les condicions d’ús, ja siga de forma puntual o continuada,
de locals i instal·lacions municipals per les persones naturals o jurídiques, públiques o privades.
 
2. Als efectes del que es regula en aquesta ordenança, es considera que les autoritzacions permeten l’ús
comú especial dels béns de domini públic d’acord amb el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de Béns dels Ens Locals.
 
3. Així mateix, es regulen les condicions generals d’ús dels locals objecte de la corresponent cessió, sense
perjudici de l’aplicació de la normativa específica que hi corresponga.
 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta ordenança serà d’aplicació a totes les persones naturals o jurídiques, públiques o privades que
facen ús de tots aquells locals municipals que puguen ser objecte de cessió.
 
2. Aquesta ordenança serà d’aplicació als locals i béns municipals, així com a aquells respecte dels quals
l’Ajuntament tinga drets suficients que permeten la cessió del seu ús.
 
TÍTOL SEGON: CONDICIONS D’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS
 
CAPÍTOL PRIMER: NORMES COMUNES PER A USOS PUNTUALS O DE LLARGA DURACIÓ
 
Article 3. Locals i horaris
1.  L’Ajuntament  de  Moncofa acordarà la  cessió  a  favor  de  les  entitats  recollides  en l’article  2  que ho
requerisquen i, dintre de les seues possibilitats, dels següents tipus de locals:

 Béns patrimonials de titularitat municipal susceptibles de cessió d’ús en tot o en part.
 Béns demanials de titularitat municipal susceptible d’autorització per al seu ús en tot o en part.
 Béns de titularitat no municipal, però sobre els quals l’Ajuntament posseïsca algun dret que, de

conformitat amb la legislació vigent, permeta transferir la utilització a alguna de les entitats referides.
 
2. Els horaris dels centres oberts al públic en general s’establirà mitjançant decret d’Alcaldia en el qual es
fixarà l’horari d’obertura i tancament dels locals municipals. Qualsevol ús fora dels horaris establerts podrà
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implicar el pagament d’una taxa d’acord amb l’ordenança fiscal corresponent.
 
Article 4. Sol·licitud
1.Qualsevol interessat a accedir a l’ús d’un local municipal ho haurà de sol·licitar a través d’instància dirigida
al departament o regidoria corresponent i haurà de ser presentada en el Registre de l’Ajuntament.
 
2. La instància també podrà presentar-se de forma telemàtica a través del web municipal.
 
3. La sol·licitud haurà de presentar-se amb quinze dies hàbils d’antelació, com a mínim, a aquell en què es
desenvolupe o inicie l’activitat corresponent.
 
4.  A  més de  les  condicions  generals  establertes  per  l’ordenament  jurídic  vigent,  les  sol·licituds  hauran
d’especificar l’activitat a realitzar, el calendari i l’horari, així com el nombre previst d’assistents.
Les sol·licituds hauran de ser subscrites pel representant legal de l’entitat, si escau, o per la persona física
responsable en cas de fer-se en nom propi.
 
5. Les persones, empreses o entitats no registrades com a associació podran sol·licitar la utilització dels locals
disponibles amb l’abonament previ de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal reguladora, ja siga dins o fora de
l’horari ordinari d’obertura establert.
 
6. Contingut de les sol·licituds:

 Nom i domicili de l’interessat i, si escau, de la persona que el representa així com la identificació del
mitjà  preferent o el  lloc que s’indique a l’efecte  de notificacions.  En cas que la sol·licitud siga
presentada per un representant de l’interessat, haurà d’acreditar-se la representació a través de
qualsevol mitjà admès en dret o a través de declaració en compareixença personal de l’interessat.

 Ús concret  que es  vol  donar  al  local  sol·licitat.  Haurà d’exposar-se amb total  claredat  (reunió,
exposició, etc.) mitjançant, si escau, el projecte de muntatge i desmuntatge i programa d’activitats a
realitzar, el preu d’entrada. En els supòsits de les associacions sense ànim de lucre, atenent el seu
interés social i en relació a l’acte sol·licitat, cal acreditar les raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades.

 Data  d’utilització,  de  muntatge  i  de  desmuntatge  dels  elements  que  siguen  autoritzats  per
l’Ajuntament, quan corresponga. La proposta d’horari.

 En cas que l’activitat sol·licitada implique la utilització d’un servei de càtering o similar, haurà de fer-
se constar en la sol·licitud.

 En cas que siga necessària una sol·licitud de declaració responsable per a l’obertura d’espectacles
públics, activitats recreatives i establiments públics, aquesta se sol·licitarà i tramitarà amb l’antelació
necessària a l’ús del local.

 
7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits per aquesta ordenança, es requerirà a l’interessat perquè en
el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye la documentació preceptiva, amb indicació que si no ho
fera es tindrà per desistit de la petició.
 
Qualsevol modificació en l'horari o l’ús reservat, s'haurà de comunicar amb la màxima antelació possible i, en
tot cas, amb un mínim de tres dies d'anticipació.
 
Article 5. Prioritats d’accés a l’ús
1. Té prioritat l’ús dels locals municipals per a actes organitzats pel mateix Ajuntament.
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2. Si dos o més interessats sol·liciten el mateix local i coincideixen en data i horari, se’ls convidarà a arribar a
un acord. En cas de no aconseguir-lo, ho resoldrà l’òrgan competent d’acord amb el següents criteris:
 

a) Tindran  prioritat  d’ús  l’autorització  en  l’ús  de  locals,  edificis  o  instal·lacions  que  deriven  de  la
subscripció de convenis entre l’Ajuntament i altres administracions públiques o entitats sense ànim de
lucre.

b) Tindran prioritat les sol·licituds realitzades per altres administracions públiques.
c) Tindran prioritat les sol·licituds col·lectives davant de les individuals.
d)  Tindran prioritat les associacions sense ànim de lucre degudament inscrites en el registre municipal

per a la realització d’activitats relacionades amb el seu objecte i, entre aquestes, les que hagen sigut
inscrites en anterioritat al registre municipal.

e) Es tindrà en compte el tipus d’activitat a realitzar en el local, en funció de la incidència en l’interés
públic. Tindran prioritat les activitats culturals i esportives i, posteriorment, la celebració de tradicions
festives locals.

f) Es tindrà en compte el comportament i el resultat en altres cessions d’ús realitzades a favor del
mateix sol·licitant.

g) Es tindrà en compte el període sol·licitat i la incidència en altres activitats a realitzar en el local.
h) Es tindrà en compte la data d’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent.
i) En cas de no ser possible l’assignació a través dels criteris anteriors, es procedirà mitjançant sorteig.

 
Article 6. Deure dels usuaris
Són deures dels usuaris:

 Respectar els horaris d’utilització establerts.
 Cuidar els locals, el mobiliari existent i comportar-se amb civisme.
 Posar en coneixement de la regidoria corresponent qualsevol deficiència, desperfecte o deteriorament

del local, o del mobiliari o dels elements.
 Responsabilitzar-se dels danys causats en els locals i en les instal·lacions, el mobiliari i altres objectes

que continga. L’Ajuntament podrà exigir la reparació dels danys causats.
 Vetlar per la neteja i el bon ordre dels edificis, els locals i les instal·lacions municipals. En aquest

sentit, després de cada període ordinari d’ús o després de l’ús puntual, es procedirà a la neteja i
ordenació del mobiliari i dels elements interiors de forma que puguen ser immediatament utilitzats
per altres sol·licitants.

 No causar molèsties al veïnat ni pertorbar la tranquil·litat de la zona durant els horaris d’utilització.
 
Article 7. Prohibicions
Constitueixen prohibicions en l’ús dels locals municipals:

a) L’ús dels locals per a una finalitat diferent a l’autoritzada.
b) L’ús dels locals per a activitats que vulneren la legalitat.
c) L’ús dels locals per a activitats que fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra

forma de discriminació o que atempten contra la dignitat humana.
d) L’ús dels locals per a activitats que impliquen crueltat o maltractament d’animals o puguen ocasionar-

los sofriment.
e) Negar l’entrada a qualsevol veí del municipi que s’interesse per l’activitat realitzada en el local, edifici

o instal·lació municipal.
f) Fumar en l’interior del locals, edificis o instal·lacions.
g) L’accés a les sales de menors d’edat, excepte si van acompanyats pels responsables de l’activitat.
h) Manipular indegudament els aparells o les instal·lacions dels locals o edificis.
i) Reproduir les claus d’accés als locals.
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j) Cedir l’ús del local a un altre usuari sense el consentiment previ de l’Ajuntament.
k) Efectuar qualsevol tipus de venda en l’interior del locals, edificis o instal·lacions.
l) Distribuir propaganda aliena a l’Ajuntament en l’interior dels recintes, sense l’autorització prèvia.
m) Queda prohibida la utilització dels espais públics cedits mitjançant qualsevol tipus d’autorització per a

la realització d’activitats econòmiques que no hagen sigut prèviament autoritzades, especialment en
relació a les considerades molestes, insalubres, nocives o perilloses.

 
Article 8. Responsabilitat civil
1. Cada usuari serà responsable directe dels danys i perjudicis ocasionats a tercers en els espais cedits
causats pels assistents a l’activitat, ja siga per acció o per omissió, dol culpa o negligència, i té la condició de
tercer el mateix Ajuntament. Aquesta previsió no s’aplicarà en cas que el deteriorament sobrevinga al local
per l’ús i sense culpa de l’entitat beneficiària o per causa de força major.
 
2. Es podrà sol·licitar prèviament a l’atorgament de l’autorització o la cessió, la constitució d’una fiança en
qualsevol de les formes legalment admeses i que respondrà del compliment de les obligacions de bon ús i
conservació de les instal·lacions municipals, així com dels danys i perjuís que els usuaris hagen d’afrontar com
a conseqüència d’allò previst en el punt anterior. La falta de constitució de la fiança quan siga requerida serà
una causa de denegació de l’autorització o cessió d’ús del local, edifici o instal·lació municipal.
 
3. Tanmateix, l’Ajuntament podrà condicionar la corresponent autorització al fet que amb anterioritat a l’inici
de l’activitat s’acredite la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil pel valor que s’hi indique. La no
acreditació de la subscripció de la pòlissa en els casos requerits serà una causa de denegació de l’autorització
o cessió d’ús del local, edifici o instal·lació municipal.
 
4. Una vegada acabada la utilització del local, edifici o instal·lació municipal, l’Ajuntament comprovarà la
inexistència de danys i perjudicis sobre les persones o coses i, si escau, procedirà la devolució de la fiança en
aquells casos en que s’haja exigit i constituït.
 
Article 9. Facultats i obligacions de l’Ajuntament
1. L’Ajuntament podrà exercir en qualsevol moment la facultat d’inspecció. Si com a conseqüència d’aquesta
es deriva la comprovació d’incompliments greus per part de l’entitat beneficiària, l’Ajuntament podrà exigir el
compliment immediat o extingir la cessió o autorització d’ús.
 
2. L’Ajuntament té l’obligació de conservar els espais públics en condicions d’higiene i ornat, així com en
condicions favorables per al seu ús, i realitzarà totes aquelles actuacions de reparació i manteniment que
siguen necessàries.
 
 
CAPÍTOL SEGON: AUTORITZACIONS PUNTUALS
 
Article 10. Condicions d’atorgament de l’autorització
1. L’autorització d’ús puntual de locals municipals es resoldrà per l’òrgan competent, amb la comprovació
prèvia de la disponibilitat del local i l’adequació de l’activitat sol·licitada a l’ús previst.
 
2. Aquest acte podrà ser objecte de recurs d’acord amb les previsions de l’ordenament jurídic vigent.
 
3. Les autoritzacions atorgades es publicaran al web municipal i en la porta del local, edifici o instal·lació
objecte de l’autorització o al lloc habilitat a tal efecte.
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CAPÍTOL TERCER: AUTORITZACIONS DE LLARGA DURACIÓ
 
Article 11. Condicions d’atorgament de l’autorització
1. Les autoritzacions per a l’ús continuat de locals, edificis o instal·lacions municipals es concediran per decret
d’Alcaldia amb la instrucció prèvia de l’expedient.
 
2.  Les  sol·licituds  que  es  presenten  per  a  autoritzacions  de  llarga  duració  hauran  de  presentar-se
preferentment durant el mes de juliol i gener, juntament amb el corresponent projecte d’activitat i serveis, així
com dels horaris previsibles o desitjats.
 
3. Si les peticions s’efectuen amb caràcter anual, s’expediran autoritzacions per a un trimestre renovables
automàticament si l’Ajuntament en el termini de quinze dies naturals abans de la finalització del trimestre no
comunica la finalització de l’ús.
 
4. Si existira coincidència en les peticions per dos o més entitats o usuaris, es convidarà perquè arriben a un
acord. En cas de no aconseguir-se, serà aplicable el règim de prioritats establides a l’article 5.
 
5. L’Alcaldia aprovarà un pla d’usos per cadascuna de les instal·lacions en el qual es recolliran els diferents
usos de llarga duració i es donarà a conéixer a totes les entitats o persones afectades.
 
6. En cap cas les autoritzacions podran tindre una duració superior a dotze mesos.
 
7.  L’Ajuntament  podrà  subscriure  convenis  amb  entitats  sense  ànim  de  lucre  o  altres  administracions
públiques per a l’ús continuat de locals, edificis i instal·lacions. Aquests gaudiran de preferència davant de les
sol·licituds regulades en aquesta ordenança.
 
8. Aquelles entitats i grups que tinguen assignat l'ús d'una determinada instal·lació i que reiteradament no
utilitzen les hores reservades (es considerarà reiteració al fet de faltar dues setmanes consecutives sense un
motiu justificat), donaran peu a l'anul·lació de l'esmentada autorització.
 
CAPÍTOL QUART: NORMES ESPECIALS PER A LES SOL·LICITUDS AMB AMBIENTACIÓ MUSICAL
 
Article 12. Condiciones exigibles
Per part de l’Ajuntament, sempre que hi haja ambientació musical, ja siga en l’interior del local, edifici o
instal·lació o en la via pública, s’exigirà la col·locació d’un limitador de so. La responsabilitat del control sobre
el sonòmetre correspondrà al sol·licitant. L’ambientació musical haurà de respectar els límits prevists per la
ordenança de convivència ciutadana, o norma corresponent. La responsabilitat en cas de superació dels límits
de so establerts o l’incompliment de qualsevol altra normativa correspondrà al sol·licitant.
 
CAPÍTOL  CINQUÈ:  NORMES  ESPECIALS  PER  A  LA  UTILITZACIÓ  DE  LES  INTAL·LACIONS
ESPORTIVES
 
Article 13. Usuaris de les instal·lacions poliesportives
1. Les instal·lacions esportives són d'accés lliure per als ciutadans sense cap altra limitació que el pagament
del preu corresponent per utilitzar-les i la de la mateixa naturalesa de la instal·lació, així com els horaris
prèviament reservats.
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2. L’usuari, sempre que abone el preu corresponent, té dret a utilitzar les instal·lacions de la manera que
preveu aquest reglament. L’ús de les instal·lacions no podrà ser exclusiu dels socis ni dels abonats de les
entitats i clubs locals, amb excepció d’aquelles que per les seues particularitats i fets diferencials així ho
aconsellen.
 
Article 14. Característiques específiques d’ús
1. En cadascuna de les instal·lacions esportives municipals es podrà practicar la modalitat esportiva a la qual
estiga  destinada  específicament,  com  també  les  que  tècnicament  siguen  possibles.  S'haurà  d'entrar
obligatòriament amb calcer adequat en atenció a la superfície de la instal·lació esportiva i l’activitat a realitzar.
 
2. Tots els usuaris hauran d'observar aquelles indicacions i ordres que, d'acord amb el que s’expressa en
aquest reglament, puga realitzar el personal del Servei d'Esports.
 
Tot usuari o espectador que manifeste un comportament contrari a aquesta normativa, o que no respecte les
persones o coses que es troben en aquell moment en les instal·lacions esportives municipals, serà comminat
a abandonar les instal·lacions i, en cas que haguera satisfet un preu per a la utilització no tindrà dret a la
compensació.
 
Qualsevol  usuari  que  ocasione  desperfectes  materials  a  les  instal·lacions  esportives  serà  directament
responsable, per tant s'haurà de fer càrrec de les despeses que origine el desperfecte i pot ser sancionable
per via de constrenyiment.
 
3. El personal del Servei d’Esports responsable de les instal·lacions podrà tancar-les per raons de seguretat o
climatològiques i  quan es produïsquen circumstàncies que puguen ocasionar danys físics a persones i/o
desperfectes a les instal·lacions. En aquest cas no es tindrà dret a la devolució dels diners pagats per tal
d'accedir-hi.
 
Article 15. Publicitat
1.  Les  entitats  esportives  legalment  constituïdes  que  desenvolupen  les  activitats  en  les  instal·lacions
esportives municipals podran explotar la publicitat a les instal·lacions mentre realitzen l’activitat, i hauran de
presentar  anualment  una  memòria  de  l’explotació  on  es  farà  constar  la  quantitat  total  de  publicitat
contractada, les tarifes contractades i qualsevol altra informació que es considere adient per a un millor
coneixement d'aquest fet per part de la corporació municipal.
 
2. Totes les despeses ocasionades per la col·locació de la publicitat aniran a càrrec de les entitats promotores,
així com el cobrament als anunciants. A aquests efectes, no es considerarà el fet publicitari subjecte a l'impost
de publicitat, sinó com l’aprofitament especial d'una propietat municipal.
 
3. A la finalització de la temporada l’entitat que explote la publicitat haurà de retirar-la i deixar la instal·lació
en les condicions en què es trobava amb anterioritat  a la instal·lació. En cas d’incompliment d’aquesta
obligació, l’Ajuntament podrà executar subsidiàriament la retirada de la publicitat i procedir al cobrament del
cost a l’obligat a través del procediment de constrenyiment, sense perjudici de la imposició de les sancions
que hi corresponguen.
 
Article 16. Reserves
Les reserves per hores es podran fer el mateix dia o amb l'antelació suficient, sempre respectant tant les
reserves fixes com les que ja pogueren haver-hi. En atenció a l’afluència d’usuaris i les característiques de
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l’activitat, el personal del Servei d’Esports podrà proposar al regidor d’Esports la limitació del nombre de
reserves per persona i/o grup. L’autoritat corresponent acordarà la limitació del nombre de reserves de forma
motivada.
 
Per  poder  optar  a  la  reserva  s’haurà  de  presentar  almenys  1  carnet  d’identitat  d’algun dels  membres
pertanyents als equips corresponents. La persona que presente el carnet d’identitat serà el responsable del
bon ús de les instal·lacions i de qualsevol altre aspecte que se’n derive.
 
Transcorreguts 10 minuts de l'hora de reserva, si els sol·licitants no es presenten, aquesta quedarà anul·lada
sempre que siga reclamada per qualsevol altre usuari. En aquest cas, el sol·licitants no tindran dret a la
recuperació de l’import de la reserva efectuada.
 
Article 17.Normes per a la cessió de claus i material esportiu
Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat per a la pràctica esportiva en el lloc i les condicions que
els indique el personal responsable de les instal·lacions.
 
Sense perjudici de la gestió pel personal del mateix Ajuntament, les claus dels vestidors i/o instal·lacions
seran facilitades pel personal del Servei d’Esports o per la Policia Local i hauran de ser retornades en acabar la
seva utilització.  Ni  l’Ajuntament  ni  el  Servei  d'Esports  no es fa responsable,  en  cap cas,  dels  objectes
dipositats a l'interior dels vestidors.
 
Per a fer-se entrega de material o de les claus de les sales tancades als usuaris, s'haurà d'entregar el DNI o
qualsevol altre document de valor manifest.
 
Article 18. Normes d'higiene i seguretat
No està permesa l'activitat esportiva sense anar convenientment equipat amb indumentària esportiva i amb
calcer adequat que no deteriore el paviment.
 
No està permès fumar ni menjar dins dels vestidors. Tampoc es podrà fumar en totes aquelles instal·lacions
tancades o que la seua superfície siga sintètica.
 
Article 19. Normes del pavelló i el gimnàs
A més de les normes de caràcter general que s'hi estableixen en aquest reglament, al pavelló i al gimnàs se
n'hauran de complir les següents:

a) S'haurà d'entrar obligatòriament amb calçat esportiu.
b) No es podran usar balons de futbol a l’interior.
c) Mentre estiga realitzant-se qualsevol activitat no es podrà accedir a la pista, excepte autorització

expressa d'aquells que realitzen l'esmentada activitat.
d) No es podrà arrossegar pel sòl cap element dels que componen l'equipament esportiu ni de cap altra

classe.
 
Article 20. Normes d’utilització de les pistes de lliure accés
1. Les pistes de lliure accés i utilització es poden reservar per hores amb el pagament previ de la reserva en el
poliesportiu municipal. Les hores reservades tindran preferència sobre les hores de lliure utilització i hauran
d’anar acreditades amb la data, l’hora i el segell de la Regidoria d’Esports.
 
2. L’ús sense reserva es limitarà a 1 h tenint en compte les hores senceres. Sempre que hi haja gent esperant
per a la utilització es jugarà de 10h-11h, d’11h-12h i així successivament.
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3. Cap jugador que haja gaudit de les pistes sense reserva podrà jugar dos hores consecutives sempre que hi
haja gent esperant per a jugar. En cas de reserva de la pista, l’horari de gaudi s’adequarà a aquesta.
 
4. En tot cas, les pistes i els seus voltants hauran de respectar-se d’acord amb les normes d’utilització
d’instal·lacions esportives. L’incompliment de les normes comportarà l’expulsió de la instal·lació sense dret a
rescabalament de la quantitat que, en el seu cas, s’haguera satisfet
 
TÍTOL TERCER: EXTINCIÓ DE LES AUTORITZACIONS
 
Article 21. Causes d’extinció
1. L’autorització atorgada pot extingir-se per alguna de les causes següents:

a) Per finalització del termini pel qual va ser atorgada o d’alguna de les pròrrogues.
b) Per acord entre les parts.
c) Per renúncia de l’entitat.
d) Per la falta d’utilització efectiva dels espais cedits, amb audiència prèvia de l’interessat.
e) Per la realització d’activitats no recollides en l’autorització de cessió o exposades en la sol·licitud, o

que contravinga aquesta ordenança; en especial, per la realització d’activitats econòmiques amb
ànim de lucre per a particulars.

f) Per dissolució de l’entitat sol·licitant o titular de l’autorització de cessió.
g) Per necessitat suficientment motivada d’ús del local per a la prestació d’altres serveis públics que així

ho requerisquen.
h) En tot cas, quan s’extingisca el dret que l’Ajuntament té sobre els béns de titularitat aliena i respecte

dels quals se n’ha cedit el ús.
i) Perdre la condició d’associació inscrita en el registre municipal d’associacions veïnals, en el cas que

siguen aquestes les que accedisquen a l’ús.
 
2. En cas que l’extinció de la cessió o autorització d’ús estiga motivada per les raons dels punts g o h de
l’apartat anterior, l’Ajuntament procurarà facilitar, de mutu acord amb l’associació afectada, un altre espai
municipal per al desenvolupament de les activitats o serveis per als quals es va sol·licitar l’autorització o
cessió d’ús extingida.
 
 
Article 22. Caràcter no indemnitzable de les resolucions anticipades
L’extinció anticipada de la cessió o de l’autorització d’ús per qualsevol de les causes establertes en l’article
precedent no donarà lloc a cap dret d’indemnització o compensació de qualsevol tipus a favor de l’entitat o
usuari afectats.
 
 
TÍTOL QUART: INFRACCIONS I SANCIONS
 
Article 23. Classificació de les infraccions
Les infraccions recollides en aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
 
1. Són infraccions lleus:

 L’excés en l’horari d’ocupació dels edificis, locals o instal·lacions municipals, sense causa degudament
justificada,  per  un  termini  no  superior  a  dos  hores,  respecte  del  previst  en  la  corresponent
autorització o cessió d’ús, i sense que aquest excés perjudique a altres usuaris de l’edifici, local o
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instal·lació.
 No deixar degudament net l’edifici, local o instal·lació ocupat d’acord amb les condicions establertes

en aquesta ordenança.
 No retirar la publicitat instal·lada d’acord amb el que està previst en l’article 15.
 Negar l’accés a altres veïns o usuaris a la instal·lació municipal.
 No restituir les claus d’accés i utilització de l’edifici, local o instal·lació, sense causa degudament

justificada, immediatament després de la utilització o d’acord amb les condicions establertes en la
corresponent autorització o cessió d’ús.

 Causar danys en l’edifici, local o instal·lació quan la quantia no siga igual o superior a 200 euros.
 La realització d’activitats diferents de les autoritzades en la resolució corresponent.
 Manipular indegudament els aparells o instal·lacions dels locals o edificis sense produir cap dany.
 Qualsevol altra infracció d’aquesta ordenança que no siga considerada com a greu o molt greu.

 
2. Són infraccions greus:

a) Ocupar edificis, locals o instal·lacions municipal sense permís de l’Ajuntament.
b) L’excés en l’horari d’ocupació dels edificis, locals o instal·lacions municipals per un termini superior a

dos hores, respecte del previst en la corresponent autorització o cessió d’ús.
c) L’excés en l’horari d’ocupació dels edificis, locals o instal·lacions municipals sempre que aquest excés

perjudique a altres usuaris de l’edifici, local o instal·lació.
d) No restituir les claus d’accés i utilització dels edificis, sense causa degudament justificada, en un

termini superior a 48 hores i inferior a 96 hores.
e) Realitzar reproduccions de les claus d’accés o utilització dels edificis, locals o instal·lacions objecte de

cessió o autorització sense que s’haja permés expressament.
f) Causar danys en l’edifici, local o instal·lació quan la seua quantia siga igual o superior a 200 euros i

inferior a 500 euros.
g) L’ús del local, edifici o instal·lació per a activitats que vulneren la legalitat.
h) Cedir l’ús del local a un altre usuari sense el consentiment previ de l’Ajuntament.
i) Manipular indegudament els aparells o instal·lacions dels locals o edificis quan aquesta manipulació

supose un dany en els aparells o instal·lacions.
j) La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus en un termini no superior a 1 any.

 
3. Són infraccions molt greus:

a) L’ús dels locals per a activitats que fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra
forma de discriminació o que atempten contra la dignitat humana.

b) L’ús dels locals per a activitats que impliquen crueltat o maltractament d’animals o puguen ocasionar-
los sofriment.

c) Causar danys en l’edifici, local o instal·lació quan la quantia siga igual o superior a 500 euros.
d) No restituir les claus d’accés i utilització dels edificis, sense causa degudament justificada, en un

termini igual o superior a 96 hores.
e) L’ús del local, edifici o instal·lació per a activitats que vulneren la legalitat i sempre que suposen una

activitat delictiva.
f) La reiteració en la comissió de 3 infraccions greus en el període de 2 anys.

 
Article 24. Sancions
1. D’acord amb la classificació de les infraccions les sancions podran ser lleus, greus i molt greus.
 
Per la comissió d’infraccions establertes a l’article 18.1 s’imposaran sancions lleus. Les sancions lleus seran
entre 50 i 200 euros.
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Per la comissió d’infraccions establertes a l’article 18.2 s’imposaran sancions greus. Aquestes seran entre 201
i 500 euros.
 
Per la comissió d’infraccions establertes a l’article 18.3 s’imposaran sancions molt greus. Aquestes seran entre
501 i 1.000 euros.
 
2. Per a la graduació de les sancions a aplicar s’atendrà a les següents circumstàncies:

a) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions.
b) L’existència d’intencionalitat de l’infractor.
c) La transcendència dels fets.
d) La gravetat dels danys causats.
e) Les circumstàncies socials de la persona infractora.

 
3. La concurrència dels agreujants de l’apartat anterior implicarà la imposició de la sanció en la seua meitat
superior. Si concorren dos o mes circumstàncies agreujants, s’imposarà la sanció per la quantia màxima.
 
4. Si es detecta qualsevol de les circumstàncies anteriors com a atenuants, s’aplicarà la sanció en el grau
mínim.
 
Article 25. Obligació de rescabalar els danys causats
1.  La imposició de sancions és compatible amb l’obligació del responsable de restituir
les coses a l’estat original.
 
2. L’Ajuntament podrà exigir que se satisfaça el cost de reparació dels perjudicis causats atenent la valoració
degudament motivada.
 
Article 26. Responsables
Son responsables de les infraccions comeses, així com de la reparació dels perjudicis causats, els usuaris que
hagen accedit a l’ús d’acord amb l’autorització corresponent.
 
Article 27. Concurrència de sancions
Incoat el procediment sancionador per dos o més infraccions entre les quals hi haja una relació de causa-
efecte, s’imposarà únicament la sanció que resulte més elevada.
 
Article 28. Procediment sancionador
El procediment sancionador es tramitarà d’acord amb les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o normativa bàsica vigent.
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
La relació d’edificis i instal·lacions objecte d’aquesta ordenança serà aprovada per decret d’Alcaldia.
 
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament i convenientment publicada en el
Butlletí Oficial de la Província, després de transcórrer  els terminis als quals es refereixen els articles 65.2 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
.

**********
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DILIGÈNCIA: Als efectes del que preveu l’article 3 del RD 1174/1987, el secretari que subscriu informa
favorablement sobre el contingut d’aquesta ordenança.

Document signat electrònicament al marge.”
 
 
S’exposa l’Ordenança pel Sr. Alcalde. Es proposa pel Grup Socialista que es revise l’article 7 apartat
k) de l’Ordenança. Després del debat s’acorda esmenar eixe precepte amb la conformitat de tots
els grups en els següents termes:
 
“k) Efectuar qualsevol tipus de venda en l’interior dels locals, edificis o instal·lacions excepte per a
fins no lucratius i amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament”.
 
Després del debat, la Presidència sotmet a votació la proposta esmenada, la qual és dictaminada
favorablement per:
 

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós.
 
• 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Julià, i 2 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  la
proposició naix la necessitat de dotar de seguretat jurídica la cessió i ús de locals a entitats
municipals així com determinar l’ordre de prioritat en la utilització.

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 unanimitat dels assistents.

1.3.  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  PROPOSTA  D’ALCALDIA  D’APROVACIÓ  DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA SEGURETAT EN L’ÚS, GAUDI I APROFITAMENT
DEL LITORAL DE MONCOFA

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
d’assumptes jurídics de 17 de novembre de 2016, el text íntegre del qual és el següent:

«1.3. Proposta d’Alcaldia d’aprovació de l’Ordenança reguladora de la seguretat en l’ús, gaudi i
aprofitament del litoral de Moncofa.
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S’exposa la proposta presentada per part de l’alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, i dóna
lectura de la proposta d’acord a dictaminar:
 
“Expedient: 5805/2016
 
Assumpte: aprovació de l’Ordenança reguladora de la seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del
litoral de Moncofa.
 
Vist que la  Constitució espanyola reconeix a l’article 45 el dret  de tots a gaudir  d’un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo.
 
Vist  que  correspon  als  poders  públics  vetlar  per  la  utilització  racional  de  tots  els  recursos
naturals,  amb el  fi  de protegir  i  millorar  la  qualitat  de vida  i  defendre i  restaurar  el  medi
ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.
 
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en l’article 25.2 dels
apartats  b) i  k) atribueix als municipis competències en matèria de medi ambient i de policia
local.
 
Vist que la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, estableix competències municipals en els
termes previstos per la legislació que dicten les comunitats autònomes, que poden abraçar entre
altres  extrems,  el  fet  de  mantindre les  platges  i  els  llocs  públics  de bany  en  les  degudes
condicions  de  neteja,  higiene  i  salubritat,  així  com  vigilar  l’observança  de  les  normes  i
instruccions  dictades per  l’Administració  de l’Estat  sobre salvament  i  seguretat  de les  vides
humanes.
 
Vist que en l’actualitat el municipi  de Moncofa manca d’una normativa reguladora d’aquesta
matèria  i  que  es  considera  necessària  a  fi  de  millorar  la  convivència  dels  ciutadans  en  la
utilització del domini públic que facilite el seu gaudi per tots en condicions d’igualtat i respecte
als altres.
 
Vist l’esborrany de l’Ordenança reguladora de la seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral
de Moncofa que figura degudament diligenciat en l’expedient.
 
Vist l’informe jurídic favorable emés pel secretari de l’Ajuntament en data 11/11/2016.
 
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  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
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funcionament  i  règim jurídic  de les  entitats  locals  per  a aprovar  el  Reglament Orgànic,  les
ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguen de la competència municipal. 
 
PROPOSE:
 
Primer. Aprovar l’Ordenança reguladora de la seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral de
Moncofa que figura degudament diligenciat en l’expedient.
 
Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida ordenança, previ anunci en el BOP per un
període de 30 dies, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions
davant del Ple.
 
Tercer.  Si  transcorre  aquest  termini  i  no  s’han  presentat  reclamacions,  es  considerarà
definitivament aprovada l’ordenança. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-
les.
 
L’aprovació definitiva de l’ordenança serà publicada en el BOP i no entrarà en vigor fins que
transcórreguen els terminis de l’article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.”

Així mateix s’exposa el text de l’ordenança que a continuació s’insereix:
 
ORDENANÇA DE SEGURETAT EN L’ÚS, GAUDI I APROFITAMENT DEL LITORAL DE MONCOFA
 
ÍNDEX
 
Exposició de motius

Títol I. DISPOSICIONS GENERALS
         Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
         Capítol II. Definició i senyalització preventiva
Títol II. NORMES D’ÚS
Títol III. DE LA NETEJA I HIGIENE DE LA ZONA DE BANY I QUALITAT DE LES AIGÜES
         Capítol I. De la neteja i higiene de la zona de bany
         Capítol II. De la qualitat de les aigües
Títol IV. DELS EMPLAÇAMENTS
Títol V. DE LA VIGILÀNCIA, SALVAMENT, SOCORRISME I SEGURETAT EN LA PLATJA
         Capítol I. De la vigilància, salvament i socorrisme
         Capítol II. De la seguretat
Títol VI. DE LA PRESÈNCIA D’ANIMALS EN LES PLATGES
Títol VII. DE LA PESCA
Títol VIII. CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN LES PLATGES
Títol IX. ACAMPADES EN LA PLATJA       
Títol X. DE LA VARADA D’EMBARCACIONS
Títol XI. DE LA PRÀCTICA DE JOCS I ACTIVITAT ESPORTIVA EN LA ZONA DE BANY
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         Capítol I. De la pràctica de jocs
        Capítol II. De la pràctica d’activitat esportiva de surf, windsurf, kitesurf o altres esports similars.
Títol XII. DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Títol XIII. RÈGIM SANCIONADOR
         Capítol I. Infraccions
         Capítol II. Sancions
Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició addicional tercera
Disposició derogatòria
Disposició final
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El nostre ordenament constitucional reconeix en l’article 45 el dret de tots a gaudir d’un medi ambient
adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo.

Correspon als poders públics el vetlar per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb el fi de
protegir  i  millorar  la  qualitat  de  vida  i  defendre  i  restaurar  el  medi  ambient,  amb  el  suport  de  la
indispensable solidaritat col·lectiva.

Així  mateix, la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local,  en l’article 25.2 als
apartats  a) i  h) atribueix als municipis competències per a garantir la seguretat en els espais públics
-entre els quals es troben les platges- i la protecció de la salubritat pública, en els termes que determine
la legislació estatal i autonòmica.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, s’estableixen les competències
municipals en els termes previstos per la legislació que dicten les comunitats autònomes, que poden
abraçar entre altres extrems, mantindre les platges i espais públics de bany en les degudes condicions de
neteja,  higiene  i  salubritat,  així  com  vigilar  l’observança  de  les  normes  i  instruccions  dictades  per
l’Administració  de l’Estat sobre salvament  i  seguretat  de les  vides humanes,  precepte aquest  que és
reproduït  en  la  seua  literalitat  per  l’article  208  d)  del  Reglament  General  per  a  Desenvolupament  i
Execució de la Llei de Costes, aprovat per Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre.
 
En aquest marc de principis i atribucions, la franja litoral es defineix com un recurs natural particularment
atractiu  i  utilitzat.  Al  suportar  una  elevada  pressió  d’ús  demanda  una  especial  atenció  i  ordenació
institucional per ser un espai fràgil procliu a desequilibris producte de l’acció humana.

En  virtut  dels  principis  d’eficàcia  i  eficiència,  aquest  reconeixement  del  valor  territorial  ha  d’anar
acompanyat d’una garantia de seguretat i prevenció en salut en l’ús i gaudi d’aquest espai. La protecció
dels riscs per a la salut no és un obstacle a l’auge turístic i de desenvolupament sinó una necessitat
demandada pel ciutadà i un valor afegit a l’oferta de qualitat del nostre patrimoni litoral. Aspectes aquests
d’especial rellevància per al municipi de Moncofa atenent el seu caràcter turístic, ja que el principal focus
d’atracció són les platges i la zona costera.

D’acord  amb  el  principi  de  proporcionalitat,  l’Ajuntament  de  Moncofa  ha  elaborat  i  aprovat,  una
Ordenança de seguretat en l’ús,  gaudi  i  aprofitament del litoral  com a instrument de conscienciació,
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convivència  i  gestió  eficaç  del  domini  públic  coster  en  l’àmbit  municipal,  i  realitza  així  la  regulació
essencial per a complir els objectius establits.

La present Ordenança és una compilació de diverses ordenances realitzada per l’agent de la Policia Local
de Moncofa M.G.C. que s’insereix en l’ordenament jurídic d’acord amb els principis de seguretat jurídica i
jerarquia normativa i d’acord amb l’habilitació competencial atorgada a les entitats locals i a les quals s’ha
fet referència en els paràgrafs anteriors. Així mateix, la publicació en el web municipal, tant de l’esborrany
com del  text  definitiu,  l’anunci  d’aprovació  inicial  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província i  en  el  tauler
d’anuncis de la corporació, la publicació íntegra del text en aquest mateix butlletí i la posada a disposició
dels ciutadans que en sol·liciten alguna còpia garanteix el principi de publicitat i  transparència de les
normes d’acord amb la legislació vigent aplicable.

La potestat per a regular aquesta matèria la confereixen a l’Ajuntament els articles 4.1.a) i 25.2.f) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i el 33.3.a), c), f) i h) de la Llei
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en relació amb el
115.d) de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
 
 
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
 
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
 
Article 1. Objecte
El objecte de la present ordenança és:
a) Compatibilitzar la normativa vigent en la matèria, establint un model adequat d’actuació i gestió per al
litoral de les platges de Moncofa (Castelló).
b) Regular les condicions generals d’utilització i gaudi pels usuaris de la platja quant a la seguretat, la
salut pública i la protecció del medi ambient.
c) Regular les activitats que es practiquen en les platges promovent la protecció ciutadana i la qualitat
dels serveis que es presten.
 
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança serà d’aplicació a l’ús, prestació de serveis i a les instal·lacions o elements ubicats en
l’espai públic que constitueix el domini marítim terrestre, definit en el títol I de la Llei de costes, o que
tinguen la consideració de platges, del terme municipal de Moncofa.
 
Article 3. Competència
La competència en aquesta matèria és de l’alcalde, que la podrà delegar en la regidoria corresponent. No
obstant això,  aquesta competència no inhibeix de les pròpies a la resta de regidories en allò que la
matèria objecte d’aquesta ordenança els poguera afectar.
 
Article 4. Temporada de bany
És el període de temps en què pot preveure’s una afluència important de banyistes, tenint en compte els
usos o costums locals.

Es considera temporada alta de bany, les dates compreses entre l’1 de juliol al 31 d’agost.
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Es considera temporada mitjana de bany, els festius i vespres del període comprés entre l’1 d’abril al 30
de juny, i de l’1 al 30 de setembre.

Excepcionalment,  quan  la  festivitat  de  Setmana  Santa  se  celebre  amb  anterioritat  a  l’1  d’abril  la
temporada mitjana de bany tindrà inici a partir del dia de Dijous Sant.

Es considera temporada baixa la resta de l’any.
 
Article 5
En  els  supòsits  no  regulats  en  la  present  ordenança,  però  que  per  les  seues  característiques  o
circumstàncies pogueren estar  compresos dins del seu àmbit d’aplicació, seran d’aplicació les normes
legals que regulen supòsits que guarden similitud amb el cas esmentat.
 
CAPÍTOL II. DEFINICIÓ I SENYALITZACIÓ PREVENTIVA
 
Article 6. Definicions
A efectes de la present ordenança, s’entén com a:

a) Platges:  zones  de  depòsit  de  materials  solts,  tals  com  arenes,  graves  o  cudols,  incloent-hi
escarpes, bermes o dunes, tinguen vegetació o no, formades per l’acció del mar o del vent marí,
o altres causes naturals o artificials.
La Regidoria de Platges, d’acord a la normativa vigent, decidirà els nivells en què classificarà les
seues platges i reglamentarà la seua possible utilització.

b) Aigües de bany: aquelles de caràcter marítim en les quals el bany estiga expressament autoritzat
o,  encara  que  no  estiga  prohibit,  es  practique  habitualment  per  un  nombre  important  de
persones.

c) Zones de bany: lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marítim o els llocs limítrofs que
constitueixen part accessòria d’aquesta aigua en relació als seus usos turístics i recreatius.
En tot cas, s’entendrà com a zona de bany aquella que es trobe degudament abalisada a l’efecte.
En els trams de costa que no estiguen abalisats com a zona de bany, s’entendrà que aquesta
ocupa una franja de mar contigua a la costa d’una amplària de 200 metres en les platges o 50
metres en la resta de la costa.

d) Zona de varada: aquella destinada a l’estada, embarcament, desembarcament o manteniment de
embarcacions professionals o de lleure degudament llistades.

e) Acampada: instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans en els laterals o de vehicles
o remolcs habituals, autocaravanes i vehicles habitatge.

f) Campament: acampada organitzada i dotada dels serveis establits en les normatives vigents.
g) Banderes de senyalització d’habilitació per al bany:

Determinaran l’aptitud de les condicions de les aigües per al bany. A fi de procurar una visibilitat
adequada, la mida mínima de la bandera serà d’1 x 1,50 metres, situada sobre pal a una altura
mínima de 3 metres/8 metres. Les banderes es classifiquen per colors, que corresponen:

 Verda: apta per al bany.
 Groga: precaució. Permetrà el bany amb certes restriccions. Prevé d’un cert perill en el

bany derivat de les condicions de la mar observades o a causa de l’existència d’animals,
elements flotants,  contaminació,  o altres circumstàncies de risc per a la salut de les
persones.

 Roja: prohibit el bany. Prevé d’un greu perill  en el  bany per a la vida o salut de les
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persones, bé siga per les condicions de la mar o per l’existència d’animals, elements
flotants,  contaminació, o altres circumstàncies de risc per a la salut de les persones.
Aquesta  prohibició  va  dirigida  als  banyistes  no  als  usuaris  d’embarcacions  o  esports
nàutics.

No obstant això, les banderes anteriors es podran complementar amb altres que indiquen
concretament el perill a previndre.

h) Animal de companyia: tot aquell, que essent domèstic o silvestre, tant autòcton com al·lòcton, és
mantingut per les persones amb la finalitat de viure amb elles, amb fins educatius socials o lúdics,
assumint les responsabilitats inherents a la convivència, sense que existisca cap activitat lucrativa
sobre ell.

i) Pesca marítima de lleure: s’entén aquella que es realitza per afició o esport, sense cap retribució i
sense ànim de lucre. Les captures aconseguides per mitjà d’aquesta activitat seran destinades
exclusivament al consum propi de pescador/a o per a finalitats benèfiques o socials.
La pesca marítima de lleure podrà ser exercitada en superfície, des d’embarcació o a peu des de
la costa submarina, nadant o bussejant a pulmó lliure.

j) Platja accessible: platja en la qual s’han habilitat sistemes per a facilitar el bany a persones amb
mobilitat reduïda.

 
Article 7
L’autoritat municipal o els seus agents podran amonestaran verbalment als que infringisquen qualsevol de
les disposicions contingudes en la present ordenança, a fi  que de forma immediata cessen l’activitat
prohibida o realitzen l’obligació deguda; això sense perjuí de la incoació d’expedient sancionador quan
escaiga, o si és el cas, es gire denúncia a l’administració competent.
 
El  personal  de  salvament  o  socorrisme donarà  suport  als  anteriors  en la  labor  d’informació  del  que
estableix la present ordenança, i comunicarà particularment les infraccions a aquesta.
 
Article 8. Senyalització preventiva
A través de tots els mitjans possibles de comunicació, es divulgarà la informació precisa per a l’adequat
gaudi de les platges. En virtut d’això, els elements de senyalització (panells, cartells, etc.) hauran de
contenir la següent informació bàsica:

a) Nom del municipi.
b) Nom de la platja, cala o porció de costa.
c) Ubicació física i característiques de la platja en la qual es troba (longitud, límits, localització),

determinant expressament disposició o no d’un servei de vigilància.
d) Un xicotet pictograma dels diferents serveis de què disposa la platja particularitzant la situació de

passarel·les per a minusvàlids, telèfons, dutxes, lavabos, etc.
e) Aclariments  sobre  els  diferents  indicadors  de  perill  que  es  troben  en  les  platges:  banderes,

senyals, senyals acústiques, etc.
f) Accessos a la platja: per a vianants, per a vehicles o per a barcos.
g) Accessos per a persones amb mobilitat reduïda, amb especial descripció dels accessos per als

vehicles d’emergència.
h) Número de telèfon d’emergències.
i) On es troben els llocs de socors més propers.
j) Aquelles prohibicions generals o específiques que interesse ressaltar.

23

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


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

             

Es procurarà la col·locació en els accessos a les zones determinades.

En el cas que la platja tinga serveis de vigilància, s’afegiran a l’anterior els horaris de compliment del
servei.
 
 
TÍTOL  II
NORMES D’ÚS
 
Article 9
La utilització de les platges serà lliure, pública i gratuïta per als usos comuns i d’acord amb la naturalesa
d’aquella, sempre que es realitzen d’acord amb les lleis, els reglaments, així com la present ordenança.

Amb caràcter general es prohibeix la pràctica del nudisme, sense perjuí que s’habiliten zones de platja
especialment destinades a aquest ús. Les zones de platja nudista seran delimitades per decret d’Alcaldia i
se senyalitzaran de forma oportuna.

El passeig, l’estada i el bany pacífic en la platja i en la mar tenen preferència sobre qualsevol altre ús.

Queda prohibit donar, un ús diferent al que li és propi, a les dutxes, llavapeus, lavabos ubicats a la platja,
així com netejar els utensilis de cuina, llavar-se utilitzant sabó, gel o xampú, o qualsevol altre producte
detergent. Alhora, es fomentarà l’estalvi en la utilització de l’aigua.

En tot cas, la utilització de qualsevol altre element del mobiliari urbà, en general, correspondrà al fi per al
qual està destinat.

Les instal·lacions que s’autoritzen en les platges seran de lliure accés públic, excepte que par raons de
policia, d’economia o alguna altra d’interés públic, degudament justificada, s’autoritzen altres modalitats
d’ús sense que en cap cas puga desnaturalitzar-se l’ús públic de les platges.

En tot cas l’ús de les platges haurà de realizar-se amb respecte a la regulació específica de protecció del
medi ambient i, en particular, en relació amb la zona de microreserva de flora de la platja de Moncofa.

Article 10
La realització de qualsevol tipus d’actuació o disposició d’objecte,  encara que de forma temporal,  en
l’àmbit d’aplicació de la present ordenança, haurà de disposar de la preceptiva autorització municipal.
 
 
TÍTOL III
DE LA NETEJA I HIGIENE DE LA ZONA DE BANY
I LA QUALITAT DE LES AIGÜES
 
CAPÍTOL I. DE LA NETEJA I HIGIENE DE LA ZONA DE BANY
 
Article 11. Manteniment de la neteja
En l’exercici de les competències que la vigent ordenació jurídica atribueix a l’Ajuntament de Moncofa, en
relació a la neteja de les platges d’aquest terme municipal, es realitzaran les següents activitats:
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a) Retirada de les platges de tots aquells residus que es barregen amb els materials solts (arena,
grava, etc.) de la capa superficial o que hi estan disposats.

b) Buidatge i neteja de les papereres públiques i altres recipients de residus sòlids disposats en les
platges, i trasllat del contingut a abocadors o gestor autoritzat.

c) Retirada d’algues i objectes flotants en el cas que això siga necessari.

En la platja del terme municipal de Moncofa, la neteja serà realitzada per gestió directa o indirecta amb la
freqüència i horari previstos per a l’adequada gestió del servei.
 
Article 12. Campanyes de sensibilització
L’Ajuntament per si mateix o a través de la concessionària del servei de neteja de platges, podran realitzar
campanyes de sensibilització ambiental i protecció del medi ambient mitjançant les accions divulgatives
que estime oportunes.
 
Article 13
Queda prohibit qualsevol acte que puga embrutar les platges i estarà obligat el responsable a la neteja
immediata, sense perjuí de les sancions que pogueren derivar-se per tals fets.
 
Article 14
L’Ajuntament de Moncofa disposarà la instal·lació de papereres al llarg de tota la platja, depenent de les
necessitats de cada zona.
 
Article 15

a) Queda prohibit als usuaris de la platja o de l’aigua de mar llançar qualsevol tipus de residus a la
platja o a la mar com papers, deixalles de menjar, llandes, botelles, burilles, corfes de pipes, etc.
així com deixar-hi abandonats mobles, carrets, palets, caixes, embalatges, etc.; caldrà utilitzar les
papereres o els contenidors que s’instal·len per a tal fi.

b) Els dits abocaments hauran de realitzar-se en les papereres que a l’efecte es troben distribuïdes
per les platges i en els contenidors de RSU vidre, paper, cartró i envasos lleugers que hauran de
trobar-se en les proximitats dels accessos principals a totes les platges.

c) Queda  prohibit  l’abocament  de  líquids,  aigua  o  altres  possibles  contaminants  o  residus  que
puguen afectar la qualitat microbiològica o fisicoquímica de l’aigua de la platja.

d) Des de l’Ajuntament es realitzaran campanyes de conscienciació ciutadana per a evitar aquestes
accions tan perjudicials per a tots. Qualsevol infracció a aquest article serà sancionada i, a més a
més, l’infractor quedarà obligat a la recollida dels residus generats.

 
Article 16
Els  serveis  de temporada i  tota ocupació de via o espai  públic,  objecte d’aquesta ordenança hauran
d’atenir-se  als  horaris  establits  per  l’Ajuntament  de  Moncofa per  a  dipositar  els  fems provinents  del
desenvolupament de l’activitat.

L’incompliment d’aquesta obligació serà motiu d’expedient sancionador.
 
Article 17
Amb vista a mantindre la higiene i salubritat, aquest Ajuntament adoptarà les mesures oportunes de
control dels abocaments i depòsits de materials.
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Article 18
Respecte a la higiene personal, es prohibeix:

a) L’evacuació (deposició, micció, etc.) en la mar o en la platja.
b) Llavar-se en la mar o en la platja utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar.

L’Ajuntament instal·larà en les platges o els seus voltants, on no hi hagueren, vàters públics accessibles. 

Se sancionarà l’ús diferent al que li és propi, com jugar, netejar els estris de cuina, llavar-se utilitzant
sabó,  gel  o  xampú  o  qualsevol  altre  producte  detergent, pintar,  deteriorar,  etc.  sense  perjuí  de  les
responsabilitats d’una altra índole que puguen exigir-se pels actes comesos.
 
Article 19

a) En aquelles zones on es realitze algun tipus d’activitat, ja siga permanent o temporal, els seus
responsables hauran de mantenir durant l’exercici d’aquestes, les degudes condicions de neteja i
salubritat.

b) Amb el  fi  de facilitar  l’adequada neteja  de les  platges,  durant  la  temporada de  bany,  no es
permetrà la instal·lació de para-sols o qualsevol tipus d’element que entorpisca el pas dels serveis
de neteja, a excepció del mobiliari autoritzat per a la prestació dels serveis de platges. Amb motiu
de la utilització de maquinària per a la neteja de les platges i per raons de seguretat, no es
permetrà  l’estada  o  permanència  en  les  platges  en  horari  de  neteja  a  aquells  usuaris  que,
prèviament requerits pels serveis municipals, dificulten les labors.

 
Article 20
L’evacuació dels residus recollits per l’empresa concessionària de neteja, es dipositaran en la planta de
transferència o gestor autoritzat, depenent de la naturalesa del residu.
 
Article 21

a) No està permés l’accés a les platges amb envasos de vidre. Amb aquesta mesura es pretén evitar
el  perill  per  als  usuaris  que  suposa  l’eventual  trencament  d’un  d’aquests  envasos.  D’aquest
apartat s’exclouen els envasos de vidre dels xiringuitos els quals mai podran eixir de la zona de
concessió d’activitat excepte per dipositar-los en els contenidors adequats.

b) Els pescadors i pescadores, d’acord al que disposa el títol VII de la present ordenança, podran
realitzar en les zones habilitades fora de les platges, els treballs de neteja d’arts i estris així com
el  manteniment  d’embarcacions.  Immediatament  després  de  d’acabar  els  treballs  hauran  de
dipositar els residus que es produïsquen en els contenidors pròxims.

c) Aquells  que  vulneren  aquestes  prohibicions  a  requeriment  verbal  dels  agents  de  l’autoritat,
hauran de retirar d’immediat els residus i dipositar-los, segons s’estableix en aquesta ordenança,
sense perjuí de la sanció que li puga correspondre.

 
Article 22. Prohibicions
Atenent la seguretat dels usuaris de les platges i el manteniment i higiene d’aquestes, es prohibeix:

a) Fer  foc  directament  en  el  sòl  de  platja  (arenes,  pedres  o  roques).  S’exceptua  de  l’anterior
prohibició, la foguera o fogueres que es puguen encendre durant la nit del 23 al 24 de juny, amb
motiu de la festivitat de Sant Joan. En aquest cas, la foguera o fogueres hauran de comptar amb
autorització,  per  escrit,  de  l’Ajuntament  i  únicament  es  podran  encendre  en  la  zona  que
expressament  marque  l’autorització  (s’hi  haurien  d’establir  els  materials  que  no  podran  ser
utilitzats en les fogueres, tals com palets, mobles i tots aquells que, després de la combustió,

26

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


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

             

deixen restes que no s’hagen convertit en cendres -caragols, claus, etc.).
b) L’ús de bombones de gas o líquids inflamables en les platges. S’exclou l’ús de bombones en

instal·lacions eventuals en la platja degudament autoritzades.
c) Cuinar a la platja.

 
Article 23
No es permetrà la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en passejos, zones de
vianants adjacents i altres vies públiques, excepte en els llocs d’aquesta en els quals estiga degudament
autoritzat.
 
Article 24
Els titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es produïsca acumulació de fems en la
zona on estiguen implantats i el seus voltants, per la qual cosa hauran de procedir a la neteja amb la
freqüència adequada a la intensitat de l’ús, dipositant les deixalles en els contenidors habilitats per a això.

Queda prohibit  l’emmagatzemament d’estris  i  mercaderies  de qualsevol  classe a l’exterior  del  recinte
autoritzat.
 
 
CAPÍTOL II. DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES
 
Article 25

a) Els usuaris tindran dret a ser informats per l’Ajuntament de la falta d’aptitud de les aigües per al
bany quan no satisfacen els criteris de qualitat mínima exigibles per les normes vigents.

b) A tal fi l’Ajuntament facilitarà, a qui així ho sol·licite la informació actualitzada de les qualitats de
les aigües de bany.

c) L’Ajuntament adoptarà les mesures de control oportunes per a evitar abocaments propers a les
platges que puguen alterar la qualitat de les aigües de bany.

d) L’Ajuntament, en cas que la qualitat de les aigües no permeta el bany, acotarà o senyalitzarà
degudament les zones en les quals es prohibisca.

 
L’Ajuntament donarà la publicitat necessària als informes sobre la qualitat de les aigües que s’emeten
durant la temporada de bany.
 
Article 26
En tot l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança, l’activitat de neteja serà realitzada per gestió directa o
indirecta per part de l’Ajuntament, amb la freqüència i l’horari previst per a l’adequada gestió del servei.
 
TÍTOL IV
DELS EMPLAÇAMENTS
 
Article 27
L’emplaçament de qualsevol tipus d’instal·lació haurà de comptar amb la preceptiva autorització municipal
i reunir les condicions assenyalades amb caràcter general en la present ordenança i la legislació específica
que regule l’activitat que es pretén exercir.
 
És potestat de l’Ajuntament, en exercici de les seues competències, i amb el fi d’aconseguir l’objectiu
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previst en aquesta ordenança, establir  les zones on ubicar i exercir els distints serveis i  activitats en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança.
 
Article 28
Pel que fa a les concessions i llicències, aquesta ordenança es remet a les disposicions municipals ja
existents al respecte i que regulen de forma específica tots els requisits i condicions del seu atorgament.

Totes les instal·lacions subjectes a llicència d’activitat hauran de disposar de les preceptives autoritzacions
municipals de conformitat amb la normativa d’aplicació.

No  es  permetrà  la  delimitació  pels  particulars,  mitjançant  el  tancat  o  clos,  de  la  zona  objecte  de
concessió.

Tots els elements que s’instal·len en l’espai públic objecte d’aquesta ordenança, hauran de respondre als
requisits  d’homologació  d’acord  a  la  normativa  específica  de  normalització.  Aquest  requeriment  és
preceptiu per a autoritzar la instal·lació.
 
Article 29
Serà  obligació  del  titular  o  concessionari  mantindre  les  instal·lacions  i  elements  permanents  en  les
degudes condicions de seguretat i  higiene. A tal efecte, disposarà de tots els complements mobiliaris
disposats  per  a  la  recollida  i  evacuació  dels  residus  generats,  així  com  seguir  les  indicacions  de
l’Ajuntament per a facilitar el servei de neteja.
 
Article 30
S’han  de  respectar,  en  tot  moment  les  infraestructures,  els  equipaments  higiènics  i  d’oci  que
contribuïsquen a satisfer els requeriments dels usuaris.

No es permetrà cap obra fixa en l’espai públic, objecte d’aquesta ordenança, ni deixar restes de qualsevol
element utilitzat en l’activitat temporal,  siga quina siga, una vegada finalitzat el  termini  d’autorització
previst.
 
Article 31
Respecte  als  suports  publicitaris  i  la  publicitat  comercial,  en  general,  en  la  zona  de  domini  públic,
s’ajustarà al que estableix en les disposicions municipals que ho regulen, o en el seu cas pes la legislació
vigent que siga d’aplicació.
 
Article 32
Les  concessionàries  hauran  d’utilitzar  elements  segurs  per  a  l’usuari  i  no  contaminants  per  al  medi
ambient.

Al  finalitzar  l’horari  de  banys,  els  operaris  del  servei  de  la  concessió  d’hamaques  i  para-sols  hauran
d’arreplegar-los i deixar-los agrupats, tancats amb cadenat i guardats en llocs habilitats per a impedir-ne
l’ús fora de l’horari.
 
TÍTOL V
DE LA VIGILÀNCIA, SALVAMENT, SOCORRISME
I SEGURETAT EN LA PLATJA
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CAPÍTOL I. DE LA VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME
 
Article 33. Servei públic de salvament
En les platges ha d’haver un servei públic de salvament, constituït per un conjunt de mitjans humans i
materials, que possibiliten l’adopció d’una sèrie de mesures organitzatives, de planificació, seguretat i
protecció. Les funcions d’aquest servei són les següents:
 

a) Efectuar les tasques de vigilància en tota la costa i de forma contínua de la zona de bany, el
socorrisme i el salvament de persones i l’observació de l’entorn ambiental.

b) Garantir la primera atenció sanitària.
c) La recerca de persones desaparegudes.
d) La informació sobre els recursos disponibles i l’estat de la mar, a més a més d’informar sobre les

normes d’utilització dels artefactes flotants.
e) Col·laborar en el bany dels discapacitats en els punts de platges accessibles.
f) Vetlar per la conservació dels senyals i del material destinat a la prevenció d’accidents, vigilància,

salvament, socors i transport d’accidentats.
g) Informar als usuaris de les embarcacions a motor i de les pràctiques d’esquí aquàtic que en el seu

cas, evolucionen i efectuen els exercicis en les proximitats de la vora, de les prohibicions de la
seua pràctica i la prescripció que entren i isquen pels carrers especialment senyalitzats a l’efecte.
L’eixida i l’entrada es farà amb els motors parats segons la reglamentació vigent.

h) Col·laborar en les labors d’informació en prevenció a fi de mantindre la zona destinada al bany
totalment neta d’animals i d’objectes que puguen presentar perill per als banyistes.

i) Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació establida, i es modificaran quan les
circumstàncies del temps o altres així ho aconsellen per indicació dels serveis municipals.

j) En general, evitar tota classe d’activitat que resulte perillosa per als usuaris, col·laborant amb les
forces i cossos de seguretat.

El servei de salvament i socorrisme de les platges de Moncofa es prestarà segons el que estableixen els
plecs del servei i, com a mínim, del 15 de JUNY a l’1 de SETEMBRE; el servei es prestarà tots els dies.

L’horari de prestació del servei de salvament i socorrisme de les platges estarà comprés, com a mínim,
entre les 11 hores i les 19 hores.

Aquest horari es considera mínim, per la qual cosa podrà ser ampliat atenent les necessitats del servei.
 
Article 34. Personal adscrit al servei
Pel que fa a la prestació del servei de salvament i socorrisme l’estructura bàsica que caldrà tindre és la
que s’establisca en el plec de condicions aprovat per l’Ajuntament.

En tot cas, s’haurà de preveure l’exercici de les tasques pròpies d’administració, de comunicació i de
facilitar l’evacuació d’accidentats.

El socorrista aquàtic estarà en la seua àrea de responsabilitat i  no podrà exercir simultàniament cap
activitat afegida a les assignades.

Tot el personal que realitze tasques de salvament, socorrisme i assistència sanitària, haurà de disposar de
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la titulació oficialment reconegut que l’acredite i habilite per a l’exercici d’aquestes activitats professionals.

El perfil de cada lloc s’estableix en el plec de condicions del servei de salvament i socorrisme.
 
Article 35. Infraestructures i equipament
Amb caràcter general, els recursos materials per platges seran els especificats en el plec de clàusules
administratives, que regeixen el contracte de gestió del servei públic de vigilància, salvament i assistència
a prestar en les platges de Moncofa.
 
Article 36. Llocs de primers auxilis
Les característiques de la instal·lació i equipament del lloc estaran d’acord a una primera atenció sanitària
de les possibles situacions bàsiques d’emergència ordinària.

El nombre mínim estimat serà d’un lloc de primers auxilis per platja.
 
Article 37. Requisits del lloc de primers auxilis
Els requisits mínims per als llocs de platges seran els establits en el plec de clàusules administratives, que
regeixen el contracte de gestió del servei públic de vigilància, salvament i assistència a prestar en les
platges de Moncofa.
 
Article 38. Punts de vigilància i observació
Depenent  de  les  característiques  dels  sectors  de  platja  a  vigilar  s’habilitaran  dos  tipus  de  punts  de
vigilància de la zona de bany:

a) Torres de vigilància. Són aquelles que per la seua altura i característiques constructives es podran
disposar en sectors on la afluència d’usuaris és alta o en horaris de màxima afluència. No obstant
això,  es  donarà  el  corresponent  servei  de  vigilància  procurant  l’ocupació  de  les  torres  de
proximitat.

b) Torres de proximitat. Són aquelles que es disposaran com a complement indispensable de les
anteriors.  La seua ubicació dependrà de les necessitats  del  servei  de vigilància i  a criteri  de
l’Ajuntament segons el que estableix el contracte corresponent i oït el coordinador del servei. Amb
el fi d’optimitzar les tasques de vigilància, es procurarà la instal·lació d’aquestes torres cada 400
metres de platja i s’ubicaran aproximadament a 20 metres de la làmina d’aigua. L’altura entre
l’arena i la cadira de la torre serà de 2,5 metres.

 
Article 39. Pals per a senyalització de banderes
L’Ajuntament o l’empresa de salvament instal·larà els pals de senyalització en aquells llocs que permeten
la visibilitat des dels accessos a la platja. L’altura serà de tres metres col·locant en la cúspide les banderes
de senyalització del nivell  de risc que s’adopte. S’instal·laran al principi de la labor de vigilància, i es
canviaran quan les condicions ho requerisquen per indicació dels responsables establits. Amb vista a
l’eficàcia del servei, la distancia màxima entre banderes serà de 800 metres i es procurarà reduir aquesta
distància quan la millor visibilitat ho faça necessari o convenient.
 
Article 40

a) L’Ajuntament instal·larà les torres que considere necessàries, segons el que estableix l’article 38
de la present ordenança, a fi de vigilar, adequadament, l’entorn de les zones de bany.
En aquestes torres  o  llocs  de salvament,  s’instal·laran pals  de senyalització  que hissaran les
banderes necessàries d’acord amb el que estableix l’article 6, g)d’aquesta ordenança.
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Queda prohibit  el  bany quan es trobe hissada la bandera de color  roig,  d’acord amb el  que
estableix l’article 6 d’aquesta ordenança.

b) Els qui vulneren la prohibició de banyar-se quan es trobe hissada la bandera de color roig, a
requeriment verbal dels agents de l’autoritat o personal de salvament, deixaran de prendre el
bany d’immediat, sense perjuí que es gire una denúncia, amb vista a la instrucció de l’expedient
sancionador oportú.

 
Article 41. Vehicles
Depenent de les necessitats i possibilitats en la prestació del servei es podrà disposar la utilització de
vehicles, embarcacions i motos aquàtiques de rescat, vehicles de logística i suport.
 
 
CAPÍTOL II. DE LA SEGURETAT
 
Article 42. Abalisament de les zones de bany
Els abalisaments que efectue l’Ajuntament, o prestador del servei corresponent, en les platges, zones de
bany i canals d’accés, hauran d’executar-se d’acord amb el punt 1 de la Resolució ministerial de 2 de
setembre de 1991. Els  qui practiquen el  bany més enllà de les  zones de bany hauran d’adoptar les
precaucions necessàries per a senyalitzar la seua presència i disposar dels mitjans de salvament adequats.
 
Article 43
En el cas de l’existència de ratxes de vent, a fi de prevenir possibles problemes de seguretat personal i
col·lectiva, l’autoritat municipal o els seus agents, podrà ordenar el tancament de tot tipus de para-sols,
tendes de campanya, cadires, hamaques, etc.
 
Igualment,  es  podrà ordenar  la  retirada d’aquells  para-sols,  cadires,  hamaques,  o  qualsevol  element
disposat en el sòl de la platja que estiga rovellat o visiblement deteriorat per a evitar qualsevol tipus de
possible dany físic o contaminació.
 
Article 44
Al cap de Policia li correspon les tasques de planificació del servei a fi de vigilar el compliment d’aquesta
ordenança i de qualsevol relacionada amb l’ús de les platges.

A tal  efecte,  la policia local  realitzarà la inspecció de serveis  i  activitats,  detecció de comportaments
incorrectes dels usuaris, concessions, etc. Detecció de situacions anòmales, així com informarà als usuaris
de les platges sobre les conductes i normes que han de respectar.
 
TÍTOL VI
DE LA PRESÈNCIA D’ANIMALS EN LES PLATGES
 
Article 45
L’objecte del present títol és prevenir i controlar les molèsties i perills que els animals puguen causar, tant
a les persones com a les instal·lacions.
 
Article 46
Per motius higienicosanitaris, queda prohibida la circulació o l’estada d’animals domèstics en les platges,
excepte en les  hores i  les zones que l’Alcaldia assenyale,  i  en els altres espais públics que l’Alcaldia
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determine.  Les  zones  de  platja  d’animals  domèstics  seran  delimitades  per  decret  d’Alcaldia  i  se
senyalitzaran de forma oportuna.

En tot cas, es farà referència a la legislació específica vigent.

En qualsevol cas, el propietari o acompanyant de l’animal, es considera responsable de les actuacions que
l’animal realitze, i els perjuís que ocasionen a les persones, coses i al medi en general, en relació al que
sanciona la presente ordenança i el que estableixen les disposicions vigents en aquesta matèria.

Quan es permeta a l’usuari de les platges anar acompanyat d’animals domèstics, aquest haurà de recollir
les deposicions i cuidar pel respecte als altres usuaris de les platges, i adoptarà les mesures oportunes a
iniciativa pròpia o a indicació de la Policia local.
 
Article 47
Les  persones  que  conduïsquen  gossos  i  altres  animals  hauran  d’impedir  que  aquests  realitzen  les
deposicions en les platges i en el passeig marítim.

En qualsevol cas, el conductor de l’animal està obligat a recollir i retirar els excrements, fins i tot haurà de
netejar la part de la via pública que haguera estat afectada.
 
Article 48
Es permet la presència de gossos destinats a treballs de salvament o auxili o persones necessitades, quan
les circumstàncies així ho aconsellen, particularment gossos guia d’invidents.

Així mateix, es permet la presència de gossos d’assistència; es consideren així aquells gossos que han
estat ensinistrats en centres especialitzats oficialment reconeguts i que hagen conclòs ensinistrament i
adquirit  així  les  aptituds  necessàries  per  a  l’acompanyament,  conducció  i  auxilis  de  persones  amb
discapacitat. Hauran d’estar acreditats i identificats de la forma establida en els articles 4t i 6é de la Llei
12/2003, de 10 d’abril,  de la Generalitat  Valenciana, sobre Gossos d’Assistència per a Persones amb
Discapacitats.
 
TÍTOL VII
DE LA PESCA
 
Article 49
En les zones de bany o durant la temporada de bany, es prohibeix la pesca des de la vora de la platja i
des dels espigons, segons els límits establits pel Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell. S’exceptua
d’aquesta prohibició  de  pesca la  realitzada entre les  21 i  les  9 hores ambdues inclusives,  durant  la
temporada alta i mitjana (21-9/22-7…), en evitació dels danys que els ormeigs utilitzats puguen causar a
la  resta  dels  usuaris.  La  celebració  de  concursos  degudament  autoritzats  o  cursos  de  pesca  que
s’impartisquen per associacions degudament inscrites s’adaptaran en virtut de decret de l’Alcaldia tindran
l’horari que es considere oportú.

No obstant el que s’ha disposat en el paràgraf anterior, qualsevol activitat de pesca esportiva realitzada
dins de l’horari establit, quedarà supeditada a l’absència d’usuaris en la platja.

En tot cas, aquest tipus de pesca es realitzarà d’acord al que disposa el Decret 41/2013, de 22 de març,
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del  Consell,  pel  qual  s’estableixen  les  normes  sobre  la  pesca  marítima  de  lleure  de  la  Comunitat
Valenciana o normativa que la substituïsca.
 
Article 50
En casos excepcionals, tals com fires, concursos, etc. podrà autoritzar-se la pràctica de la pesca; els
participants hauran de respectar els llocs, els horaris i condicions que establisca l’Ajuntament de Moncofa
o òrgan autoritzant. En aquests casos, la pesca es practicarà en llocs degudament senyalitzats i amb
caràcter temporal.
 
Article 51. Prohibicions
Pel que fa a la protecció i seguretat dels usuaris de la platja, es prohibeix:

a) L’entrada i eixida al  mar des de la platja als pescadors i pescadores submarins amb el fusell
carregat, així com la manipulació en terra d’aquest o d’altres instruments de pesca submarina que
puguen suposar un risc per a la seguretat de les persones.

b) La pesca submarina des de la vora, en dates de celebració de la festivitat de Sant Joan o en altres
actes que s’establisquen per l’Ajuntament, que induïsquen la permanència o ús de persones en
les platges sense perjuí de la reglamentació que sobre pesca submarina tinga la CCAA.

c) La manipulació en terra de qualsevol instrument de pesca que puga suposar un risc per a la
seguretat de les persones, com fusells, etc.

 
TÍTOL VIII
CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN LES PLATGES
 
Article 52
Constitueixen les platges un bé de domini públic. Tant en la modalitat d’ús, com de servei públic; es
prohibeix expressament l’ús privatiu d’aquestes.
 
Article 53
Queda prohibit en tota la platja l’estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dos o més
rodes, per tracció mecànica o animal. S’eximeixen de la prohibició els vehicles d’urgència, seguretat i
serveis municipals o altres expressament autoritzats. També s’exceptuen vehicles o remolcs degudament
habilitats a l’efecte i hauran de ser retirats de la platja una vegada realitzada l’operació de varada o
retirada de l’embarcació.
 
Article 54
La prohibició a què es refereix l’article anterior no serà d’aplicació a aquells vehicles que amb caràcter
diari, procedeixen a la neteja, el manteniment i la vigilància de les platges, tals com motos, tractors i
màquines netejaplatges.
 
Article 55
Els referits vehicles no podran estar estacionats en la platja o zona de bany ‘s’hauran de retirar una
vegada finalitzada l’actuació que va motivar l’accés a la referida platja o zona de bany.
 
TÍTOL IX
OCUPACIÓ I ACAMPADA EN LES PLATGES
 
Article 56
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Queda  prohibida  durant  tot  l’any  i  a  qualsevol  hora,  l’a  instal·lació  de  tendes  de  campanya,  les
acampades, així com qualsevol tipus d’ocupació de la platja, excepte autorització expressa de l’autoritat
competent.  Com a excepció a la prohibició general  i  per a una millor  utilització i  gaudi de la platja,
solament  seran  permesos  para-sols,  cadires,  tallavents  i  taules  de  complement  que  no  suposen  un
obstacle als serveis de neteja.
 
Article 57

a) Els empleats municipals o la policia local  podran retirar els elements instal·lats irregularment,
sempre que siga causa de conflicte entre distints usuaris.

b) Queda prohibit deixar instal·lats els elements enunciats en el punt anterior, sempre que no es
troben presents els seus propietaris, pel sol fet de tindre reservat un lloc en la platja, excepte que
els amos estiguen passejant o gaudint del bany i la platja.

c) Els  empleats  municipals  o  policia  local  podran retirar  els  elements instal·lats  irregularment,  i
dipositar-los en dependències municipals.

d) Una vegada retirats els dits elements o dipositats en dependències municipals, solament podran
ser tornats als amos quan presenten un justificant que n’acredite la propietat.

e) Independentment del que s’ha establit anteriorment, l’infractor haurà de fer efectiva la sanció, si
és el cas, abans de retirar els utensilis de les dependències municipals.

 
Article 58
La celebració de qualsevol esdeveniment de caràcter cultural, esportiu o lúdic en les platges, requerirá de
la prèvia autorització expressa de l’autoritat competent.
 
TÍTOL X
DE LA VARADA D’EMBARCACIONS
 
Article 59

a) D’acord  amb  el  que  disposa  el  Reglament  de  Costes,  en  les  zones  de  bany,  degudament
abalisades, està prohibida la navegació esportiva i de lleure i així com la utilització de qualsevol
tipus d’embarcació o mitjà flotant mogut a motor o a vela.

b) El llançament o la varada d’embarcacions s’haurà de realitzar a través de canals degudament
senyalitzats, i amb els motors parats.

c) Aquesta prohibició no serà d’aplicació a aquelles embarcacions oficials o mitjans que s’utilitzen
per a la realització dels serveis de neteja de residus flotants, vigilància, salvament o socorrisme.
Aquestes  no  hauran  de  superar  la  velocitat  de  tres  nus,  excepte  causa  de  força  major  o
salvament, i en aquest cas s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per a evitar riscos a la
seguretat de les persones o a la navegació marítima.

d) Els trams de costa que no estiguen abalisats com a zona de bany, s’entendrà que aquesta ocupa
una franja de mar contigua a la costa d’una amplària de 200 metres lineals en les platges i de 50
metres lineals en la resta de la costa.

e) L’Ajuntament  podrà  establir  zones  de  llançament-varada  o  zones  nàutiques,  senyalitzant-les
convenientment.  Les  embarcacions  de  motor  o  de  vela  hauran  d’utilitzar  aquestes  zones
nàutiques  obligatòriament.  L’Ajuntament  podrà  abalisar  zones  per  a  embarcacions  o  mitjans
flotants a vela exclusivament.

 
Article 60

a) Queda prohibida l’ocupació d’espai públic sense autorització així com l’abandonament en la zona
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pública  d’objectes,  artefactes  elements  que  s’enuncien  a  continuació,  embarcacions,  remolcs,
taules de windsurf, veles, hidropedals, motos aquàtiques, rems i similars.

b) En tals casos es procedirà per l’autoritat competent corresponent a l’alçament de l’acta respectiva
descriptiva de la situació, característica de l’artefacte, objecte o element i titularitat. A continuació
es requerirà a l’infractor, titular, perquè es retire l’element en qüestió en un termini de 24 hores
indicant, a mode d’advertiment en el mateix requeriment que en cas d’incompliment, servirà el
requeriment  d’ordre  d’execució  de  la  retirada  immediata  per  incompliment  una  vegada
transcorregudes 24 hores abans indicades. S’efectuarà de forma subsidiària per l’Ajuntament i
amb repercussió dels costos municipals a càrrec de l’infractor titular i es dipositarà en recinte
municipal.

c) En cas de ser impossible el  requeriment, malgrat tindre identificat a l’infractor  titular, per no
localitzar-lo, es procedirà de forma cautelar a la retirada i l’inspector farà constar en l’acta tal
circumstància. S’exposarà en el tauler municipal la mesura de retirada.

d) En cas de no existir  mitjà identificatiu  de la titularitat  de l’objecte,  artefacte,  es  procedirà  a
reflectir en l’acta tals extrems i quedarà facultat el/la inspector/a per a procedir a la retirada a
mode de mesura cautelar dels objectes, artefactes, elements abans enunciats i el seu dipòsit en
recinte municipal habilitat a tals efectes.

e) En tots  els  casos relatats  abans en què no estiga present l’infractor  o titular, al  moment de
procedir-se pel servei municipal a la retirada de l’objecte, artefacte o element, es publicarà en el
tauler municipal per al seu coneixement.

f) De la retirada d’embarcacions s’informarà a Capitania Marítima de Castelló o a l’òrgan competent
als efectes a què hi haguera lloc.

 
Article 61

a) Totes les embarcacions que naveguen per la costa hauran de complir en tot moment les normes
establides al  respecte per la capitania marítima corresponent, incloent-hi les embarcacions de
salvament i rescat, així com qualsevol embarcació de servei estatal, autonòmic o local.

b) Per als artefactes flotants de lleure explotats comercialment s’haurà d’obtindre pels interessats
l’autorització del Servei Perifèric de Costes per a l’emplaçament de les zones de llançament i
varada dins de les delimitades per als serveis de temporada, prèviament a la de funcionament a
atorgar per l’òrgan competent del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions en matèria de
Marina Mercant.

 
 
TÍTOL XI
DE LA PRÀCTICA DE JOCS I ESPORTS EN LA ZONA DE BANY
 
CAPÍTOL I. DE LA PRÀCTICA DELS JOCS
 
Article 62

a) El passeig, l’estada o el bany en la platja o en el mar, tenen preferència sobre qualsevol altre ús.
b) El desenvolupament d’activitats com jocs de pilota, paletes i altres exercicis es podran realitzar

sempre que no supose una molèstia per a la resta dels usuaris o que la dimensió de la platja ho
permeta.

c) Queden exceptuades de la prohibició les activitats esportives o lúdiques que els usuaris puguen
realitzar en les zones que, amb caràcter permanent o temporal, tinga dedicades l’Ajuntament a la
pràctica de diversos esports, jocs infantils, etc. que estiguen degudament abalisades o siguen
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visibles a la resta d’usuaris.
Aquesta excepció ho és exclusivament a l’ús normal o pacífic de la zona de què es tracte.

 

 CAPÍTOL II. DE LA PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA DE SURF, SURF DE VELA, 
KITESURF O ALTRES ESPORTS SEMBLANTS

 Article 63

a) En les zones de bany o durant la temporada de bany, es podran habilitar zones, adequadament 
senyalitzades, per a la pràctica de l'activitat esportiva de Surf, Surf de vela, Kitesurf o altres es-
ports semblants a fi d'evitar els danys que la seua pràctica poden causar a la resta d'usuaris. No 
obstant això, qualsevol activitat esportiva que es realitze dins de l'horari permés, quedarà supedi-
tada a l'absència d'usuaris en les zones d'aigua de bany on s'estiga practicant la dita activitat.

b) Restriccions temporals:

El desenrotllament de la navegació amb cometa, o kite-surf, incloent-hi el muntatge del material 
necessari, alçat de la cometa, etc., es desenrotllarà amb el següent horari:

 De l'1 de juny al 31 d'agost: a partir de les 19.00h fins a fosquejar.

 De l'1 de setembre al 15 d'octubre: a partir de les 10.00 h fins a fosquejar.

 Del 16 d'octubre al 31 de maig: entre l'ortus i l'ocàs.

Es podrà exceptuar de l'anterior els casos excepcionals, com ara concursos, podent autoritzar-se les pràc-
tiques esportives citades. Els organitzadors i participants hauran de respectar els llocs, horaris o condici-
ons que establisca l'Ajuntament. En estos casos, la pràctica esportiva es farà en llocs degudament senya-
litzats i amb caràcter temporal.

 TÍTOL XII. DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA I PUBLICITAT EN PLATGES

Article 64
Es prohibeix la venda no sedentària així com qualsevol altra activitat econòmica, entrega de publicitat, 
massatges, fotografies etc. que no estiga degudament autoritzades.

Es considera venda no sedentària, la venda ambulant i la realitzada en punts no estables per venedors 
habituals o ocasionals.

L'Ajuntament de Moncofa té regulat en una ordenança l'exercici de la venda fora d'establiment comercial, 
en la seua modalitat de venda no sedentària, en el terme municipal.

En el terme municipal només es permetrà la pràctica de modalitats de venda no sedentària en les condici-
ons arreplegues en l'ordenança municipal reguladora de venda no sedentària.
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Article 65
L'autoritat municipal o els seus agents podran requisar la mercaderia a aquelles persones no autoritzades 
que realitzen la venda de qualsevol tipus de mercaderia en la platja.

Una vegada retirada la mercaderia, esta només podrà ser retirada quan es presente un justificant que 
acredite la seua propietat.

Independentment de l'anteriorment expressat, l'infractor haurà de fer efectiva la sanció abans de retirar la
mercaderia de les dependències municipals.

 TÍTOL XIII. RÈGIM SANCIONADOR

 CAPÍTOL I. INFRACCIONS

Article 66
Les infraccions de les normes d'esta Ordenança seran sancionades per l'Alcaldia Presidència dins de l'àm-
bit de les seues competències, prèvia incoació de l'oportú expedient en què es tindrà en compte les cir-
cumstàncies que concórreguen en cada cas.

Tot això, sense perjuí de passar l’informe de culpa al jutjat o remissió d'actuacions practicades a les auto-
ritats competents, quan així ho determine la naturalesa de la infracció.

Article 67
A més de la imposició de la corresponent sanció, l'Administració municipal ha d'adoptar les mesures perti-
nents per a la restauració de la realitat física alterada i l'orde jurídic infringit amb l'execució subsidiària, si 
és procedent, de les actuacions al càrrec de l'infractor.

La restauració de la realitat física alterada i l'orde jurídic infringit
 
Article 68

a) Les infraccions, tipificades en la legislació específica, seran sancionades amb les mesures i multes 
en elles fixades.

b) Les infraccions a aquesta ordenança es classificaran en:

 Lleus

 Greus

 Molt greus

Article 69. Infraccions lleus

a) La realització d'activitats com a jocs de pilota, paletes o altres exercicis, en les zones i aigües de 
bany, que puguen molestar a la resta d'usuaris.
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b) L'incompliment de les normes de neteja per part de l'usuari de la platja que no es consideren 
greus en l'article següent.

c) L'ús d'aparell sonor o instrument musical quan pel seu volum de sonoritat causen molèsties als al-
tres usuaris de les platges.

d) L'ús indegut de l'aigua de les dutxes i llavapeus així com, llavar-se en el mar o en platja utilitzant 
sabó o qualsevol altre producte de neteja corporal.

e) La presència d'animals domèstics en la platja, fora de la temporada de bany i dels llocs que si és 
el cas s'haguera habilitat a este efecte, sense els requisits legalment establits per la seua tinença i
circulació, llevat que per normativa específica es regule un altre tipus de sanció.

f) Deixar instal·lats para-sols totalment diàfans en els seus laterals, així com cadires, taules o altres 
complements, sempre que no es troben presents els seus propietaris, pel sol fet de tindre reser-
vat un lloc en la platja.

g) L'evacuació fisiològica en el mar o en la platja.

h) La venda no sedentària així com qualsevol altra activitat econòmica, entrega de publicitat, mas-
satges, fotografies, etc..., llevat que per normativa específica es regule un altre tipus de sanció.

i) Les simples irregularitats en l'observació de les normes contingudes en esta ordenança i en la le-
gislació sectorial que no tinguen transcendència directa per al medi natural ni para la salut públi-
ca.

j) Les comeses per simple negligència, sempre que l'alteració o risc per al medi natural o la salut 
pública siguen d'escassa entitat.

k) Aquelles altres que, quant als criteris empleats en el present article, meresquen la qualificació de 
lleus o que no siga procedent la seua qualificació, com a infraccions greus o molt greus.

l) Desobediència lleu a la Policia Local.

m) Qualsevol altra infracció de la present ordenança que no es qualifique com a greu o molt greu.

 

Article 70. Infraccions greus

a) Les que reben expressament esta qualificació en esta ordenança o en la legislació sectorial aplica-
ble.

b) Banyar-se quan estiga hissada la bandera roja.
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c) Fer foc en la platja, així com usar barbacoes, fornells, bombones de gas o altres utensilis per a fer
foc, sense l'autorització corresponent. I en cas d'obtindre autorització, realitzar foc amb materials 
que deixen restes que no puguen ser calcinats, com ara caragols, claus, etc. (si s'ha regulat açò 
anteriorment, cal afegir-ho en este apartat per a poder ser sancionat, encara que podria estar 
contemplat per l'art. 70.b).

d) Practicar la pesca en lloc o en època no autoritzada, llevat que per normativa específica es regule 
un altre tipus de sanció. No obstant això, també tindrà la consideració d'infracció greu, l'ús d'es-
copeta submarina o arpó així com qualsevol instrument de pesca que per la seua proximitat puga 
suposar risc per a la salut i seguretat de les persones.

e) L'incompliment de les normes de neteja per part dels titulars dels servicis de temporada de la 
platja, o de qualsevol altra activitat autoritzada per l'òrgan competent.

f) Tirar, abandonar o depositar envasos de vidre o metall en les platges i cales.

g) El dipòsit en papereres o semblants de materials en combustió per part dels usuaris de les plat-
ges.

h) La presència d'animals en la platja durant l'època de bany, excepte en els llocs que si és el cas 
s'hagueren habilitat a este efecte.

i) La pràctica de surf, surf de vela, kitesurf i altres esports semblants incomplint les normes establi-
des en la present ordenança, o en qualsevol altra normativa sectorial.

j) La varada o permanència d'embarcacions, taules de surf de vela, hidropedals, motos aquàtiques 
etc., fora de les zones assenyalades i destinades amb este fi.

k) Dificultar, de manera intencionada, les funcions del servici públic de salvament arreplegues en el 
títol V de la present ordenança.

l) L'incompliment dels requisits específics que formule l'Administració municipal, sempre que es pro-
duïsca per primera vegada.

m) La resistència a facilitar informació o subministrar informació o documentació falsa, inexacta, in-
completa o que induïsca a error, implícita o explícitament o prestar col·laboració a l'Administració 
Municipal o als seus agents.

n) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en el període d'un any.

o) Aquelles altres que, quant als criteris empleats en el present article, meresquen  la qualificació de 
greus o que no siga procedent la seua qualificació com a infraccions lleus o molt greus.

p) Desobediència greu a la Policia Local.
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Article 71. Infraccions molt greus

a) Les que reben expressament esta qualificació en la present Ordenança o en la legislació sectorial 
aplicable.

b) L'abocament i depòsit de matèries que puguen produir contaminació i risc d'accidents.

c) Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense comptar amb la preceptiva
autorització.

d) La circulació d'embarcacions no autoritzades a distància inferior a 200 metres de la costa, sense 
perjuí de la seua possible sanció per la Direcció de Costes.

e) La causa de qualsevol tipus d'impacte negatiu sobre la fauna i flora tant litoral com marina, sense
perjuí de la seua possible sanció penal.

f) Les que es realitzen de forma conscient i deliberada, sempre que es produïsca un dany greu.

g) L'incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l'Administració municipal.

h) La reincidència en la comissió de faltes greus en els últims tres anys.

i) Aquelles altres que, quant als criteris empleats en el present article, meresquen la qualificació de 
molt greus o que no siga procedent la seua qualificació com a infraccions lleus o greus.

 

CAPÍTOL II. SANCIONS

Article 72. Sancions
Les sancions per infracció de la present Ordenança seran les següents:

a) Infraccions lleus: multa fins a 750,00 euros.

b) Infraccions greus: multes des de 751,00 fins a 1.500,00 euros.

c) Infraccions molt greus: multes des de 1501,00 euros fins a 3.000,00 euros.

 Article 73. Graduació de les sancions

a) Quan les disposicions legals no establisquen una altra qualificació la determinació del caràcter de 
les infraccions a la present Ordenança dependrà de la possibilitat de produir un risc o perill per a 
la salut i seguretat de les persones, al medi ambient i a l'entorn, en general.
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b) En la fixació de les multes es tindrà en compte, en tot cas, que la comissió de la infracció no re-
sulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.

Article 74. Responsabilitat
a) Són responsables de les sancions tipificades en esta Ordenança, totes aquelles persones que ha-

gueren participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguen persones físiques o 
persones jurídiques. Excepte en els supòsits en què siguen menors d'edat, on respondran els pa-
res, tutors o aquells que disposen de la custòdia legal.

b) Són responsables subsidiàriament, en cas que no es puga identificar els autors, els titulars o pro-
pietaris dels vehicles o embarcacions amb què es realitze la infracció.

c) En relació als animals, en absència del propietari serà responsable subsidiari la persona que en el 
moment de produir-se l'acció portara l'animal.

d) Són responsables els titulars de les llicències o autoritzacions, quan per motiu de l'exercici d'un 
dret concedit en les mateixes, es realitze alguna de les infraccions tipificades en la present Orde-
nança.

Article 75
El procediment aplicable a l'expedient sancionador serà aquell previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques d'acord amb els principis establits 
per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

L'òrgan competent per a la seua incoació i tramitació i per a la proposta de resolució serà l'òrgan adminis-
tratiu municipal corresponent, d'ofici o a instància de tercers.

Disposició addicional primera
La present Ordenança es considera complementària de les disposicions mediambientals que es troben en 
vigor, i la resta de disposicions de rang superior, d'aplicació en la matèria que es troben en vigor.

Disposició addicional segona
Les tasques i responsabilitats del servici públic de salvament seran les disposades en el plec de condicions
vigent.

Disposició addicional tercera
Les característiques de l'abalisament seran les dictades per Capitania Marítima i d'acord amb la legislació 
vigent.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions que del mateix i inferior rang regulen les matèries contingudes 
en la present Ordenança, en quant s'oposen o contradiguen el contingut de la mateixa.

Disposició final
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D'acord amb el que estableix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Rè-
gim Local, esta Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies, des de la seua publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, romanent vigent fins a la seua modificació o dero-
gació.

**********

DILIGÈNCIA: Als efectes del que preveu l’article 3 del RD 1174/1987, el secretari que subscriu informa
favorablement el contingut d’aquesta ordenança.
Document signat electrònicament al marge.
 
Després  del  debat,  la  Presidència  sotmet  a  votació  la  proposta,  la  qual  és  dictaminada
favorablement per:
 

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

• 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Julià, i 2 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 és una
necessitat dels municipis costers dotar d’una regulació les platges i costes a fi de promoure la
convivència entre tots els usuaris de la costa municipal. Posteriorment procedeix a exposar de
forma resumida el contingut de l’ordenança.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, comenta que està d’acord amb l’ordenança
proposada, si bé comenta que la prohibició de fer foc en la platja serà de difícil compliment en
la nit de Sant Joan. 

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa que està d’acord amb l’ordenança
proposada i anuncia el vot favorable.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que li pareix bé la proposta i comenta que
s’hauria de fer campanyes de sensibilització i difusió del contingut de l’ordenança a fi d’evitar un
allau de denúncies. Així mateix, reclama que s’augmenten els dispositius policials a fi que facen
complir l’ordenança.

Obert un segon torn d’intervencions, el Sr. Andrés Alós assenyala que en estiu els dispositius
policials augmenten en sis agents de nova incorporació. En relació a la nit de Sant Joan, comenta
que l’ordenança preveu que la dita nit es puguen fer fogueres, prèvia autorització i evitant que es
deixen restes que pogueren perjudicar o danyar els següents usuaris de les platges.
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Una  vegada  finalitzades  les  intervencions,  l’alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),
sotmet a votació la proposició, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

1.4 DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 32/2016,
CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de novembre de 2016, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.2. Proposta modificació pressupostària 32/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 
L’alcalde president que subscriu proposa a la Comissió informativa l’adopció del següent acord:

“Vista la memòria d’Alcaldia relativa a la incoació de modificació pressupostària consistent en
crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits de despeses assignades a altres partides
pressupostàries amb la finalitat de poder escometre les actuacions inherents al dret d’ús de la
marca "Q" de qualitat en distintes platges de Moncofa.

Vistos els informes favorables números 484/2016 i 485/2016, 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  baixes/anul·lacions  de  crèdits  de  despeses  d’altres  partides
pressupostàries:

A) AUGMENTS EN DESPESES
Aplicació
pressupostària

Denominació Import

MAB-170-64000 Drets ús marca Q de qualitat 1.659,52
TOTAL 1.659,52
 
 B) DISMINUCIÓ EN DESPESES
 
Aplicació
pressupostària

Denominació Import

SNT-311-227001 Control de plagues 1.659,52
TOTAL 1.659,52
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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  transcorregut  aquest  termini  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  còpia  a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent CCAA.”
 
L’alcalde  explica  la  proposta  i  posteriorment  se  sotmet  a  votació,  la  qual  és  dictaminada
favorablement per unanimitat.»

Obert el  torn d’intervencions, el  portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que es
tracta d’una modificació de crèdit a fi de procedir al pagament de la marca Q de qualitat i que
els fons s’extrauen de la partida de control de plagues.

Els portaveus dels grups Socialista, Sr. Picher Juliá, Compromís, Sr. Vilar Paradís, i Ciutadans,
Sra. Juliá Juliá, manifesten la 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 unanimitat dels assistents.

1.5  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  PROPOSTA  CONCERTACIÓ  D’UNA  BESTRETA  DE
RECAPTACIÓ, OPERACIÓ DE TRESORERIA

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de novembre de 2016, el text íntegre
del qual és el següent:

«1.3. Despatx extraordinari

1.3.1. Proposta concertació d’una bestreta de recaptació, operació de tresoreria.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la proposta de l’Alcaldia de data 16 de
novembre de 2016 relativa a la concertació d’una operació de tresoreria, justificant la urgència
en evitar tensions en la tresoreria i en la necessitat que la sol·licitud estiga abans del 12 de
desembre en Diputació, i és competència del Ple la seua sol·licitud.
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Sotmesa a votació, la urgència és aprovada per unanimitat.

Seguidament, la Secretaria dóna compte de la proposta, el text íntegre del qual és el següent:

“A la vista de la providència dictada per aquesta Alcaldia en virtut del qual s’ha acordat la
incoació de l’expedient per a la sol·licitud de la bestreta de Recaptació a la Diputació per import
de 3.155.000 € i s’ha sol·licitat informe als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Secretaria.

Atés l’informe favorable emés conjuntament per l’interventor, tresorera i secretari.

Vist el que antecedeix, l’alcalde president que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent
acord.

Primer. Aprovar la concertació de la bestreta de recaptació amb la Diputació de Castelló, per
import de 3.155.000 €, el qual tindrà la consideració d’operació de tresoreria, i desplegarà els
efectes en l’exercici 2017.

Segon. Un vegada aprovada la concertació de la bestreta, sol·licitar formalment a la Diputació el
desemborsament, el qual en tot cas es produirà a partir de l’1 de gener de 2017.

Tercer. Facultar l’alcalde per a la firma de tots aquells documents que siguen necessaris per a
materialitzar el present acord.”

Es procedeix al debat i es pregunta a l’interventor si en alguna ocasió s’han produït descoberts
en els comptes bancaris. L’interventor contesta que a priori no li consta; no obstant això matisa
que no és ni ha sigut el tresorer de la corporació i que competeix a Tresoreria l’assumpte. 
L’alcalde sotmet a votació la proposta, la qual és dictaminada favorablement per:
 

 ·10 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5) i del
Grup Socialista (5).

 2 abstencions corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2).»

Obert el torn d’intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que és una
bestreta dels ingressos la recaptació dels quals es troba delegada en la Diputació de Castelló. La
bestreta  s’ofereix  a  molt  baix  interés  i  ajuda  a  evitar  possibles  tensions  de  la  tresoreria
municipal.

El  portaveu del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  comenta  que està  d’acord  amb la  mesura
proposada;  tanmateix  assenyala  que  aquesta  mesura  va  ser  criticada  per  l’actual  equip  de
govern quan es va adoptar pel seu grup municipal. 
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El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, i la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá
Juliá, anuncien el seu vot favorable.

Obert un segon torn d’intervencions, el  Sr.  Andrés Alós assenyala que quan el seu grup es
trobava en l’oposició sempre va votar a favor d’aquesta mesura.

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

1.6 DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 33/2016

Llegit el punt de l’ordre del dia pel president de la corporació, Sr. Alós Valls, s’indica l’error en la
numeració de la modificació de crèdit, i és aqueta la 32. Esmenat l’error en aquesta acta.

Posteriorment  el  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen de la  Comissió
informativa permanent de comptes i assumptes econòmics de data 17 de novembre de 2016, el
text íntegre és el següent:

«1.3. Despatx extraordinari
 
1.3.2. Proposta de modificació de crèdit 22/2016.

Vista la memòria d’Alcaldia relativa a la incoació de modificació pressupostària consistent en
crèdit  extraordinari finançat amb baixes de crèdits de despeses assignades a altres partides
pressupostàries amb la finalitat de poder escometre les actuacions inherents a l’adquisició  i
instal·lació de seients per al camp de futbol.
Vistos els informes favorables número 497-2016 i 498-2016, ambdós emesos per l’interventor
municipal.

Per això segons a dits antecedents, aquesta Alcaldia proposen al Ple de la corporació que adopte
l’acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari  finançat  amb  baixes/anul·lacions  de  crèdits  de  despeses  d’altres  partides
pressupostàries:

A) AUGMENTS EN DESPESES
 
Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

ESP-340-62500 Seients camp de futbol 6.420,99
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TOTAL 6.420,99
 

 

B) DISMINUCIÓ EN DESPESES
 
Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

BIB-3321-62301 Adequació arxiu 5.865.84
SNT-311-227001 Control de plagues 555,15
TOTAL 6.420,99
 
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  transcorregut  aquest  termini  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.

Es justifica la urgència en la necessitat d’instal·lar els seients perquè estiguen quan l’obra estiga
finalitzada. Es vota i s’aprova per unanimitat la urgència.
 
L’alcalde sotmet a votació la proposta, la qual és dictaminada favorablement per:
 

 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5) i del
Grup Socialista (5).

 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2).

Obert el torn d’intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que es tracta
d’una modificació de crèdit necessària per a dotar de seients el camp de futbol que es troba
actualment en obres.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, i  el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar
Paradís, anuncien el vot favorable.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el vot favorable i demana més previsió.

Obert un segon torn d’intervencions el Sr. Andrés Alós assenyala que es tindran en compte les
possibles millores del camp a fi de preveure-les amb l’anticipació necessària.

Una vegada finalitzades les  intervencions l’alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup Popular),
sotmet a votació la proposició, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.
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1.7  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  COMPROMÍS  –
SUPORT  AL  NOU  MODEL  D’ENSENYAMENT  PLURILINGÜE  PERQUÈ  L’ALUMNAT
VALENCIÀ PUGA ACREDITAR CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ, CASTELLÀ I ANGLÉS

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d’assumptes socials i ciutadans de data 17 de novembre de 2016, el text íntegre del
qual és el següent:

«1. Part resolutòria:

1.2. Moció presentada pel Grup Compromís –  Suport al nou model d’ensenyament plurilingüe
perquè l’alumnat valencià puga acreditar coneixements de valencià, castellà i anglés.
 
S’exposa la moció pel Sr. Joan Bautista Vilar, havent estat presentada per registre d’entrada l’11
de novembre de 2016. S’insereix a continuació:
 
“Raül  Borràs  Penyarroja,  regidor  del  Grup Municipal  Compromís  a l’Ajuntament  de Moncofa
presenta al Plenari per al seu debat i aprovació la següent
 
MOCIÓ de  suport  al  nou  model  d'ensenyament  plurilingüe  perquè  l'alumnat  valencià  puga
acreditar coneixements de valencià, castellà i anglés.

L'educació valenciana té la seua gran assignatura pendent en el coneixement de llengües. Més
de trenta anys després de l'aprovació de la Llei  d'Ús i  Ensenyament del Valencià (LUEV) el
nostre  alumnat  no  acredita  de  forma  generalitzada  i  suficient  el  coneixement  de  les  dues
llengües oficials de les nostres comarques, el valencià i el castellà, i menys encara de l’anglès.

Aquesta  situació  entorpeix  les  oportunitats  de la  nostra  joventut  per  obrir-se  camí  en una
realitat  global  plena  d'oportunitats  però  també  d'exigències  en  matèria  de  competència
lingüística. A dia d'avui, els nostres alumnes coneixen menys valencià del que deurien per la
situació d'inferioritat d'aquest idioma tant al sistema educatiu com a la societat en general, i el
nivell d’anglès està ben lluny de ser mínimament satisfactori. L'educació valenciana no s'acosta
a dia d'avui a les recomanacions del Consell d'Europa en matèria lingüística.

Això contrasta amb el gran consens social i polític en millorar l'ensenyament de llengües. El
problema detectat i la diagnosi compartida ens demana als poders públics que en fem una
aproximació rigorosa i radicalment pedagògica per mirar de capgirar la situació i millorar el
coneixement de llengües del nostre alumnat.

Amb l'objectiu d'avançar en la direcció correcta, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport  ha  proposat  un  nou  Decret  de  Plurilingüisme  per  tal  que  l'alumnat  valencià  puga
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acreditar els coneixements suficients d’anglès, valencià i castellà, amb l'opció d'incorporar una
quarta llengua, en finalitzar els cicles obligatoris. La nova legislació es plasma en un programa
únic, el Programa Plurilingüe Dinàmic, que tenint en compte el punt de partida de cada entorn
social  i  educatiu  acompanya els  centres  i  l'alumnat  cap al  plurilingüisme real  i  efectiu.  Els
diferents  nivells  en  els  quals  s'estructurarà  recullen  les  aportacions  dels  millors  experts  en
pedagogia  lingüística  de  les  universitats  valencianes  i  les  experiències  plurilingües  d'èxit
desenvolupades en territori valencià les últimes dècades.

En definitiva, un programa amb una sòlida base científica i amb un enfocament realista partint
d'allò  actualment  existent,  que  s'allunya  de  ser  òptim,  amb  garanties  d'avançar  cap  al
coneixement efectiu del valencià, el castellà i l’anglès.

Aquest nou model proposat, de base pedagògica i rigor científic, contrasta amb les ocurrències
que marcaven els anteriors dissenys de l'ensenyament de llengües, que s'han demostrat poc
efectius  per  no  comptar  ni  amb  els  experts  en  educació  plurilingüe  de  les  universitats
valencianes ni amb les experiències d'èxit desenvolupades al nostre sistema educatiu, ni tampoc
posant  les  eines  de  formació  a  l'abast  del  professorat  que  ha  d'aplicar  l'ensenyament  de
llengües.

L'última proposta de l'anterior administració de la Generalitat, en 2011, amagava darrere grans
titulars un arraconament del valencià a l'aula i un brindis al sol pel que fa a l’anglès.
Pels motius abans exposats, presentem les següents propostes d'acord:

1.    Donar suport a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per posar les bases
necessàries per avançar cap a un plurilingüisme real i  efectiu amb base pedagògica i  rigor
científic  a  través de la  proposta  de Decret  de Plurilingüisme,  amb l'objectiu  de corregir  la
situació d'inferioritat del valencià i el desconeixement generalitzat de l’anglès entre el nostre
alumnat.
2.    Emplaçar  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura i  Esport  perquè vetlle  perquè
l'alumnat  del  sistema  educatiu  valencià  finalitze  els  cicles  educatius  obligatoris  amb  un
coneixement real del valencià, el castellà i l’anglès
3.    Demanar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que pose a l'abast dels i
les  docents  les  eines  necessàries  per  avançar  cap  al  plurilingüisme amb els  programes  de
formació docent i els recursos necessaris per fer-ho efectiu.”

Finalitzades  les  intervencions,  se  sotmet  la  moció  a  votació,  la  qual  és  dictaminada
favorablement per:
 

 5 abstencions a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular
(5)

 7 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2) i
del Grup Socialista (5).
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Obert el torn d’intervencions el Sr Borràs Penyarroja, Grup Compromís, explica que la moció
significa donar suport al model plurilingüístic, ja que l’actual model educatiu és millorable es
proposa fomentar un aprenentatge adequat de les llengües. Aquest sistema està avalat pes les
universitats del País Valencià i per la comunitat educativa. A continuació comenta les millores
que suposarà aquest model educatiu i les acreditacions en els nivells lingüístics que suposarà.
Posteriorment  es  refereix  a  la  necessitat  de  formació  del  professorat  i  la  integració  del
plurilingüisme a través de Canal 9. Finalment anuncia que les zones castellanoparlants encara
podran renunciar a l’ensenyament en valencià, tal com ocorre en l’actualitat.

El  portaveu del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica  que  la  defensa del  valencià  s’ha  de
realitzar des de totes les instàncies i especialment des de l’Administració local, ja que és una de
les senyes d’identitat més importants de la societat en què vivim i que solament nosaltres com a
valencians podem defendre. Posteriorment ofereix la llibertat de vot dels integrants del seu Grup
atenent a la diversitat de postures sobre aquest assumpte.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que el seu grup està d’acord amb la
proposta i reconeix l’esforç que des de l’Ajuntament es realitza per a la normalització lingüística.
Així mateix, reconeix l’esforç que es realitza en el col·legi Avel·lí Corma per a ensenyar anglés a
tots els xiquets del col·legi, esforç i treball que també és reconegut pels centres educatius als
que després acudeixen els alumnes.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, considera que aquest model educatiu suposa un
adoctrinament i obliga a aprendre valencià, i menyscaba el coneixement d’altres llengües com el
castellà  i  anglés.  Entén que s’ha  d’apostar  per  un  sistema educatiu  trilingüe completament
equilibrat, ja que aquest model solament aposta pel valencià. Posteriorment anuncia el vot en
contra atenent que les altres llengües també són necessàries, especialment fora de la Comunitat
Valenciana i critica la discriminació positiva dialèctica.

Obert  un  segon torn d’intervencions el  Sr  Borràs  Penyarroja,  Grup Compromís,  explica  que
s’havia  de millorar  el  model  anterior  ja  que els  alumnes mancaven d’algunes competències
necessàries,  considera que l’anglés i  el  castellà són necessaris però que el valencià s’ha de
potenciar com a llengua pròpia i incideix en la crítica al model que proposa Ciutadans ja que
considera que discrimina el valencià. Posteriorment reconeix l’esforç i treball que des del col·legi
Avel·lí  Corma es realitza en atenció a millorar el coneixement de l’anglés per part dels seus
alumnes.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que no comparteix les opinions de la
portaveu del grup Ciutadans i manifesta que defendrà el valencià com a llengua pròpia i llengua
mare. Entén que s’ha de defendre la llengua com a tret nostre i anuncia el vot favorable.
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, comenta que ella també valora el valencià ja
que se sent valencianoparlant, però manifesta que no vol que els xiquets no sàpiguen parlar
castellà. Explica que el seu grup defén un model trilingüe totalment equilibrat més competitiu.

El Sr Borràs Penyarroja, Grup Compromís, considera que un model trilingüe és impossible; no
obstant això, incideix en la facilitat dels xiquets en aprendre idiomes així com en la necessitat
d’ensenyar el  valencià a les escoles,  vist  que el castellà l’aprenen per necessitat ja que els
aplega a través de distints mitjans com pot ser la televisió, que és tota en castellà.

Una vegada finalitzades les intervencions, l’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació la proposició, la qual queda aprovada amb el següent resultat:

 7 vots a favor que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Mª Estela Huerta
Juliá,  José  Manuel  Franch Peruga  i  Rafael  José  Silvestre  Isach (Grup
Socialista); a Juan Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja (Grup
Compromís);  i  a  José  Mª  Andrés  Alós,  primer  tinent  d’alcalde  (Grup
Popular)

 3 abstencions que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, alcalde president
(Grup  Popular),  Rocío  Martínez  Casado,  regidora  (Grup  Popular),  Mª
Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular).

 2 vots  en contra  que corresponen a:  Pedro Sales  Peixó,  segon tinent
d’alcalde  (Grup  Popular);  i  Mª  Sandra  Juliá  Juliá,  regidora  (Grup
Ciutadans).

1.8.  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  COMPROMÍS  –
ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d’assumptes socials i ciutadans de data 17 de novembre de 2016, el text íntegre del
qual és el següent:

«1. Part resolutòria:

1.3. Moció presentada pel Grup Compromís – Adhesió a la xarxa de ciutats valencianes Ramon
LLull.
 
Se exposa la moció pel Sr. Joan Bautista Vilar, que va ser presentada per registre d’entrada l’11
de novembre de 2016. A continuació s’insereix:
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“Raül Borràs Penyarroja, regidor del grup Coalició Compromís per Moncofa a l'Ajuntament de
Moncofa, a l'empara del que disposa l'article 91 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic  de les entitats locals,  d'acord amb l'article 97 del text  reglamentari  esmentat,
presenta al Ple, per al seu debat i aprovació, si escau, la següent
 
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL
 
La Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull va ser creada pels ajuntaments de Morella, Sueca,
Gandia i Vinaròs amb l’objectiu d’incorporar-se a la Fundació Ramon Llull, creada l’any 2008.
Posteriorment, s’han afegit a la Xarxa nombrosos ajuntaments valencians.

El  domicili  social  de  la  Xarxa  Valenciana  s’ha  establert  a  Gandia,  a  la  seu  del  Centre
Internacional, carrer Alfons el Vell.

L’objectiu de la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull és la promoció de la llengua i cultura
pròpia dels valencians, la celebració de cursos, congressos i seminaris, la concessió de beques,
la concertació d’acords amb institucions, universitats i associacions, i la promoció de l’art i la
cultura popular.

Així mateix, és també un objectiu de la Xarxa facilitar la promoció, formació i projecció dels
joves valencians. En aquest sentit, cal apuntar la via oberta per l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL)  amb la  firma d’un conveni  amb l’Institut  Llull  (que també forma part  de la
Fundació Ramon Llull) per a finançar lectorats de llengua i cultura en universitats europees.

L’adhesió a l’esmentada Xarxa no implica cap quota econòmica, i permet aprofitar una xarxa
institucional  de  promoció  cultural  i  dels  nostres  joves  per  a  la  realització  d’iniciatives
consensuades en l’àmbit cultural, com és el cas de la commemoració, enguany, de l’Any Ramon
Llull.
 
És per això que es presenta la proposta d’adopció del següent
 
ACORD
 
El ple de l’Ajuntament de Moncofa aprova
1. Adherir-se a la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull.
2. Comunicar l’esmentada adhesió a la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull.”
 
S’exposa la moció i se sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement per unanimitat.»

Obert el torn d’intervencions el Sr. Borràs Penyarroja, Grup Compromís, explica el contingut de
la moció presentada, es refereix que aquesta suposa una col·laboració entre diverses entitats a
fi  d’afavorir  la  promoció  del  valencià  en  les  zones  valencianoparlants  a  través  de  l’Institut
Ramon Llull. En aquesta xarxa també s’integra l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i, almenys,
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quaranta municipis. L’adhesió a aquesta xarxa no suposa cap cost econòmic per a l’Ajuntament
de Moncofa.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que l’objectiu de la xarxa és la promoció i
difusió del valencià que s’ha de realitzar per part dels valencians, si no ho fem nosaltres no ho
farà ningú.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, considera que tant aquesta com l’anterior moció
són bones iniciatives per a la defensa del valencià de les quals tots ens podem beneficiar i
anuncia el vot favorable. 

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el vot en contra a la moció presentada.
Explica que segons el seu parer, aquesta moció suposa un adoctrinament en relació amb el
valencià i que políticament aquesta moció té un transfons nacionalista.

Obert un segon torn d’intervencions el Sr Borràs Penyarroja, Grup Compromís, explica que la
Xarxa Ramon Llull solament té per objecte la defensa del valencià, no va en contra de ningú.
Posteriorment es refereix que el seu grup ha donat suport a manifestacions en defensa de la
cultura espanyola, la qual defenen amb orgull ja que se senten ciutadans espanyols però també
valencians.  Posteriorment  critica  que  la  portaveu  del  Grup  Ciutadans  s’haja  referit  a
l’adoctrinament i al nacionalisme, considera que tots som nacionalistes, ja siga en un sentit o en
una altre, i conclou referint-se que la moció no va en contra de ningú, solament a favor de la
promoció del valencià.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el seu grup votarà a favor de la moció
ja que aquesta no suposa anar en contra del castellà i no s’ha de barrejar aquesta moció amb
sentiments nacionalistes. Comenta que ell no se sent nacionalista i que votar a favor d’aquesta
moció no li suposa cap problema.

El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  critica  la  posició  de la  portaveu del  Grup
Ciutadans ja que el seu vot en contra s’escuda en els nacionalismes i intencions amagades.
Posteriorment reitera que el seu grup sempre defendrà el valencià.

La  portaveu del  Grup Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  comenta que el  seu grup dóna suport  al
valencià però no a la xarxa, ja que té un marcat caràcter polític ja que considera que es pot fer
la mateixa promoció del valencià sense necessitat d’integrar-se en la Xarxa Ramon Llull.

El Sr. Borràs Penyarroja, Grup Compromís, considera que la xarxa aportarà un benefici cultural
gratuït.

Una vegada finalitzades les intervencions, l’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació la proposició, la qual queda aprovada amb el següent resultat:
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 10 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés
Alós, Pedro Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Ríos
(Grup Popular); Jaime Picher Juliá, Mª Estela Huerta Juliá, José Manuel
Franch Peruga i Rafael José Silvestre Isach (Grup Socialista); i a Juan
Bautista Vilar Paradís i Raül Borrás Peñarroja (Grup Compromís).

 1 vot en contra que correspon a: Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

1.9.  DICTAMENT  RELATIU  A  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL
SOCIALISTA – TOLERÀNCIA ZERO A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d’assumptes socials i ciutadans de data 17 de novembre de 2016, el text íntegre de
la qual és el següent:

«1. Part resolutòria:

1.4. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista – tolerància zero a la violència contra les 
dones.
 
S’exposa la moció pel Sr. Jaime Picher Juliá, la qual es va presentar per registre d’entrada el 14 
de novembre de 2016. A continuació s’insereix:
 
“Jaime Picher Julià en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Moncofa.,
a l'empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure-
la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu
debat i votació.
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
La  violència  cap  a  les  dones  té  les  seues  arrels  profundes  en  una  societat  desigual  i
discriminatòria,  on  a  les  dones  se’ls  atorga  el  paper  passiu  i  als  homes  un  paper  actiu  i
dominador. En aquest moment, a Espanya, la mort de cada dona a mans de la seua actual
parella o exparella és un senyal d’alarma social que avisa de manera intermitent que cal seguir
reforçant i millorant la resposta enfront de la violència masclista. Per a açò, cal abundar en les
campanyes de sensibilització de la ciutadania i dedicar més pressupost i esforços a la política de
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prevenció amb l'objectiu d’arribar a eradicar una de les xacres i vergonyes de la nostra societat:
la violència de gènere.
 
Han  passat  12  anys  des  que  el  Govern  Socialista  de  Rodríguez  Zapatero  aprovara  la  Llei
Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere que ha suposat un
revulsiu  enfront  de la  violència  de gènere,  impulsant  la  seua primera llei  -la  Llei  Orgànica
1/2004, amb un fonament transversal de la lluita contra la aquesta i que ha sigut recolzada per
un  ampli  acord  de  tots  els  partits  polítics.  No  obstant  açò,  les  dades  a  dia  d’avui  són
preocupants.  El  Govern  del  Partit  Popular  ha  reduït  dràsticament  la  partida  pressupostària
destinada a la violència, amb prou faenes aconsegueix el 0,0103% el que significa un 10,92%
menys en 2016 respecte a 2009. Però no solament. La coordinació institucional no està ben
articulada, fet que ens porta a afirmar que, a dia d’avui, ha fallat la resposta del Govern popular
contra la violència de gènere.
 
En efecte, segons dades oficials del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, des de gener
de 2003 a octubre de 2016, més de 800 dones han mort a Espanya per violència de gènere.
L'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia
General de l'Estat donen, a més, la veu d’alarma pel reduït nombre de denúncies presentades.
El 75% de les víctimes no han presentat cap denúncia davant el nombre tan elevat de dones
que són víctimes de la violència de gènere. Són 33.593 dones, un 8,8% més que en el segon
trimestre del 2015.
 
Els dotze anys de marxa de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere han servit, no obstant açò, per a desmuntar totalment algun prejudici dels detractors
d’aquesta  realitat,  com les  anomenades  “denúncies  falses”.  L'última  memòria  de  la  Fiscalia
General de l'Estat buida qualsevol dubte sobre aquest tema afirmant que: “L'escàs percentatge
de causes incoades cada any per delicte d’acusació o denúncia falsa suposa un 0,0015% és
suficientment  eloqüent  per  a  rebatre  les  veus  que  s’alcen  entorn  de  la  prevalença  de  les
'denúncies  falses' en  matèria  de violència  sobre la  dona.”  I  el  balanç  de  l'aplicació  de  les
mesures ja desenvolupades d’aquesta llei integral demostra la necessitat de mantenir un ampli
consens social i polític, i de culminar el seu desenvolupament.
 
La Llei de Reforma Local, no consensuada amb els partits de l’oposició i imposada pel Govern
del PP, va qualificar com a impròpies les competències que els ajuntaments i les entitats locals
estaven exercint  en  Igualtat  i  Violència  de  Gènere,  allunyant  d’aquesta  manera els  serveis
públics de l’atenció de les dones i suprimint la labor de detecció, denúncia i suport específic,
que realitzaven els serveis socials municipals.
 
Finalment, tal com han recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d'Europa sobre
Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, estem convençuts
que és el moment d’ampliar la Llei Integral contra la violència de gènere de manera que hi
estiguen recollides totes les manifestacions d’aquesta violència i no exclusivament les que es
produeixen en relacions de parella com ocorre en aquest moment.
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Per tot açò, i perquè la tolerància zero a la violència contra les dones ha de ser un valor de la
societat en el seu conjunt i, per a poder ser eficaç, dur-se a terme també des de l’administració
més propera a la ciutadania, el Grup Municipal Socialista, eleva a la consideració del Ple els
següents
 
ACORDS
  

1. Impulsar des de l’àmbit local la sensibilització sobre la violència de gènere, i la detecció i
suport a les víctimes i els seus fills i filles menors.

2. Impulsar l'aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere  en  coordinació  amb  tots  els  poders  públics,  tant  locals  com  autonòmics  i
estatals.

3. Reclamar que els ajuntaments i ens locals recuperen expressament les competències en
Igualtat i Violència de gènere, amb dotació pressupostària suficient, igual que la resta de
les administracions públiques, en l’àmbit de les seues respectives competències, amb
l’objecte d’aplicar en la seua integritat i de forma eficaç la Llei  Orgànica 1/2004, de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

4. Declarar-se municipi lliure de violència de gènere. Per a açò, aquest municipi garantirà
una xarxa d’atenció social a les dones en situació de violència i que els ajudarà a cercar
alternatives per a recuperar la seua vida (drets laborals, polítiques de formació, suport a
l’ocupació, habitatge, ajudes socials). En aquesta xarxa estaran inclosos els serveis de
protecció,  informació,  assessorament,  acompanyament  i  acolliment  per  a  dones  en
situació de violència de gènere, els seus fills i les seues filles.

 
Aquest Ajuntament exigeix al Govern estatal que:
 

 Repose i dote suficientment les partides pressupostàries, que s’han estat retallant en els
últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de
les víctimes de violència de gènere, depenent tant de les comunitats autònomes, com
dels serveis de proximitat dels ajuntaments.

 
 Estipule un fons de suport als ajuntaments per a donar reforç a la xarxa de serveis

públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials
municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció
a la infància i a l’adolescència.

 
 Engegue, en els jutjats especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial

Personalitzat  per  a fer  accessible la  informació a les dones víctimes de violència de
gènere sobre l'itinerari i el procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del
moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés.
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 Establisca protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones que han

retirat la denúncia per violència de gènere.
 

 Active de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència
de Gènere.

 
 Incorpore al currículum la formació específica en igualtat, educació afectiva sexual i de

prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
 

 Engegue un Pla integral per a prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.

 
 Estipule  l’obligatorietat  que tant  els  magistrats al  capdavant  de l’òrgan jurisdiccional

especialitzat,  com a advocats,  forenses i  equips psicosocials que intervinguen en els
jutjats especialitzats de violència de gènere tinguen certificat, prèviament a ocupar el
seu lloc, de formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada.

 
 Amplie les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la Llei de 2004

per a abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la
dona, tal com exigeix la Recomanació General núm. 19 de la CEDAW i el Conveni del
Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència
Domèstica (Conveni d'Istanbul), que Espanya ha ratificat.”

Se sotmet a votació i és dictaminada favorablement per unanimitat.»

S’obri el torn d’intervencions i el Sr. Picher Juliá, Grup Socialista, explica els problemes de la
violència  de  gènere  i  considera  que  la  societat  i  els  poders  públics  s’han d’implicar  en  la
prevenció, especialment els homes, ja que es tracta d’una situació deplorable que entre tots
s’ha de canviar. Posteriorment comenta que quan s’actua en aquesta matèria sol ser tard, que
s’ha  de  reaccionar  abans  que  ocórrega  la  violència  de  gènere,  per  això  és  necessària  la
implicació de les institucions locals. Es tracta d’un problema social amb el qual s’ha d’acabar.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, anuncia el vot favorable i considera que qualsevol
mesura és poca. Comenta que des de l’Ajuntament es realitzen nombroses activitats tendents a
la integració de les víctimes. Posteriorment fa referència a l’acte sobre aquesta matèria que se
celebrarà demà en la Casa de la Cultura i convida els presents a assistir-hi.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, comenta que la violència de gènere és una
situació aberrant i que s’ha de parlar d’això. Considera que és necessari un pacte entre totes les
administracions públiques i proposa dotar el pròxim pressupost amb una partida dedicada a la
sensibilització dels més menuts sobre aquest assumpte.
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La  portaveu  del  Grup  Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  explica  que  està  d’acord  amb  la  moció
presentada i que és necessari un canvi en la societat. Es lamenta que s’haja de parlar d’açò
perquè existeix i és una realitat.

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

1.10  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  POPULAR  –
SOL·LICITAR  A  LA  GENERALITAT  VALENCIANA  L’ESTABLIMENT  D’UNA  LÍNIA
D’AUTOBUSOS: PLATJA DE MONCOFA – MONCOFA – NULES – LA VALL D’UIXÓ

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d’assumptes socials i ciutadans de data 17 de novembre de 2016, el text íntegre de
la qual és el següent:

«1. Part resolutòria:

1.4. Moció presentada pel Grup Popular – sol·licitar a la Generalitat Valenciana l’establiment 
d’una línia d’autobusos: platja de Moncofa – Moncofa – Nules – la Vall d’Uixó.
 
S’exposa la moció presentada pel Grup Popular:

“José María Andrés Alós, portaveu del Grup Popular en l’Ajuntament de Moncofa i en aplicació
de l’articulat del ROF presenta per a la inclusió i debat en el Ple ordinari d’aquesta corporació, la
següent MOCIÓ:

SOL·LICITAR A LA GENERALITAT VALENCIANA L’ESTABLIMENT D’UNA LÍNIA D’AUTOBUSOS:
PLATJA DE MONCOFA – MONCOFA NULES – LA VALL D’UIXÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De sobra és coneguda la pèssima connexió de la nostra població a través del servei públic de
transport. Ja siga en autobús o en tren el nostres veïns han de realitzar un esforç tan gran que
pràcticament fan inviable l’elecció del transport públic com a alternativa al transport privat.

La baixa freqüència del servei d’autobusos, prestat per vehicles no adaptats, la llunyania de
l’estació de trens i la falta de l’adequació a la legislació d’aquesta fan que el transport públic no
s’haja  convertit  en  una  alternativa  al  transport  privat  i  que  estiga  molt  lluny  de  ser  eixa
alternativa que molts desitgem. El transport públic lluny d’una alternativa no és sinó un mal
menor que s’està disposat a sofrir si no queda una altra alternativa.
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L’Ajuntament de Moncofa, a través de l’alcalde, Wenceslao Alós, i el regidor d’Urbanisme, Pedro
Sales, han mantingut sengles reunions amb representants de la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i  Vertebració del Territori  de la Generalitat Valenciana. En les reunions que s’han
mantingut amb la Direcció General  d’Ordenació del  Territori,  Urbanisme i  Paisatge i  amb la
Direcció General d’Obres Públiques,  Transport i  Mobilitat s’ha traslladat la necessitat que es
realitzen importants millores relacionades amb el servei de transport públic. Millores tant en les
connexions existents com en el servei que actualment es presta.

En ambdós reunions es va manifestar la necessitat d’incrementar les freqüències d’autobusos i
que el servei l’ha de realitzar autobusos totalment adaptats. També es va parlar tant de la
necessitat  de  connectar  el  poble  de  Moncofa  amb  la  platja,  i  ambdós  amb  el  servei  de
ferrocarril.

Sabem que aquesta necessitat també és compartida per la població de la Vall d’Uixó. Connectar
de forma eficient la Vall  d’Uixó amb el servei ferroviari  i  amb la platja de Moncofa és una
demanda que reclamen els veïns des de fa molt temps. I més hui en dia que el bon temps fa
que la platja de Moncofa mantinga l’atractiu durant gran part de l’any.

En vista dels problemes d’accessibilitat de l’estació de Moncofa i de la baixa densitat del trànsit
ferroviari l’estació no pot ser la solució, a curt termini, al problema que els dos municipis tenim.
Encara que des de Moncofa exigim que es done una solució immediata a la problemàtica de la
nostra estació creem que, en aquests moments, l’estació que podria donar un millor servei als
veïns de les dos poblacions és Nules. Tant pel major servei ferroviari que ofereix, com per
trobar-se adaptada.

Per tot el que s’ha argumentat anteriorment, el Grup Municipal Popular presenta els següents
ACORDS

1. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana l’establiment d’una línia d’autobusos regular amb 
l’itinerari Platja de Moncofa – Moncofa - Nules – La Vall d’Uixó.

2. Sol·licitar que la línia es mantinga en funcionament durant tot l’any, tant en estiu com en
hivern,  i  que  s’exigisca  a  l’empresa  concessionària  que  el  servei  siga  prestat  per
autobusos totalment adaptats.

3. Donar trasllat de la present sol·licitud a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana i en particular als directors generals
de  la  Direcció  General  d’Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  i  la  Direcció
General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat i, també, als ajuntaments de Nules i la
Vall d’Uixó.”

S’exposa la moció i es sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement per:
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 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5) i del
Grup Socialista (5).

 2  abstencions  a  favor  que  corresponen  al  vot  ponderat  dels  portaveus  del  Grup
Compromís (2).»

Obert  el  torn d’intervencions el  portaveu del  Grup Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica  que la
connexió actual del municipi en tren i autobús és molt deficient. L’Ajuntament ha mostrat a la
Generalitat la necessitat de millorar el servei. Considera que aquesta mesura és necessària i
beneficiosa per a tot el municipi.

El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  comenta que està d’acord amb tot  el  que
s’acaba d’exposar i  que des de la Conselleria mai s’han atés les demandes formulades per
l’Ajuntament. Posteriorment pregunta si la Conselleria ha sol·licitat que l’Ajuntament faça alguna
aportació econòmica.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica que des del seu Grup consideren que
aquesta mesura és molt necessària per al municipi i fa referència a la situació precària en la
qual es troba la connexió ferroviària del municipi. A continuació assenyala la necessitat dels
veïns de desplaçar-se a les poblacions veïnes a fi de rebre serveis necessaris com la sanitat.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, comenta que comparteix les manifestacions
abocades i anuncia el vot favorable. També critica el model de concessió del servei,  ja que
únicament té en compte el rendiment econòmic. Posteriorment pregunta si hi ha algun estudi
de viabilitat econòmica i tècnica que reforce la moció.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, recalca que aquesta és una necessitat històrica. El
més important és que es establisca la línia d’autobús i si per a posar-la en marxa existeix algun
cost econòmic per a l’Ajuntament ja es decidirà el que corresponga. Així mateix assenyala que
els pobles veïns han mostrat interés per la moció.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, reitera que està a favor de la línia d’autobús
però no d’un model concessional únicament basat en el rendiment econòmic privat.

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

2. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

2.1.  DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  DECRETS  DICTATS  DES  DE  L’ÚLTIMA  SESSIÓ
ORDINÀRIA  (DEL  NÚM.  2171  AL  NÚM.  2355)  I  DELS  DECRETS  D’INTERVENCIÓ
(GINSA, DEL NÚM. 85 AL 92)
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Es dóna compte de la relació de decrets dictats des de l’última sessió ordinària i que a continuació 
es relacionen; no s’han produït intervencions:

Nom Data Resum

DECRET 2016-2355 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

17/11/16 
11:44

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
10 DE NOVEMBRE

DECRET 2016-2354 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

17/11/16 
11:18

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES L’11 
DE NOVEMBRE DE 2016

DECRET 2016-2353 [DECRET ADOPK 
SUBVENCIÓ NAHIA]

17/11/16 
11:04

ADOPK SUBVENCIÓ NAHIA

DECRET 2016-2352 [DECRET ADOPK 
SUBVENCIÓ ACE MONCOFA]

17/11/16 
11:04

ADOPK SUBVENCIÓ ACE MONCOFA

DECRET 2016-2351 [DECRET ADOPK 
SUBVENCIÓ LA GARSA]

17/11/16 
11:04

ADOPK SUBVENCIÓ LA GARSA

DECRET 2016-2350 [DECRET substitució 
secretari]

17/11/16 
11:03

dies 17 i 21 de novembre per formació

DECRET 2016-2349 [DECRET ADO 
SEGONA FASE XARXA LLIBRES]

17/11/16 
11:03

ADO DESPESES SEGONA FASE XARXA 
LLIBRES

DECRET 2016-2348 [DECRET estimació 
CÒPIA llicència d’ocupació]

16/11/16 
18:36

DECRET estimació CÒPIA llicència d’ocupació

DECRET 2016-2347 [decret pagament a 
justificar]

16/11/16 
15:28

PAGAMENT A JUSTIFICAR CURS HABILITATS 
DIRECTIVES

DECRET 2016-2346 [DECRET ALCALDIA 
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 MILLORA 
XARXA CLAVEGUERAM]

16/11/16 
14:14

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 OBRA MILLORA 
XARXA CLAVEGUERAM FASE I I ADO

DECRET 2016-2345 [DECRET ALCALDIA 
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 2 I ÚLTIMA 
MILLORA XARXA CLAVEGUERAM]

16/11/16 
14:13

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 2 I ÚLTIMA OBRA 
MILLORA CLAVEGUERAM FASE I I ADO

DECRET 2016-2344 [DECRET INICI]
16/11/16 
13:38

INICI EXP. INTERPRETACIÓ CONTRACTE 
SERVEIS JARDINERIA 39/24/2012

DECRET 2016-2343 [decret DENEGACIÓ 
COMISSIÓ SERVEIS AGENT POLICIA 
LOCAL]

16/11/16 
12:34

DENEGACIÓ COMISSIÓ SERVEIS AGENT PL

DECRET 2016-2342 [DECRET 5846]
16/11/16 
8:52

Autorització d’ocupació de la via pública amb tall 
del carrer Cervantes el dia 16-11-16 amb motiu de
celebració particular

DECRET 2016-2341 [DECRET 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓN 2016 
ASSOCIACIÓ JUBILATS]

16/11/16 
7:40

APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2016 
JUBILATS

DECRET 2016-2340 [DECRET RESOLUCIÓ
REC. REPOSICIÓ]

15/11/16 
15:29

RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA 
DECRET 1826/2016

DECRET 2016-2339 [Decret ADO-P exp. 
POBRESA ENERGÈTICA , segons decret 

15/11/16 
15:12

ADO-P concessió d’ajudes pobresa energètica 
segons decret 2255-2016
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2255-2016]
DECRET 2016-2338 [Resolució rectificació 
errors borsa arxiver]

15/11/16 
15:12

rectificació bases arxiver

DECRET 2016-2337 [decret pagament 
ajudes socials]

15/11/16 
15:12

pagament nòmines acció social

DECRET 2016-2336 [decret plecs de càrrec 
20, 100, 106 i 227 recaptació municipal]

15/11/16 
15:12

reconeixement càrrecs 20, 100, 106 i 227

DECRET 2016-2335 [DECRET ALCALDIA 
REFLEX COMPTABLE COMPENSACIÓ 
GENERALITAT COSTES JUDICIALS]

15/11/16 
15:11

REFLEX COMPTABLE COMPENSACIÓ 
GENERALITAT VALENCIANA

DECRET 2016-2334 [DECRET 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2016 LA 
GARSA]

15/11/16 
12:28

APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2016 
SOCIETAT DE CAÇA LA GARSA

DECRET 2016-2333 [DECRET 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2016 LA 
SÉNIA]

15/11/16 
12:28

APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2016 
LA SÉNIA

DECRET 2016-2332 [DECRET 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2016 ACE 
Moncofa]

15/11/16 
12:28

APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2016 
ACE MONCOFA

DECRET 2016-2331 [DECRET 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES - Av. 
Mare Nostrum, 68 - treballs de rehabilitació i 
manteniment- TANCA PERIMETRAL]

15/11/16 
12:28

DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES - 
Av. Mare Nostrum, 68 - treballs de rehabilitació i 
manteniment- TANCA PERIMETRAL

DECRET 2016-2330 [DECRET 5818]
14/11/16 
14:26

Autorització d’ocupació de la via pública amb tall 
del carrer Camí la Vall el dia 15-11-2016 amb 
motiu d’obra

DECRET 2016-2329 [decret ADOPK taxa 
inserció anunci BOE]

14/11/16 
14:25

pagament taxa inserció anunci BOE

DECRET 2016-2328 [DECRET ESMENA 
TEMERITAT]

14/11/16 
14:25

REQUERIMENT ACLARIMENT OFERTA 
TEMERÀRIA

DECRET 2016-2327 [decret inici]
14/11/16 
14:25

INICI EXP. RECONEIXEMENT TREBALLS 
SANEJAMENT POLIFUNCIONAL

DECRET 2016-2326 [DECRET INICI]
14/11/16 
14:25

INICI EXP. RECONEIXEMENT MATERIALS 
PTES FACTURAR FERROSER, SA ABRIL A SET.
2016

DECRET 2016-2325 [00 DECRET 
CONVOCATÒRIA]

14/11/16 
14:12

Convocatòria comissió informativa d’assumptes 
socials i ciutadans dia 17-11-16 a les 14 h.

DECRET 2016-2324 [01 DECRET 
CONVOCATÒRIA]

14/11/16 
14:12

Convocatòria comissió informativa de comptes i 
assumptes econòmics dia 17-11-16 a les 13.30 h

DECRET 2016-2323 [01 DECRET 
CONVOCATÒRIA]

14/11/16 
14:12

Convocatòria comissió informativa assumptes 
jurídics dia 17-11-16 a las 13 h.

DECRET 2016-2322 [DECRET D’ALCALDIA
-REC-REP-IIVTNU- exp. 5692-2016]

14/11/16 
11:05

DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ 
IIVTNU

DECRET 2016-2321 [DECRET 5789]
14/11/16 
11:04

Autorització d’ocupació de la via pública amb tall 
del carrer Cervantes el dia 15-11-2016 pels seus 
mateixos mitjans per obra.
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DECRET 2016-2320 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES MESOS DE 
JUNY A SETEMBRE 2016 APC]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 APC

DECRET 2016-2319 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 CMS]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 CMS

DECRET 2016-2318 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 
CMLL]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 CMLL

DECRET 2016-2317 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 DRF]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 DRF

DECRET 2016-2316 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 DSV]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 DSV

DECRET 2016-2315 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 
DMO]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 DMO

DECRET 2016-2314 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 DZH]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 DZH

DECRET 2016-2313 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 EML]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 EML

DECRET 2016-2312 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 FPA]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 FPA

DECRET 2016-2311 [TRÀMIT D’AUDIÈNCIA
ABSÈNCIES DE JUNY A SETEMBRE 2016 
GRO]

14/11/16 
7:47

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 GRO

DECRET 2016-2310 [ABSÈNCIES DE JUNY
A SETEMBRE 2016 JCS]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 JGM

DECRET 2016-2309 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 JGM]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 JGM

DECRET 2016-2308 [DECRET TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
ABSÈNCIES JUNY A SETEMBRE 2016 
JMB]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 JMB

DECRET 2016-2307 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 JGS]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 JGS

DECRET 2016-2306 [ABSÈNCIES DE JUNY
A SETEMBRE 2016 JRB]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 JRO

DECRET 2016-2305 [TRÀMIT 14/11/16 EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
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D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 JACR]

7:46 JUNY A SETEMBRE 2016 JACR

DECRET 2016-2304 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 
LFMG]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 LMG

DECRET 2016-2303 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 MAMM]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 MAMM

DECRETO 2016-2302 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 MJEM]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 MJEM

DECRET 2016-2301 [ABSÈNCIES DE JUNY
A SETEMBRE 2016 PFC]

14/11/16 
7:46

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 PFC

DECRET 2016-2300 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 PRS]

14/11/16 
7:45

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 PRS

DECRET 2016-2299 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 REB]

14/11/16 
7:45

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIAS 
JUNY A SETEMBRE 2016 REB

DECRET 2016-2298 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES MESOS JUNY A
SETEMBRE 2016 RBZ]

14/11/16 
7:45

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 RBZ

DECRET 2016-2297 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 RMV]

14/11/16 
7:45

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 RMV

DECRET 2016-2296 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 VPL]

14/11/16 
7:45

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 VPL

DECRET 2016-2295 [DECRET - advertència
davant falta de direcció d’obra–av. Mare 
Nostrum, 74]

11/11/16 
18:52

DECRET - advertència davant falta de direcció 
d’obra-av. Mare Nostrum, 74

DECRET 2016-2294 [DECRET inadmissió 
per reiteració còpia documentació ja 
facilitada]

11/11/16 
18:32

DECRET inadmissió per reiteració còpia 
documentació ja facilitada

DECRET 2016-2293 [Decret ADO-P exp. 
POBRESA ENERGÈTICA , segons decret 
1447-2016]

11/11/16 
14:25

Autorització, disposició, reconeixement de 
l’obligació i ordenació del pagament d’ajudes 
pobresa energètica, segons decret 2254-2016.

DECRET 2016-2292 [DECRET TAULES I 
CADIRES café-bar carrer La Comuna, 2-
baix]

11/11/16 
14:25

DECRET TAULES I CADIRES café-bar carrer La 
Comuna, 2-baix

DECRET 2016-2291 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D’HAVERS 
MESOS DE JUNY A SETEMBRE 2016 ALM]

11/11/16 
13:15

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 ALM

DECRET 2016-2290 [ABSÈNCIES DE JUNY
A SETEMBRE 2016 AEM]

11/11/16 
13:15

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 AFN

64

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


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

             

DECRET 2016-2289 [TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA ABSÈNCIES DE JUNY A 
SETEMBRE 2016 AFN]

11/11/16 
13:14

EXPEDIENT NÚMERO 4621/2016 ABSÈNCIES 
JUNY A SETEMBRE 2016 AFN

DECRET 2016-2288 [DECRET RQT. DOC 
151.2]

11/11/16 
11:31

REQUERIMENT DOC 146 I 151 TRLCSP A 
ANDACAR 2000, SL

DECRET 2016-2287 [DECRET 5789]
11/11/16 
9:40

Autorització de l’ocupació de la via pública amb 
tall del carrer Cervantes per obra

DECRET 2016-2286 [DECRET 5788]
11/11/16 
9:38

Autorització ocupació de la via pública amb tall del
carrer Magdalena el dia 12-11-16 amb motiu de 
celebració particular.

DECRET 2016-2285 [Decret resolució]
11/11/16 
8:42

Resolució i liquidació exp. 2229/16 sanció 
ordenança de tinença d’animals, LGL

DECRET 2016-2284 [Decret resolució]
11/11/16 
8:41

Resolució i liquidació exp. 2221/16 sanció tinença 
d’animals, BAJ

DECRET 2016-2283 [Decret resolució]
11/11/16 
8:40

Resolució i liquidació exp. 1694/16 sanció 
ordenança de tinença d’animals, SBGG

DECRET 2016-2282 [Decret resolució]
10/11/16 
15:38

Resolució i liquidació exp. 3936/16 sanció tinença 
d’animals, DMR

DECRET 2016-2281 [DECRET ALCALDIA 
ADOP FACTURA VOLTA A PEU MONCOFA]

10/11/16 
14:03

ADOP FACTURA VOLTA A PEU MONCOFA 2016

DECRET 2016-2280 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

10/11/16 
13:50

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
DIA 8 DE NOVEMBRE

DECRET 2016-2279 [decret sol·licitud 
subvenció i compromís finançament ADL]

10/11/16 
13:47

Sol·licitud subvenció ADL i compromís de 
finançament

DECRET 2016-2278 [DECRET ALCALDIA 
APROVBACIÓ CERTIFICACIÓ 2 CAMP DE 
FUTBOL I ADOP]

10/11/16 
13:46

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 2 REMODELACIÓ 
CAMP DE FUTBOL I OP

DECRET 2016-2277 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ expedient d’activitat 
Rafarger 2000, SL]

10/11/16 
12:14

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ expedient 
d’activitat Rafarger 2000, SL

DECRET 2016-2276 [DECRET ACCÉS 
EXPEDIENT]

10/11/16 
11:10

DECRET ACCÉS EXPEDIENT

DECRET 2016-2275 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ]

10/11/16 
11:09

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET 2016-2274 [decret ADOPK 
diferències nòmina A.A.M.]

10/11/16 
9:55

pagament diferències nòmina octubre 2016

DECRET 2016-2273 [Decret resolució]
10/11/16 
9:55

Resolució i liquidació exp. 255/16 sanció 
ordenança convivència ciutadana, DGO

DECRET 2016-2272 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

10/11/16 
9:26

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
31 D’OCTUBRE.

DECRET 2016-2271 [DECRET 5650]
9/11/16 
13:55

Autorització ocupació via pública sense tall av. 
Científic Avel·lí Corma a l’altura del núm. 8 el dia 
10-11-2016

DECRET 2016-2270 [Decret resolució] 9/11/16 Resolució i liquidació exp. 604/16 sanció 
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13:54 ordenança mercat, EMA

DECRET 2016-2269 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

9/11/16 
10:55

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
31 D’OCTUBRE DE 2016

DECRET 2016-2268 [decret cotització 
Seguretat Social]

9/11/16 
10:29

pagament cotització seguretat social

DECRET 2016-2267 [Decret incoació dos]
8/11/16 
15:10

Incoació exp. 237/16 sanció ordenança mercat 
dos, PHCH

DECRET 2016-2266 [Decret resolució]
8/11/16 
15:08

Resolució i liquidació exp. 1377/16 sanció 
ordenança convivència ciutadana, SAP

DECRET 2016-2265 [DECRET D’ALCALDIA
-REC-REP-IIVTNU- exp 5660-2016]

8/11/16 
15:01

DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ 
CONTRA LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU

DECRET 2016-2264 [DECRET D’ALCALDIA
-DEV-ING-IND-exp 5009-2016]

8/11/16 
14:58

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS PER 
ESTIMACIÓ DE RECURS DE RESPOSICIÓ 
CONTRA LIQUIDACIÓ IIVTNU

DECRET 2016-2263 [decret pagament a 
justificar - 5.2016]

8/11/16 
14:41

Pagament a justificar 19/2016

DECRET 2016-2262 [Decret resolució]
8/11/16 
14:00

Resolució i liquidació exp. 4.130/16 sanció 
ordenança mercat, ACH

DECRET 2016-2261 [4-decret . 
INCORPORACIÓ ROMANENTS]

8/11/16 
13:58

APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 31-2016. INCORPORACIÓ 
ROMANENTS XARXA LLIBRES

DECRET 2016-2260 [decret aplicació 
pagaments pendents d'aplicar factures 
octubre 2016]

8/11/16 
13:58

aplicació pressupostària pagaments pendents 
d'aplicar

DECRET 2016-2259 [decret aplicació 
pagaments pendents d'aplicar octubre 2016]

8/11/16 
13:58

aplicació pressupostària pagaments pendents 
d'aplicar

DECRET 2016-2258 [Decret resolució]
8/11/16 
13:57

Resolució i liquidació exp. 4526/16 sanció 
ordenança mercat, RJJ

DECRET 2016-2257 [Decret resolució]
8/11/16 
13:57

Resolució i liquidació exp.4575/16 sanció 
ordenança mercat, EMA

DECRET 2016-2256 [Decret resolució]
8/11/16 
13:54

Resolució i liquidació exp. 2989/16 sanció 
ordenança de mercat MGGC

DECRET 2016-2255 [DECRET LLUM 4984-
5624-5625-5626-5627-5628-5630-5631-
5632-5633-5634]

8/11/16 
12:58

DECRET LLUM 4984-5624-5625-5626-5627-
5628-5630-5631-5632-5633-5634

DECRET 2016-2254 [DECRET AIGUA 4673-
4685-4857-4922-4923-5689-5690-5691-
5693-5694-5695-5696-5697]

8/11/16 
11:24

Pobresa energètica Diputació: Aigua 4673-4685-
4857-4922-4923-5689-5690-5691-5693-
5694-5695-5696-5697

DECRET 2016-2253 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

8/11/16 
10:16

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS PRESENTADES EL 
25 D’OCTUBRE DE 2016

DECRETO 2016-2252 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

8/11/16 
8:40

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 28 
D’OCTUBRE DE 2016

DECRET 2016-2251 [DECRET ALCALDIA 7/11/16 RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ I ORDRE 
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OP FACTURA AUDITORIA ENERGÈTICA] 19:55
DE PAGAMENT DE LA FACTURA D’AUDITORIA 
ENERGÈTICA

DECRET 2016-2250 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

7/11/16 
14:33

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 02 DE 
NOVEMBRE DE 2016

DECRET 2016-2249 [DECRET 5670]
7/11/16 
13:29

Autorització d’ocupació de la via pública amb tall 
del carrer Cervantes el dia 5-11-2016 amb motiu 
de celebració particular

DECRET 2016-2248 [2.1.-MFM MODEL 
DECRET RETIRADA]

7/11/16 
13:29

DECRET DE RETIRADA A DESBALLESTAMENT 
I BAIXA DE VEHICLE DE TITULARITAT 
MUNICIPAL CITROEN C15 MATRÍCULA 
8656DVN

DECRET 2016-2247 [decret pagament a 
justificar]

7/11/16 
13:28

PAGAMENT A JUSTIFICAR CURS DE 
FORMACIÓ

DECRET 2016-2246 [decret Alcaldia Teófilo]
7/11/16 
13:28

INADMISSIÓ INSTÀNCIA PRESENTADA PER 
T.D.-C.

DECRET 2016-2245 [Decret caducitat]
7/11/16 
13:28

Reiniciar l’exp. 237/16 per caducitat. Sanció 
ordenança mercat. PHCH

DECRET 2016-2244 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

7/11/16 
10:41

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
27/10/2016

DECRET 2016-2243 [DECRET]
7/11/16 
10:37

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
26/10/2016

DECRET 2016-2242 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

7/11/16 
10:34

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
25/10/206

DECRET 2016-2241 [DECRET 
REQUERIMENT habitatge carrer Toledo, 
número 15]

4/11/16 
17:31

DECRET REQUERIMENT habitatge carrer 
Toledo, número 15

DECRET 2016-2240 [DECRET 
REQUERIMENT - Enderroc - av. Mare 
Nostrum, 74]

4/11/16 
17:21

DECRET REQUERIMENT - Enderroc - av. Mare 
Nostrum, 74

DECRET 2016-2239 [DECRET INOCACIÓ 
RESTABLIMENT LEGALITAT OBRES 
MANIFESTAMENT IL·LEGALS - MARE 
NOSTRUM, 101-BAIX 1-ESCALERA C]

4/11/16 
14:06

DECRET INOCACIÓ RESTABLIMENT 
LEGALITAT OBRES MANIFESTAMENT 
IL·LEGALS - MARE NOSTRUM, 101-BAIX 1-
ESCALA C

DECRET 2016-2238 [DECRET (1º) LOTUP 
REST. LEGALITAT OBRES FINALITZADES 
SENSE LLICÈNCIA (AMB REGISTRE DE 
LA PROPIETAT) - CARRER TAMARIT, 8]

4/11/16 
14:02

DECRET (1r) LOTUP REST. LEGALITAT OBRES 
FINALITZADES SENSE LLICÈNCIA (AMB 
REGISTRE DE LA PROPIETAT) - CARRER 
TAMARIT, 8

DECRET 2016-2237 [DECRET (1º) LOTUP 
REST. LEGALITAT OBRES FINALITZADES 
SENSE LLICÈNCIA (AMB REGISTRE DE 
LA PROPIETAT) - carrer Tamarit, 12]

4/11/16 
13:24

DECRET (1r) LOTUP REST. LEGALITAT OBRES 
FINALITZADES SENSE LLICÈNCIA (AMB 
REGISTRE DE LA PROPIETAT) - carrer Tamarit, 
12

DECRET 2016-2236 [DECRET (1º) LOTUP 
REST. LEGALITAT OBRES FINALITZADES 

4/11/16 
13:20

DECRET (1r) LOTUP REST. LEGALITAT OBRES 
FINALITZADES SENSE LLICÈNCIA (AMB 
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SENSE LLICÈNCIA (AMB REGISTRE DE 
LA PROPIETAT) - carrer Tamarit, 8]

REGISTRE DE LA PROPIETAT) - carrer Tamarit, 
8

DECRET 2016-2235 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIO]

4/11/16 
13:16

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET 2016-2234 [DECRET ALCALDIA 
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 I FINAL 
CAMINS RURALS I ADO]

3/11/16 
15:18

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 I FINAL DE 
CAMINS RURALS I RECONEIXEMENT DE 
L’OBLIGACIÓ

DECRET 2016-2233 [DECRET 
SUBSTITUCIÓ SECRETARI MESA DE 
CONTRACTACIÓ 4-11-2016]

3/11/16 
15:18

Substitució secretari mesa de contractació 4-11-
2016, sobre 2 "DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ
I DESRATITZACIÓ I MANTENIMENT 
HIGIENICOSANITARI CONTRA LA 
LEGIONELOSI"

DECRET 2016-2232 [01 DECRET]
3/11/16 
14:00

CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DIA 7-11-2016 A LES 13 H

DECRET 2016-2231 [DECRET SUBST. 
PREFECTURA POLICIA LOCAL PER 
VACANCES]

3/11/16 
13:50

EXPEDIENT NÚM. 5644.16 SUBSTITUCIÓ 
PREFECTURA POLICIA LOCAL PER 
VACANCES

DECRET 2016-2230 [DECRET ALCALDIA 
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 CAMP DE 
FUTBOL I ADOP]

3/11/16 
13:50

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 CAMP DE 
FUTBOL I ADOP

DECRET 2016-2229 [Decret resolució]
3/11/16 
13:49

Resolució i liquidació exp. 565/16, sanció 
ordenança tinença d’animals, FJSM

DECRET 2016-2228 [Decret resolució]
3/11/16 
13:49

Resolució i liquidació exp.1.465/16, ordenança 
convivència ciutadana, APP

DECRET 2016-2227 [decret contestació 
escrit nomenaments policia local]

3/11/16 
10:29

accés nomenaments agents policia local

DECRET 2016-2226 [201688066P 
RESOLUCIÓ SANCIONADORA MULTES 
TRÀNSIT]

3/11/16 
9:55

DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS EXP. 
2016//066P MULTES

DECRET 2016-2225 [201693461K 
ESTIMACIÓ AL·LEGACIONS MULTES DE 
TRÀNSIT]

3/11/16 
9:55

ESTIMACIÓ AL·LEGACIONS EXP. 2016/93461K

DECRET 2016-2224 [decret aprovació 
compte justificatiu 172016]

3/11/16 
9:36

COMPTE JUSTIFICATIU PAGAMENT 17/2016

DECRET 2016-2223 [Decret resolució]
3/11/16 
9:36

Resolució i aprovació liquidació exp. 4067/16 
sanció ordenança mercat, MJSC

DECRET 2016-2222 [Decret resolució]
3/11/16 
9:36

Resolució i liquidació exp.237/16 sanció 
ordenança mercat, PHCH

DECRET 2016-2221 [Decret resolució]
3/11/16 
8:33

Resolució i liquidació exp. 4105/16 sanció 
ordenança mercat, JSC

DECRET 2016-2220 [Decret adjudicació]
2/11/16 
14:47

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEFENSA JCA 
P.O. 602/2016 A GOMEZ-ACEBO & POMBO

DECRET 2016-2219 [DECRET TRASLLAT 
THYSSEN DOC. KONE]

2/11/16 
14:46

REMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ A 
THYSSENKRUPP

DECRET 2016-2218 [DECRET ADJ]
2/11/16 
14:46

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEFENSA JCA PA 
446/2016 GOMEZ ACEBO& POMBO, SLP
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DECRET 2016-2217 [DECRET ESMENA 
DOC. 146]

2/11/16 
14:45

ESMENA DOCUMENTACIÓ ARTICLE 146 
TRLCSP

DECRET 2016-2216 [Decret resolució]
2/11/16 
14:28

Resolució i liquidació exp. 4523/16, sanció 
ordenança mercat, HR

DECRET 2016-2215 [DECRET 5589]
2/11/16 
14:28

Autorització d’ocupació de la via pública amb tall 
del carrer del Pilar el dia 5-11-2016 amb motiu de 
celebració particular

DECRET 2016-2214 [DECRET D’ALCALDIA
-REC-REP-IIVTNU- exp. 5614-2016]

2/11/16 
14:27

DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA
LIQUIDACIÓ D’IIVTNU

DECRET 2016-2213 [DECRET D’ALCALDIA
-REC-REP-IIVTNU- exp. 5593-2016]

2/11/16 
14:27

DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ 
CONTRA LIQUIDACIÓ IIVTNU

DECRET 2016-2212 [DECRET APROVAR 
LIQUIDACIONS REL 6 IIVTNU]

31/10/16 
13:52

LIQUIDACIONS 2016 DE IIVTNU RELACIÓ 6

DECRET 2016-2211 [D. Compensació 
deutes i crèdits de FERROVIAL 
SERVICIOS]

31/10/16 
13:52

Compensació deutes i crèdits de FERROVIAL 
SERVICIOS

DECRET 2016-2210 [D. Compensació RJSI]
31/10/16 
13:52

Compensació de deutes i crèdits de RJSI

DECRET 2016-2209 [DECRET (1r) LOTUP 
REST. LEGALITAT OBRES FINALITZADES 
SENSE LLICÈNCIA (AMB REGISTRE DE 
LA PROPIETAT) CAMÍ TAMARIT, 14]

28/10/16 
17:20

DECRET (1r) LOTUP REST. LEGALITAT OBRES 
FINALITZADES SENSE LLICÈNCIA (AMB 
REGISTRE DE LA PROPIETAT) CAMÍ TAMARIT, 
14

DECRET 2016-2208 [DECRET 
TANCAMENT RESTABLIMENT LEGALITAT 
URBANÍSTICA - ensostrament garatge Camí
Cabres]

28/10/16 
17:15

DECRET TANCAMENT RESTABLIMENT 
LEGALITAT URBANÍSTICA -ensostrament 
garatge Camí Cabres

DECRET 2016-2207 [DECRET INICI 
DESMUNTATGE]

28/10/16 
12:25

INICI DESMUNTATGE MERENDERO 20

DECRET 2016-2206 [DECRET INICI 
DESMUNTATGE]

28/10/16 
12:25

INICI DESMUNTATGE MERENDERO 4

DECRET 2016-2205 [DECRET INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ]

28/10/16 
11:59

INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
EXECUCIÓ OBRA PPOIS 2016

DECRET 2016-2204 [DECRET RESOLUCIÓ
PROCEDIMENT SANCIONADOR - nau 
industrial Palafangues - 100 euros]

28/10/16 
8:33

DECRET RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
SANCIONADOR - nau industrial Palafangues - 
100 euros

DECRET 2016-2203 [DECRET ADJ]
28/10/16 
8:33

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR NETEJA 
EDIFICIS PÚBLICS

DECRET 2016-2202 [DECRET APROVACIÓ
PROJECTE]

27/10/16 
17:16

APROVACIÓ PROJECTE INSTAL·LACIÓ 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DES DELS QUADRES 
2, 5 I 6 DEL SECTOR BELCAIRE NORD

DECRET 2016-2201 [Decret compensació i 
ordre de pagament 1-2016]

27/10/16 
17:13

DECRET DE COMPENSACIÓ I ORDENACIÓ DE 
PAGAMENT

DECRET 2016-2200 [DR CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA OBERTURA café-bar carrer La 
Comuna, 2-b]

27/10/16 
14:49

DR CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBERTURA café-
bar carrer La Comuna, 2-b

DECRET 2016-2199 [DECRET 27/10/16 DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 
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CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 
tancament carrer Doctor Fleming]

14:40 tancament carrer Doctor Fleming

DECRET 2016-2198 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ]

27/10/16 
14:39

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET 2016-2197 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ expedient dessaladora]

27/10/16 
14:36

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ expedient 
dessaladora

DECRET 2016-2196 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ exp. dessaladora]

27/10/16 
14:35

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ exp. 
dessaladora

DECRET 2016-2195 [decret ADOPK 
diferències nòmina Jose Antonio Contreras 
Córdoba]

27/10/16 
14:15

diferències nòmina setembre

DECRET 2016-2194 [DECRET ALCALDIA 
ADO NÒMINA OCTUBRE 2016]]

27/10/16 
14:15

ADO NÒMINA OCTUBRE

DECRET 2016-2193 [DECRET 
REQUERIMENT perquè acrediten 
representació Cartonajes Europa]

27/10/16 
14:14

DECRET REQUERIMENT perquè acrediten 
representació Cartonajes Europa

DECRET 2016-2192 [Resolució estimació 
recurs d’alçada]

27/10/16 
14:14

ESTIMACIÓ RECURS D’ALÇADA EXAMEN 
BORSA AUXILIARS ADM.

DECRET 2016-2191 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ]

27/10/16 
12:12

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET 2016-2190 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ]

27/10/16 
12:08

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET 2016-2189 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ]

27/10/16 
12:08

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET 2016-2188 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

27/10/16 
9:22

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
19 D’OCTUBRE

DECRET 2016-2187 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

27/10/16 
9:09

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
D’HABITANTS SOL·LICITADAS EL 17 
D’OCTUBRE

DECRET 2016-2186 [DECRET. 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

27/10/16 
9:06

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS, SOL·LICITADA EL 14
D’OCTUBRE

DECRET 2016-2185 [INCOACIÓ 
DIPUTACIÓ 4481 MULTES TRÀNSIT]

26/10/16 
14:51

INCOACIÓ MULTES RELACIÓ 4481

DECRET 2016-2184 [INCOACIÓ 
DIPUTACIÓ RELACIÓ 4464 MULTES 
TRÀNSIT]

26/10/16 
14:50

INCOACIÓ MULTES RELACIÓ 4464

DECRET 2016-2183 [INCOACIÓ 
DIPUTACIÓ RELACIÓ 4448 MULTES 
TRÀNSIT]

26/10/16 
14:50

INCOACIÓ MULTES RELACIO 4448

DECRET 2016-2182 [DECRET LIQUIDACIÓ
MULTES COERCITIVES OCTUBRE 2016]

26/10/16 
11:57

MULTES COERCITIVES A OCTUBRE DE 2016

DECRET 2016-2181 [DECRET 
D’ALCALDIA]

25/10/16 
14:29

APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 29-2016. GENERACIÓ DE 
CRÈDITS ESTATUT AUTONOMIA
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DECRET 2016-2180 [4-DECRET 
ALCALDIA. APROVACIÓ EXP. MODIF. 
PPTARIA 1-2016]

25/10/16 
14:29

APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
30-2016. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

DECRET 2016-2179 [DECRET 
CONCESSIÓ AJUDES EXERCICI 2015]

25/10/16 
14:08

Decret concessió o desestimació ajudes socials 
als empleats públics segons Comissió Paritària 
setembre 2016

DECRET 2016-2178 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

25/10/16 
11:40

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
24 D’OCTUBRE

DECRET 2016-2177 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

25/10/16 
11:01

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
21 D’OCTUBRE

DECRET 2016-2176 [01 DECRET]
24/10/16 
14:41

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple dia 27-
10-2016 a les 19 h

DECRET 2016-2175 [decret plec càrrecs 
octubre 2016]

24/10/16 
14:40

reconeixement drets plec de càrrecs octubre 2016

DECRET 2016-2174 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

24/10/16 
13:57

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS, SOL·LICITADES EL 
19 D’OCTUBRE

DECRET 2016-2173 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

24/10/16 
13:13

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 
18 D’OCTUBRE

DECRET 2016-2172 [DECRET]
24/10/16 
11:33

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADES EL 7 
D’OCTUBRE

DECRET 2016-2171 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

24/10/16 
11:22

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS SOL·LICITADA EL 5 
D’OCTUBRE DE 2016

DECRETS INTERVENCIÓ

NÚM. DECRET DATA CONCEPTE
I-85 25-10-2016 Relació de factures per a 

aprovar 2016/66
I-86 25-10-2016 Relació de factures per a 

aprovar 2016/67
I-87 26-10-2016 Relació 20 de O realitzada 

el 26-10-2016
I-88 10-11-2016 Relació de factures per a 

aprovar 2016/68
I-89 10-11-2016 Relació de factures per a 

aprovar 2016/71
I-90 11-11-2016 Relació de factures per a 

aprovar 2016/72 
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I-91 11-11-2016 Relació de factures per a 
aprovar 2016/70

I-92 11-11-2016 Relació de factures per a 
aprovar 2016/69

2.2. PRECS I PREGUNTES

Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Pregunta sobre la situació de la tramitació de la RLT.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que l’assumpte està damunt de la taula pendent
d’informes.

Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Pregunta sobre la situació de la reparació de la calefacció
del col·legi i critica que va sol·licitar que el mantingueren informat i no s’ha fet.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), contesta que s’ha acceptat el pressupost presentat per
Conselleria i que s’han realitzat les actuacions necessàries per a solucionar el problema.

Sr.  Franch  Peruga  (Grup  Socialista).  Pregunta  sobre  el  problema  d’aigües  no  clares  en  la
Comuna.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), contesta que això resulta de la falta de millores en la
xarxa de clavegueram vist que no hi ha pressupost per a això.

Sr. Borràs Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta per a quan es convocarà una reunió sobre els
pressupostos.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que la reunió es realitzarà la setmana següent
quan ja s’haja elaborat un esborrany.

Sr. Borràs Peñarroja (Grup Compromís). Prega que es facen bans municipals per a donar difusió
a la convocatòria de subvencions municipals.

L’alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup Popular),  respon que prenen nota del  prec  i  recorda que en
anteriors ocasions així es va fer.
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Sr.  Borràs  Peñarroja  (Grup  Compromís).  Pregunta  perquè  el  Grup  Popular  de  la  Comunitat
Valenciana ha esmenat els pressupostos de la Generalitat en els quals es preveia la realització
del consultori de Moncofa.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), contesta que no s’hauria de fer política fàcil amb el tema
de l’ambulatori i explica que l’esmena a la totalitat dels pressupostos no implica que el Grup
Popular  de  la  Comunitat  Valenciana  estiga  en  contra  de  la  construcció  de  l’ambulatori  de
Moncofa.

Sr.  Vilar  Paradís  (Grup Compromís).  Comenta que el  Club  de Caça La Garsa  l’ha  posat  en
coneixement  que  un  pastor  realitza  la  seua  activitat  en  la  zona  de  Moncofa  i  que  això
repercuteix negativament en les espècies que el Club està recuperant, així mateix anuncia que
creu  que  el  pastor  no  té  els  permisos  necessaris  per  al  desenvolupament  de  l’activitat.
Posteriorment pregunta sobre la contractació del carril bici, la situació del conveni de l’Epsar i
sobre els pressupostos, pregunta també si en l’aprovació del pressupost es pot votar per separat
el capítol primer.

El alcalde, Sr. Alós Valls (Grupo Popular), atorga la paraula a l’interventor, que explica que el
pressupost és únic i no es pot aprovar cap capítol de forma separada. Sorgeix el dubte si es pot
aprovar de forma separada la plantilla de personal, però consultat l’article 90 de la Llei de Bases
de Règim Local per la Secretaria i la Intervenció es considera que la plantilla s’ha d’aprovar a
través del pressupost, per la qual cosa no es pot aprovar de forma separada, excepte en els
casos de modificació, en què la tramitació requerirà els mateixos tràmits que per a l’aprovació
del pressupost.

L’alcalde, Sr.  Alós Valls (Grup Popular),  respon la resta de qüestions i  indica que l’equip de
govern està assabentat dels  problemes que genera el pastor i  que s’adoptaran les mesures
necessàries. En relació al carril bici explica que s’intentarà iniciar durant l’any en curs i en relació
al pressupost comenta que s’estava esperant a conéixer l’atorgament o no del taller d’ocupació a
fi d’ajustar degudament les diferents partides pressupostàries.

La Sra. Juliá Juliá, Grup Ciutadans. Prega que els siga proporcionat l’esborrany del pressupost al
més prompte possible a fi  de procedir  a l’estudi i  pregunta si  és possible fer un reglament
d’associacions perquè totes tinguen el mateix tractament.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que s’ha notificat a totes les associacions perquè
presenten en l’Ajuntament una descripció de les activitats a fi que l’Ajuntament tinga coneixement
del que aporten al municipi i perquè servisca de base, si és el cas, a l’atorgament de subvencions.

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