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ACTA DEL PLE 
 
Número de la sessió: 10 
Data: 27 d'octubre de 2016 
Horari: de 19.00 a 21.50  
Caràcter: ordinari 
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
Assistents: 
 
1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular) 
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular) 

3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular) 
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular) 

5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular) 
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista) 

7. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista) 
8. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista) 
9. Paula Galí Tur, regidora (Grup Socialista) 
10. Joan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 

11. Raül Borràs Penyarroja, regidor (Grup Compromís) 
 
 
Secretari: Marc Palomero Llopis. 
 
No assisteix i excusa l’assistència: 
 
José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista) 
 
Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans) 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Part resolutiva: 
 

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

2. Dictamen relatiu a la moció conjunta dels grups PSOE-Compromís relativa a la 
compareixença de Pedro Sales Peixó, regidor delegat de les àrees d'agricultura, 
comerç i indústria, urbanisme, activitats, platges, obres, parcs i jardins i medi 
ambient amb l'objecte de respondre a les preguntes que es formulen quant a la seua 
gestió. 
 

3. Dictamen relatiu a la proposta d'Alcaldia relativa a la modificació dels estatuts 
Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació “La Plana Baixa”. 
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4. Dictamen relatiu a la proposta d'Alcaldia relativa a l'aprovació inicial de la modificació 
de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 

5. Dictamen relatiu a la Moció del Grup Compromís relativa a la sol·licitud al govern 
central de la reforma del sistema de finançament autonòmic. 
 

6. Dictamen relatiu a la Moció del Grup Compromís relativa a la defensa dels cítrics. 

 
7. Dictamen relatiu a la proposta d'Alcaldia relativa a la sol·licitud de subvenció i 

compromís de finançament. Taller d'ocupació 2016. 
 

8. Despatx extraordinari. 
 
 
2. Control dels òrgans de govern: 
 
2.1. Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària, decrets 2016 
– 1900 fins a 2016 – 2170 (Gestiona) i decrets 77 a 84 (Ginsa). 
 
2.2. Precs i preguntes 
 
 
1. PART RESOLUTÒRIA: 
 
1.1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA DE 
29-09-2016 
 
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 anterior: 
ordinària de 29-09-2016. 
 
Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per assentiment unànime. 
 
 
1.2. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS PSOE-
COMPROMÍS RELATIVA A LA COMPAREIXENÇA DE PEDRO SALES PEIXÓ, 
REGIDOR DELEGAT DE LES ÀREES D'AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA, 
URBANISME, ACTIVITATS, PLATGES, OBRES, PARCS I JARDINS I MEDI 
AMBIENT AMB L'OBJECTE DE RESPONDRE A LES PREGUNTES QUE ES 
FORMULEN QUANT A LA SEUA GESTIÓ 
  
 
El secretari dóna compte de la part resolutòria del Dictamen de la Comissió informativa 
permanent d'assumptes jurídics de data 22 de setembre de 2016 en relació amb 
l'acord adoptat pel Ple en l'anterior sessió ordinària de 29 de setembre de 2016. 
 
Obert el torn de preguntes al regidor compareixent, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup 
Popular), atorga la paraula al portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià,  pregunta 
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sobre la situació del PAI Belcaire sud en relació amb la càrrega de cisternes per a 
transvasament d'aigua del clavegueram i què ocorre amb tot el material que per a això 
s'usava. Posteriorment pregunta sobre qui firma els informes de treball i les factures 
del seu departament i quin és l'organigrama de treballadors. Posteriorment planteja qui 
realitza el control de legalitat dels treballadors de les empreses contractades per 
l'Ajuntament o, dels seus subcontractistes. Continua preguntant per la situació del Pou 
Canyars així com per la situació de les runes de la zona de La mina i acaba amb la 
pregunta de quina empresa o enginyer realitza l'estudi d'eficiència energètica. 
 
A continuació l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), atorga la paraula al portaveu del 
Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, aquest comença la seua exposició amb la crítica als 
servicis municipals prestats per empreses contractistes i pregunta per a quan està 
prevista la licitació del contracte de neteja d'edificis públics i, si l'actual contracte se 
satisfà amb objeccions de la Intervenció. Posteriorment pregunta sobre el contracte de 
neteja viària, si està prevista la pròrroga amb millores afegides o si es pretén licitar un 
nou contracte. A continuació planteja preguntes sobre el control de legalitat del 
personal d'empreses subcontractistes i, en relació amb Urbanisme, sobre el grau 
d'execució de la sentència del TSJ de 2012 relacionada amb Belcaire Sud i si hi ha 
previsió de l'Ajuntament per a la seua execució directa i el cost que això suposa a 
l'Ajuntament. Finalment pregunta si hi ha empreses externes que facen els plecs de 
l'Ajuntament i, en relació amb la planta potabilitzadora comenta que falta un informe 
de la tècnica de Medi Ambient en l'expedient i per què encara no s'ha emés i, si la 
llicència ha sigut atorgada per silenci administratiu. 
 
Posteriorment l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), atorga la paraula al regidor 
responsable, Sr. Sales Peixó, qui comença les seues respostes explicant que la càrrega 
de treball de la seua àrea es comparteix amb la resta de l'equip de govern, ja que són 
un equip de treball. A continuació comença a respondre les preguntes formulades pel 
portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís. Pel que fa a la llicència ambiental, 
aquesta s'ha informat favorablement per part de la Conselleria, únicament falta 
l'informe de la tècnica municipal de Medi Ambient. Posteriorment comenta que sí que 
es treballa amb empreses externes en relació amb temes de qualitat, però no en 
l'elaboració de plecs municipals. En relació a les obres del camp de futbol, s'espera que 
acaben en termini, així ho manifesta el tècnic municipal responsable. Pel que fa al 
PGOU, manifesta que la seua opinió personal és que es realitze un de nou, però que de 
moment es treballa d'acord amb les normes subsidiàries vigents. 
 
A continuació l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), manifesta que la STSJCV sobre 
Belcaire Sud s'està executant en els seus propis termes i, que de les cinc empreses 
afectades únicament n’ha respost una. 
 
Posteriorment l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), atorga la paraula al regidor 
responsable, Sr. Sales Peixó, qui exposa que en relació a la neteja viària, no s'ha 
pensat encara en les millores del nou plec o en la pròrroga, la competència per a 
l'adopció d'ambdós acords correspon al Ple, per la qual cosa tots els grups hauran de 
manifestar la seua opinió. En el que correspon al contracte de neteja d'edificis, aquest 
està en tràmit i es licitarà en un curt espai de temps i en el que afecta les millores del 
contracte de jardineria, aquestes s'estan executant normalment. 
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Posteriorment el regidor compareixent, Sr. Sales Peixó (Grup Popular), procedeix a 
respondre les preguntes formulades pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià i 
exposa que s'ha de comprovar el material obrant per al bombament de les cisternes ja 
que tot el material va ser desmantellat i guardat. Pel que fa als informes de treball, 
explica que els firma ell mateix i el responsable de la brigada, i comenta que s'està 
treballant per millorar l'organigrama de treball i a establir un sistema de traçabilitat 
dels treballs que es realitzen. A continuació exposa que la comprovació de la legalitat 
de les contractacions de personal per part de les empreses contractistes de 
subministraments no es realitza, però que sí que es realitza en relació amb les 
empreses de serveis, a les qual se'ls requereix la presentació de la documentació 
corresponent i anuncia que l'empresa que subcontracta és la responsable que els seus 
subcontractistes complisquen l'ordenament jurídic en aquesta matèria. Pel que fa al 
Pou Canyars comenta que aquest tema està en mans dels advocats i que s'està 
treballant per a arribar a un acord i que en relació a les runes en La mina, hi ha 
empreses de reciclatge del consorci que ho estan netejant. A continuació indica que el 
tècnic que ha realitzat l'estudi d'eficiència energètica és un tècnic seleccionat a través 
de la central de compres de la Diputació. Per a concloure fa referència als treballs 
realitzats per la seua àrea i que s'han fonamentat a acabar projectes que ja estaven en 
marxa i iniciar uns altres de nous que milloren la vida dels veïns de Moncofa. 
 
Finalitzat el primer torn de preguntes i respostes, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup 
Popular), obri un segon torn i atorga la paraula al portaveu del Grup Socialista, Sr. 
Picher Julià, qui critica la càrrega de treball del regidor ja que això minva el control de 
les àrees que li corresponen, no obstant això reconeix el dur treball que el regidor 
compareixent du a terme. 
 
Posteriorment intervé el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, qui pregunta 
sobre la situació d'Acuamed i quina és l'empresa que està realitzant l'informe 
d'eficiència energètica. També manifesta la seua preocupació per l'execució de la STSJ 
de 2012 de Belcaire Sud i, en relació amb el contracte de neteja insisteix en què pretén 
fer l'equip de govern, si licitar-ho o prorrogar el contracte, a més, indica que 
l'immobilitzat per a l'execució del contracte és de titularitat municipal. Finalment 
pregunta per què hi ha una partida de neteja d'edificis que es troba en números 
negatius. 
 
Per a concloure la compareixença del regidor del Grup Popular, Sr. Sales Peixó, aquest 
explica que es troba a disposició de tots els grups i que tot l'equip treballa amb la 
màxima transparència possible. Finalment, l'alcalde, Sr. Alós Valls, manifesta el suport 
de tot el seu grup al regidor compareixent. 
 
 
1.3. DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA D'ALCALDIA RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS CONSORCI GESTOR DEL PACTE 
TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ “LA PLANA BAIXA” 
 
El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa 
permanent d'assumptes jurídics de data 20 d'octubre de 2016, el text íntegre del qual 
és el següent: 
 
“S'exposa la proposta presentada per part de l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, 
donant lectura dels acords a dictaminar: 
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«Vist que l’Ajuntament en sessió plenària ordinària de 28 de maig de 2009 va acordar, 
entre altres, constituir el Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació “La Plana 
Baixa” integrat pels ajuntaments de Nules, la Vilavella, Xilxes, Alfondeguilla, Moncofa, 
Almenara, la Llosa i la Vall d’Uixó, les organitzacions sindicals CCOO i UGT, 
l’Organització Empresarial de la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC) i la 
Confederació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Castelló (CEPIMEC), 
aprovar inicialment els seus estatuts i integrar-s’hi. 
 
Vist que el Consell Rector del Consorci, en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2016 va 
adoptar l’acord “03/16.2 Aprovació modificació estatuts del consorci” a fi d’adaptar-los 
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 

Vist que el Consell Rector del Consorci, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2016 
aprova per consens l’acord “04/16.2 Aprovació incorporació dels ajuntaments d’Artana i 
Eslida en la relació de municipis de la modificació dels estatuts del Consorci Gestor del 
Pacte Territorial per l’Ocupació de “La Plana Baixa” relatiu a la modificació dels seus 
estatuts a fi d’incorporar al consorci els municipis d’Artana i Eslida, i modificar l’article 
primer i l’annex 1 dels estatuts.  

Vista la documentació obrant en l’expedient, així com els certificats dels acords 
adoptats expedits per la Secretaria del Consorci de 14 d’octubre de 2016. 

Vist l’informe favorable emés pel secretari de l’Ajuntament en data 17/10/2016. 

Considerant que d’acord amb l’article 22.2.b) LBRL són competència del Ple els acords 
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, així com l’article 47.2 g): 

“Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: g) Creació, 
modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així 
com l’adhesió a elles i l’aprovació i modificació dels seus estatuts.” 

PROPOSE: 

Primer. Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci, amb l’esmena de 
supressió del terme “c” del punt 2 de l’article 18 d’aquests, el text del qual figura en 
l’expedient degudament diligenciat per la Secretaria del Consorci. 

Segon. Que en la modificació dels estatuts del Consorci s’incorporen expressament els 
municipis d’Artana i Eslida, concretament: 

- En l’article 1, amb el títol Constitució. 

- En l’annex I, amb la modificació del text del títol, de “Membres fundadors del 
Consorci” pel de “Membres integrants del Consorci”. 

Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació 
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“La Plana Baixa”.» 

Per part de la Presidència s’atorga la paraula al secretari, el qual explica el contingut de 
les modificacions dels estatuts que se sotmeten al Ple. 

El Sr. Andrés Alós (Grup Popular) indica que es refereix a les modificacions aprovades 
al si del consorci en data 2 de juny i 19 de juliol de 2016 

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. 

• 5 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista (5), 
Sr. Picher Julià, i 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup 
Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.» 

 
Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica la 
proposta que se sotmet al Ple, així com el contingut de la modificació dels estatuts del 
consorci que es proposa. 
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, anuncia el seu vot favorable. 
 
El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot favorable i 
pregunta en què es considera beneficiós la inclusió de dos nous pobles al consorci. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que estos dos pobles ja 
formaven, de facto, part del consorci i que la seua inclusió és beneficiosa ja que com 
més pobles s'unisquen al pacte més sinergies es podran crear. 
 
 
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la proposta que queda 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
1.4. DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA D'ALCALDIA RELATIVA A 
L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa 
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 20 d'octubre de 2016, el text 
íntegre del qual és el següent: 
 
 
L’alcalde president que subscriu proposa a la Comissió informativa l’adopció del 
següent acord: 
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“Vista la providència d’Alcaldia en la qual se sol·licita de la Intervenció municipal 
l’emissió d’informe en què es determine si seran d’aplicació o no en data 01-01-2017 
els coeficients d’actualització proposats per la Direcció General de Cadastre. 
 
Vist l’informe d’Intervenció 449-2016 en el qual es conclou que els coeficients 
d’actualització proposats per Cadastre no resultaran d’aplicació a data 01-01-2017 i no 
es veu afectat per tant el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana en 
el període impositiu de 2017 ja que, d’acord amb l’article 75 del TRLRHL, l’IBI es 
merita el primer dia del període impositiu el qual coincideix amb l’any natural. 
 
Vista la providència d’Alcaldia en la qual s’incoa expedient per a la modificació del tipus 
de gravamen d’IBI URBANA per a 2017, se sol·licita a la Tresoreria municipal que 
procedisca al càlcul del tipus de gravamen d’IBI URBANA per a 2017 amb la intenció de 
no incrementar la pressió fiscal en el municipi de Moncofa i al mateix temps no minvar 
el nivell d’ingressos municipals i se sol·licita informe de fiscalització a la Intervenció 
municipal. 
 
Vist que per la Tresoreria municipal s’ha operat el citat càlcul en el qual es determina 
que el tipus de gravamen IBI URBANA per a 2017 que ha de permetre no incrementar 
la pressió fiscal en el municipi de Moncofa i al mateix temps no minvar el nivell 
d’ingressos municipals és del 0,57%. 
 
Vist l’informe d’Intervenció 450-2016 emés en sentit favorable. 
 
A la vista de tot el que antecedeix propose al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles en els termes següents: 
 

 Modificar l’article 2, i fixar el tipus de gravamen per als Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana en el 0,57%. 

 
Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida modificació en el tauler d’anuncis de 
l’entitat durant trenta dies i publicar, en tot cas, els anuncis d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Tercer. Si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, es considerarà 
definitivament aprovada la modificació de l’ordenança. L’aprovació definitiva de la 
modificació serà publicada en el BOP sense que entren en vigor fins que s’haja dut a 
terme la dita publicació.” 
 
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde, Sr Alós Valls, explica els estudis sobre la 
matèria realitzats pel Departament de Recaptació, així com la proposta que se sotmet i 
l’afectació a la quota líquida de l’impost de béns immobles. 
 
L’interventor, Sr. Gual Sanz, explica el recent escrit remés per cadastre i la possible 
afectació a la proposta que ara se sotmet a consideració. 
 
El portaveu del Grup Compromís, Sr Borràs Penyarroja, pregunta si per a l’elaboració 
dels pressupostos es tindran en compte les conseqüències de la carta remesa per 
cadastre. 
 
Posteriorment es procedeix a debatre les distintes conseqüències i alternatives de la 
carta enviada. 
 

http://www.moncofa.com/
mailto:secretaria@moncofa.com


 

 
Ajuntament de Moncofa                      Secretaria 
Plaça de la Constitució, 1                                              Tel. 964580421 

12593 Moncofa (Castelló)                                             Fax: 964580348  
http://www.moncofa.com                                        secretaria@moncofa.com 

 

8 
 

Finalitzades les intervencions, l’alcalde, Sr Alós Valls (Grup Popular), sotmet la proposta 
a votació, la qual és dictaminada favorablement per: 
 

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

 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís 
(2) i del Grup Socialista (5). 

 
 
Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa 
que es tracta de la modificació a la baixa del tipus de gravamen de l'IBI a fi de no 
augmentar la pressió fiscal als ciutadans que deriva de l'augment de la base 
imposable, és a dir, del valor cadastral. S'ha realitzat els corresponents estudis 
econòmics per part dels tècnics municipals en què s'han estudiat tres escenaris 
possibles i és aquest el més coincident amb la pressió fiscal anterior i en el qual no es 
produeix un augment important en els recursos municipals però tampoc una 
disminució. 
 

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, anuncia que el Grup a què representa 
està d'acord amb la mesura però que cal tindre en compte la carta de cadastre en què 
s'anuncia la possible baixada del valor cadastral en un 13% i pregunta a la Intervenció 
sobre la possible repercussió de la baixada en les arques municipals. 
 
El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica les repercussions de la 
proposta que se sotmet al Ple i comenta que el seu grup va presentar una moció en el 
Ple en què se sol·licitava que remetera una petició a cadastre perquè procedira a la 
revisió del valor cadastral a la baixa, i que el dit acord s'ha incomplit per part de la 
corporació. Anuncia que el seu grup està d'acord a no pujar la pressió fiscal als veïns, 
però que s'ha de procedir a la revisió del valor cadastral a la baixa. 
 
L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, cedeix la paraula a l'interventor, Sr. Gual 
Sanz, el qual comenta que l'Ajuntament va demanar formalment a cadastre la revisió 
dels valors cadastrals. I que l'Estat ha procedit a la revisió dels dits valors, però que 
atenent a l'escassetat de recursos per part de l'Estat la revisió no es realitza com en 
èpoques anteriors, sinó a través de l'aplicació de coeficients reductors. A continuació 
explica que el tipus de gravamen que es pretén acordar és conforme amb l'ordenament 
jurídic i que en el cas que es materialitzara allò que s'ha anunciat per la carta de 
Cadastre, l'Ajuntament disposaria d'un període de “gràcia” per a l'adaptació de la seua 
ordenança fiscal. Almenys, això és el que indica la referida carta. Quant a l'oportunitat 
de la mesura, indica que aquesta no afecta l'estabilitat pressupostària ni a la regla de 
la despesa, però que, com resulta evident, tampoc beneficia la capacitat econòmica de 
l'Ajuntament. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que no és veritat el que s'afirma 
per part del regidor del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, ja que els acords del Ple es 
compleixen i que es va sol·licitar a cadastre la revisió dels valors cadastrals i que la 
revisió a la baixa per part de cadastre resulta clarament insuficient. 
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, anuncia el seu vot favorable en atenció 
als veïns i exposa que, a la vista de la ràpida aprovació dels pressupostos municipals, 
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s'ha d'actuar amb la màxima austeritat i pensant en aquelles actuacions que es 
consideren necessàries i prioritàries. 
 

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, sol·licita tindre accés a la 
documentació amb què se sol·licita la revisió del valor cadastral i anuncia el seu vot 
favorable. 
 
L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, cedeix la paraula a l'interventor, Sr. Gual 
Sanz, el qual explica que els recursos municipals són limitats i, atenent les necessitats 
de despesa que es requereixen per part de la corporació hi ha dos opcions: o 
augmentar la pressió fiscal, o realitzar només aquelles per a les quals hi ha suficients 
recursos. 
 

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, afirma que va sol·licitar formalment la revisió 
del valor cadastral. 
 

 
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la proposta que queda 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
1.5. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS RELATIVA A 
LA SOL·LICITUD AL GOVERN CENTRAL DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE 
FINANÇAMENT AUTONÒMIC 
 
El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa 
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 20 d'octubre de 2016, el text 
íntegre del qual és el següent: 
 
 
L’alcalde president que subscriu proposa a la Comissió informativa l’adopció del 
següent acord: 
 

“MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST 

 

“El subdesenvolupament no és una etapa del desenvolupament. N’és la 

conseqüència.” 

E. Galeano, Les venes obertes d’Amèrica Llatina (1978) 

 

El País Valencià ha estat històricament un territori capdavanter en termes 

econòmics, solidari, obert a l’exterior i amb una notable  capacitat d’adaptació i 

resiliència front les crisis. Des de la dècada dels seixanta, el nou model de 

creixement industrial, la potència de les exportacions agroalimentàries i el 

desenvolupament turístic, van propiciar un cercle virtuós que feu possible el progrés 

de la societat valenciana i la seua decidida contribució al desenvolupament 

econòmic de la resta de pobles de l’Estat Espanyol. 
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Dissortadament, aquesta situació s’ha anat capgirant amb el temps i la renda per 

capita valenciana ha caigut de forma significativa respecte de la mitjana de l’Estat. 

El País Valencià ha passat de ser un territori més ric que la mitjana durant els anys 

seixanta a formar part dels territoris pobres de l’Estat, com demostra el fet que al 

2014, el PIB per capita dels valencians i valencianes es va situar en 19.693€, 2.719€ 

per baix de la mitjana estatal, que és de 22.412€, i a més distància encara de la 

mitjana de la Unió Europea, situada en els 27.400€. 

 

Aquesta relativa decadència de l’economia valenciana, si bé és el resultat d’una 

multiplicitat de factors vinculats a l’evolució del model productiu, s’ha vist 

notablement agreujada per la persistència d’un model de finançament que ens 

atorga sistemàticament menors recursos dels que ens correspondrien per al nostre 

volum poblacional i nivell de renda per capita. Comptat i debatut, som l’únic territori 

de l’Estat que, amb una renda per capita per sota de la mitjana espanyola, aporta 

més del que rep a l’Estat. 

 

Les respectives liquidacions del sistema de finançament autonòmic fetes públiques 

pel Ministeri d’Hisenda situen el finançament per capita dels i les valencianes durant 

el període 2002-2013 en 2.106€ per habitant de mitjana anual. Aquesta xifra suposa 

el 91% de la mitjana del conjunt de CCAA i es tradueix en que la Generalitat 

Valenciana rep 212€ menys per habitant en els recursos transferits per l’Estat 

respecte de la mitjana estatal. 

 

L’infrafinançament del nostre país es va constatar fins i tot per l’informe de la 

Comissió d’Experts nomenada pel Ministeri d’Hisenda que el va xifrar el 2014 en 

1.893 milions d’euros. En definitiva, som pobres, atenent als nostres nivells de 

renda per capita, i així i tot rebem menys recursos que altres territoris més rics. 

A més, cal afegir tres greuges addicionals: l'elevat dèficit fiscal, la discriminació en 

les inversions estatals i les asimetries en la distribució dels objectius de dèficit. 

 

L'extracció de recursos dels valencianes i valencians ha estat constatada per les 

balances fiscals fetes públiques pel Ministeri d'Hisenda en 2005, 2011, 2012 i 2013.  

En totes i cadascuna d'aquestes balances, sovint calculades amb metodologies 

amplament qüestionables, queda reflectit l'elevat dèficit del País Valencià amb 

l'Estat. És a dir, els valencians i valencianes paguem més impostos a Madrid del que 

finalment se'ns retorna en despesa i inversions. 

 

Un altre dels mecanismes que agreugen el dèficit fiscal són les inversions de l’Estat 

al País Valencià, que han estat sistemàticament inferiors al pes poblacional del 

nostre territori. De fet, durant els darrers anys s’han situat entre el 6% i el 8% i per 

al 2016 la inversió per habitant serà de 176€, sensiblement inferior a la mitjana que 

es situa en 237€ per habitant. 
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D'altra banda, el repartiment d’objectius de dèficit per assolir l’estabilitat 

pressupostària ha estat amplament discriminatori per a les CCAA, fent pràcticament 

imprescindible el recurs al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Aquest és un 

mecanisme opac i completament insolidari, a través del qual és l’Estat qui ens deixa 

els nostres propis recursos imposant-nos interessos que alimenten l’endeutament. 

 

Comptat i debatut, el País Valencià travessa una difícil situació financera que limita 

fortament el nostre autogovern i impossibilita l’adopció de mesures socials per fer 

front a la delicada situació que viuen moltes valencians i valencianes. Més encara, es 

dificulta el normal funcionament de serveis bàsics com la sanitat o l’ensenyament. 

 

Així doncs, ara més que mai, entenem que és necessari actuar per capgirar aquesta 

situació. La reforma del sistema de finançament és una qüestió ineludible i que 

hauria de situar-se com a prioritat absoluta per a totes les valencianes i valencians. 

No tan sols això, sinó que també caldrà reivindicar una major autonomia fiscal, la 

nostra justa participació en les inversions de l’Estat i la compensació del deute 

històric acumulat. 

 

És per això que es presenta la següent, 

 

PROPOSTA 

 

El Ple de l’Ajuntament de Moncofa exigeix al Govern espanyol: 

 

 Una reforma immediata del sistema de finançament 

autonòmic que possibilite als valencians i valencianes disposar dels 

recursos que generem per poder gaudir d'uns serveis públics de 

qualitat, i permeta de igual manera, l'exercici de les competències 

pròpies. La reforma hauria d'acabar amb el dèficit fiscal i garantir la 

nostra capacitat d'autogovern. 

 El reconeixement dels dèficit de finançament acumulats des 

que es van dur a terme les transferències de competències al País 

Valencià en almenys 12.433 milions d'euros des de 2002 a 2013, així 

com la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació 

d'aquests dèficits, per exemple a través de la condonació del FLA. 

 La previsió per part de l’Estat d’unes inversions en 

infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del 

País Valencià compensant en tot cas la insuficiència inversora dels 

últims anys. 

 La reestructuració del deute públic generat per la falta de 

finançament de l'Estat, a través d'un procés pel qual l'Estat 

assumisca la part dels préstecs atorgats a la Generalitat Valenciana 

que no hauria sigut necessària en cas que el nostre país haguera 
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rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana de les 

comunitats autònomes, i en el qual s'establisca un calendari 

d'amortitzacions assumible per a la resta del deute. 

 

 Traslladar aquest acord al Govern central, al Congrés dels Diputats, a les 

Corts Valencianes i als grups parlamentaries amb representació en aquestes 

dues cambres.” 

 
 
L’alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja 
perquè procedisca a explicar la proposta i posteriorment la sotmet a votació, la qual es 
dictaminada favorablement per: 
 

 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup 
Compromís (2). 

 10 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular 
(5) i del Grup Socialista (5).» 

 
 
Obert el torn d'intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), cedeix la paraula al 
regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, qui explica el contingut de la moció 
així com el dèficit de finançament dels pobles del País Valencià i reclama el que se'ls 
deu, especialment per quant al País Valencià se li han cedit les competències en 
Educació i Sanitat que generen una elevada despesa. 
 

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, comenta que el seu grup està d'acord 
amb la moció presentada i reclama un finançament just per a la Comunitat Valenciana, 
siga quin siga el color polític del govern de l'Estat. 
 

El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, anuncia que l'infrafinançament 
es deu als dos partits que han governat l'Estat. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que la Comunitat Valenciana es 
mereix un finançament just atenent les seues competències i la seua població, per la 
qual cosa com a valencià anuncia el seu vot favorable a la moció. 
 
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la proposta que queda 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

1.6. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS RELATIVA A 

LA DEFENSA DELS CÍTRICS 
 
 
El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa 
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 20 d'octubre de 2016, el text 
íntegre del qual és el següent: 
 
«L’alcalde president que subscriu proposa a la Comissió informativa l’adopció del 
següent acord: 
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“MOCIÓ PER A DEFENDRE ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI 
D’ARANZELS DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
De nou, la Unió Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d’ell. 
Fa a penes unes setmanes, s’aprovava en el Parlament Europeu una modificació del 
règim d’importació de cítrics del sud d’Àfrica. Malauradament, només els eurodiputats 
valencians, murcians i andalusos van votar en contra d’aquesta barbàrie, la resta 
d’eurodiputats de l’Estat és van abstenir o van votar en contra. 
 
Fins ara, els cítrics del sud d’Àfrica podien ser importats sense aranzels fins al 15 de 
setembre, això volia dir que garantien que durant els mesos d’estiu hi haguera 
taronges allà on en volien, però a mesura que començava la campanya de la taronja 
valenciana, si els sud-africans volien portar les seues taronges a la Unió Europea 
havien de pagar unes taxes.  
 
Gràcies a la modificació del règim d’importació de cítrics del sud d’Àfrica, podran 
arribar fins al 30 de novembre. Tradicionalment, la campanya forta de les navelines és 
durant els mesos d’octubre i novembre; si la taronja del sud d’Àfrica, “sense llavors, 
molt sucosa i dolça, de textura i sabor atractiu” com les grans companyies 
importadores la publiciten, pot arribar a Europa (incloent el País Valencià i, per tant, 
Moncofa) sense cap cost, perjudicarà molt notablement les nostres taronges i, com a 
conseqüència, els nostres llauradors. 
La situació econòmica dels llauradors citrícoles valencians és molt dolenta i, de nou, 
des d’Europa, ens intenten clavar l’estaca de mort. 
 
A tot açò, li hem de sumar el risc de contagi d’una plaga de taronges anomenada black 
spot. Segons les normes europees de sanitat vegetal, si es detecten més de 14 casos 
d’aquesta plaga, s’han de tancar les fronteres pel risc que corren els nostres cultius a 
contagiar-se. L’any 2016, el nombre de deteccions ha estat molt més elevat, per contra 
no només no hem tancat les fronteres com s’hauria d’haver fet, sinó que a més a més 
els allarguem el termini perquè ells puguen portar sense cap cost taronges al nostre 
territori. 
 
Per tot açò, el Grup Municipal Compromís sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de 
Moncofa: 
 

 L’Ajuntament de Moncofa insta el Consell a posar-se en contacte amb la 
Presidència del Govern de l’Estat per tal que realitze les accions oportunes 
davant la Unió Europea per a compensar econòmicament mitjançant ajudes els 
llauradors citrícoles valencians. 

 L’Ajuntament de Moncofa insta el Consell a demanar al Govern de l’Estat que 
presente les propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i 
reordenar les polítiques destinades a la cerca i obertura de nous mercats, així 
com a la conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de 
l’entrada sense aranzels de les taronges del sud d’Àfrica. 

 L’Ajuntament de Moncofa insta el Consell a posar-se en contacte amb la 
Presidència del Govern per tal d’iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta 
mesura no és faça efectiva en l’acord comercial amb el sud d’Àfrica i les 
taronges del sud d’Àfrica paguen aranzels a partir del 15 de setembre i que no 
entre així en competència deslleial amb la taronja valenciana. 

 L’Ajuntament de Moncofa insta el Consell a posar-se en contacte amb la 
Presidència del Govern de l’Estat per tal que busque aliances amb els altres 
països i aconseguir que els països voten en contra d’aquest canvi en el tractat 
sud-africà. 

 L’Ajuntament de Moncofa insta el Consell a posar-se en contacte amb la 
Presidència del Govern de l’Estat per tal que la Unió Europea garantisca que les 
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taronges complisquen amb la normativa fitosanitària europea i previnga la 
possible plaga black spot.” 

 

L’alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup Compromís, Sr Borràs Penyarroja 
perquè procedisca a explicar la proposta i posteriorment la sotmet a votació, la qual és 
dictaminada favorablement per la unanimitat dels assistents.» 
 
 
Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, 
explica la problemàtica citrícola valenciana i els problemes econòmics i laborals que 
dóna lloc. També comenta les possibles amenaces en temes de plagues. 
 

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa que el seu grup està a favor de 
la moció presentada, ja que València és la zona de major producció citrícola del món. 
Critica que Mercadona i altres empreses importen taronja per a vendre-la en territori 
valencià, així com que els diputats europeus espanyols no hagen votat a favor de la 
protecció de la taronja valenciana per mitjà de la imposició d'aranzels a l'exportació de 
cítrics a la Unió Europea. Finalment critica la falta de control fitosanitari de les taronges 
importades, comentant els problemes que això pot ocasionar. 
 
Finalment, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, critica que en Mercadona es 
venguen taronges estrangeres, especialment tenint en compte que Mercadona és una 
empresa valenciana. Posteriorment mostra la seua preocupació per la falta de control 
fitosanitari de les taronges importades i avant el seu vot favorable. 
 
Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
1.7. DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA D'ALCALDIA RELATIVA A LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE FINANÇAMENT. TALLER 
D'OCUPACIÓ 2016 
 
El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa 
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 20 d'octubre de 2016, el text 
íntegre del qual és el següent: 
 
«El alcalde president que subscriu proposa a la Comissió Informativa a l’efecte de 
dictamen la següent proposta,  

“Atenent l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es 
determina el programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, publicada en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7832, de data 20 de juliol de 2016. 

Atenent el projecte que s’ha sol·licitat denominat “Taller d’Ocupació Moncofa”, 
concretament del sector agrari i sector de la construcció, per a l’execució dels mòduls 
“Recuperació mediambiental de zona recreativa riu Belcaire- Senda Blava” i “Reforma i 
millora de l’accessibilitat de l’edifici municipal Cambra Agrària” 
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Considerant que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 1792/2016, de 9 de setembre, es 
va acordar sol·licitar que siga concedida a l’Ajuntament de Moncofa una subvenció per 
import de 370.927,20 euros, per a l’execució del Taller d’Ocupació Moncofa i es va 
adoptar el compromís de finançament de la part econòmica del projecte no 
subvencionada, segons l’advocació de la competència concedida a la Junta de Govern 
Local mitjançant el Decret d’Alcaldia número 1146/2015, de 9 de juliol, per a sol·licitar 
i acceptar subvencions. 

No obstant això, atenent que mitjançant l’escrit amb registre d’entrada en l’Ajuntament 
núm. 7454/2016, de 28 de setembre, el tècnic del Servei Territorial de Formació per a 
l’Ocupació, adscrit al Servef, sol·licita “l’acord del Ple en el qual es ratifique la sol·licitud 
d’aquesta subvenció.” 

Atenent el dit requeriment i amb l’objectiu de la bona coordinació entre administracions 
públiques, aquesta Alcaldia proposa a la Comissió Informativa l’adopció del següent 
acord: 

Primer. Sol·licitar la concessió a l’Ajuntament de Moncofa d’una subvenció per import 
de 370.927,20 euros, per a l’execució del “Taller d’Ocupació Moncofa” segons els 
mòduls descrits en tot el que antecedeix. 

Segon. Adoptar el compromís de finançament de la part econòmica del projecte no 
subvencionada. 

Tercer. Donar trasllat del present acord al Servef atenent el requeriment efectuat, 
perquè donen per esmenada la documentació presentada“. 

S’adverteix per part del secretari que aquest acord se sotmet a la consideració de la 
comissió i posteriorment del Ple per exigències de la Generalitat. Es recorda que el dit 
acord ja va ser adoptat per l’òrgan competent, que a juí dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament és l’alcalde, si bé en aquest municipi la competència relativa a la 
sol·licitud de subvencions s‘ha delegat a favor de la Junta de Govern Local. No obstant 
això i, en virtut de les exigències de la Generalitat, es considera que ha de sotmetre’s 
la proposta a la consideració del Ple a fi de poder prosseguir amb la tramitació de la 
subvenció.  

Finalitzades les intervencions, l’alcalde, Sr Alós Valls (Grup Popular), sotmet la proposta 
a votació, la qual és dictaminada favorablement per: 

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

· 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2) 
i del Grup Socialista (5).» 

Obert el torn d'intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls, cedeix la paraula al portaveu del 
Grup Popular, Sr. Andrés Alós, qui explica que la proposta se sotmet a la consideració 
del Ple per exigències de la Generalitat Valenciana. 
  
Tant el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, com del Grup Compromís, Sr. 
Vilar Paradís, anuncien el seu vot favorable. 
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Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 

1.8. DESPATX EXTRAORDINARI-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 
COMPROMÍS, SOCIALISTA I POPULAR RELATIU A L'ALLIBERAMENT DE L'AP-
7 

L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, pregunta si algun grup polític municipal 
desitja incorporar algun punt a l'ordre del dia. 
 
El Sr. Raül Borràs Penyarroja, regidor (Grup Compromís), indica que desitja incorporar 
pel tràmit d'urgència la MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS COMPROMÍS, SOCIALISTA I 
POPULAR RELATIU A L'ALLIBERAMENT DE L'AP 7 atenent que les obres de l'AP-7 es 
troben actualment en execució i és necessari prendre un acord abans de la seua 
finalització. 
 
Sotmesa a votació la urgència per a la inclusió en l'orde del dia de la moció 
presentada queda aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
Posteriorment l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), atorga la paraula 
al Sr. Raül Borràs Penyarroja, regidor (Grup Compromís), qui procedeix a la lectura i 
explicació de la moció conjunta que a continuació es transcriu:  
 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS COMPROMÍS, SOCIALISTA I POPULAR 
RELATIVA A L’ALLIBERAMENT DE L’AP-7 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’inici de les obres en l’Autovia A-7 ha posat de manifest, de nou, la precarietat 
de les infraestructures de comunicació en les comarques del Nord del País 
Valencià. Davant el col·lapse registrat en aquesta autovia, els agents socials de 
Castelló i la pràctica totalitat de les forces polítiques han reclamat ja la 
necessitat d’alliberar l’autopista AP-7 d’immediat almenys en el tram paral·lel de 
l’A-7 afectat per les obres, que inclouria tot el traçat entre els peatges de 
Sagunt i Moncofa. 
 
Val a dir que, davant problemàtiques semblants, Foment ha autoritzat en 
ocasions alliberaments en moments concrets, com ara el que es va produir a les 
autopistes AP-68 i AP-2 a Saragossa, en 2010 degut als elevats índex de 
sinistralitat de la N-232 entre Figueruelas i Mallén. 
 
De fet, en 2004, el Ministeri i els ajuntaments de Castelló, Benicàssim i Orpesa 
van permetre circular de forma gratuïta camions per l’AP-7 durant el mes 
d’agost per reduir el trànsit de la col·lapsada N-340. Així mateix, en 2014, el 

http://www.moncofa.com/
mailto:secretaria@moncofa.com


 

 
Ajuntament de Moncofa                      Secretaria 
Plaça de la Constitució, 1                                              Tel. 964580421 

12593 Moncofa (Castelló)                                             Fax: 964580348  
http://www.moncofa.com                                        secretaria@moncofa.com 

 

17 
 

Ministeri i la Generalitat van acordar bonificar fins en un 50% la circulació de 
camions per l’AP-7 entre Sagunt i Torreblanca pel tancament de la N-340 a 
vehicles pesats. 
 
L’existència d’aquests precedents refermen la viabilitat i la necessitat de buscar 
alternatives per tal d’evitar un caos circulatori que agreuge encara més la 
mobilitat a les comarques de Castelló. 
 
Cal recordar que ara mateix, l’única gran eix de comunicació no col·lapsat que 
travessa de nord a sud les comarques de Castelló és únicament l’autopista de 
pagament AP-7, ja que la connexió de A-7 (o autovia del Mediterrani) amb 
Catalunya no està finalitzada; la N-340 suporta des de fa dècades molt més 
volum de trànsit del previst per una carretera d’eixes característiques –amb 
efectes greus de sinistralitat-. 
 
Cal subratllar a més, que la comunicació ferroviària de Castelló suporta 
actualment una situació de col·lapse, ja que les comunicacions cap al sud estan 
afectades per les obres del tercer carril –circumstància que ha minvat greument 
les freqüències i les connexions en tren cap al sud. Així mateix, les 
comunicacions ferroviàries cap al nord en matèria de Rodalies són 
absolutament deficients i pel que fa al corredor mediterrani les previsions més 
optimistes fixen la data de finalització de les obres com a mínim l’any que ve. 
Per tot això, presentem la següent 

 
PROPOSTA D'ACORD: 

 
Instar al Govern Central i al Ministeri de Foment l’immediat alliberament de l’AP-
7 a les comarques de Castelló. 
 
Subsidiàriament, instar al Govern Central l’alliberament immediat de l’AP-7 
almenys en el tram entre els peatges de Sagunt i Moncofa. 
 
Sotmesa a votació la moció presentada, queda aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
1.8.2 DESPATX EXTRAORDINARI 
 
L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, pregunta si algun grup polític municipal 
desitja incorporar algun punt a l'orde del dia. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, indica que es desitja incorporar pel 
tràmit d'urgència la moció relativa al projecte del barranc de Juan Mora atenent a la 
necessitat que s'adopten mesures urgents per a evitar conseqüències greus de difícil 
reparació i atenent a les reunions recentment mantingudes amb la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. 
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Sotmesa a votació la urgència per a la inclusió en l'orde del dia de la moció 
presentada queda aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Posteriorment, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, procedeix a la lectura i 
explicació de la moció conjunta que a continuació es transcriu:  

«MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS POPULAR, SOCIALISTA I 
COMPROMÍS RELATIU AL PROJECTE BARRANC JUAN DE MORA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El 9 de juliol de 2011 es va publicar en el BOE la resolució de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer per la qual s’anunciava: informació pública del projecte de 
canalització del barranc Juan de Mora, terme municipal de Nules a Castelló. 
 
En el projecte citat figurava entre altres aspectes, la creació d’una bassa artificial d’un 
metre d’altura de l’aigua i una extensió d’uns 500.000 metres quadrats en l’anomenada 
Finca del Pou, envoltada d’unes motes de protecció de 2,5 metres d’altura; també una 
segona bassa de 500.000 metres quadrats en la finca situada entre el camí Pou i el 
camí Rajadell i també amb motes de protecció de 2,5 metres d’altura. És a dir, el 
barranc no eixia directe al mar sinó a les basses. 
 
Durant el termini legal d’al·legacions se’n presentaren un total de 79 per part de  veïns 
de la zona i del poble i també per part de l’Ajuntament de Nules en el Decret del 8 
d’agost i el Decret del 12 d’agost de 2011. 
 
El 24 de febrer de 2016 es contesten les al·legacions presentades en 2011 i se 
n’estimen algunes, però les principals, relatives a la zona de la platja, es posposen per 
a acceptar-se o denegar-se a la redacció del projecte final. 
 
En una reunió mantinguda el dia 1 de març de 2016, a la qual assistiren uns 90 
afectats, a més de representants dels ajuntaments de Moncofa i Nules i la 
Confederació, foren presentades noves al·legacions, i es va fer especial referència als 
focus de mosquits tigre que van aparèixer en la parcel·la en qüestió en les quals 
s’incidia en la insensatesa d’aquestes basses artificials  on el mosquit tigre pot procrear 
a gust.  
 
Entre les al·legacions més significatives, se’n tornen a demanar 4 que ja figuraven en 
2011 i que no havien sigut acceptades: 
 

1. Eixida directa del barranc al mar. 
2. Comportes en les eixides al mar com en la gola de Nules. 
3. Turbines de propulsió per a ajudar el desguàs en cas de marees altes o per a 

dessecar la zona en cas de pluges i evitar la cria del mosquit tigre. 
4. Anul·lació de les basses i de les motes de protecció. 

 
El 21 d’abril de 2016 es rep en l’Ajuntament la contestació a les al·legacions 
presentades en la reunió. S’hi atenen algunes consideracions però les importants es 
posposen per a ser avaluades des d’una anàlisi cost-benefici ambiental i social, de 

http://www.moncofa.com/
mailto:secretaria@moncofa.com


 

 
Ajuntament de Moncofa                      Secretaria 
Plaça de la Constitució, 1                                              Tel. 964580421 

12593 Moncofa (Castelló)                                             Fax: 964580348  
http://www.moncofa.com                                        secretaria@moncofa.com 

 

19 
 

forma que es valore la viabilitat final del projecte atés que la Confederació en aquesta 
data no pot estimar o desestimar les al·legacions presentades. 
 

Per tot això, presentem per a l’aprovació la següent proposta d’acord: 
 
PRIMER. Instar el Ministeri de Medi Ambient i a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer a la redacció, en la major brevetat, de l’anàlisi cost-benefici, ambiental i social 
de forma que es valore la viabilitat final del projecte de canalització barranc Juan de 
Mora de Nules, per a posteriorment estimar les al·legacions presentades i instar perquè 
es redacte un projecte alternatiu que reculla les reivindicacions dels afectats. 
 
SEGON. Mostrar la nostra preocupació per la problemàtica del mosquit tigre en la 
nostra zona i el nostre compromís ferm de seguir lluitant per a disminuir les molèsties 
que ocasiona la seua presència, oposant-nos i advertint de qualsevol acció que puga 
augmentar la problemàtica actual, que afecta la salut pública.  
 
TERCER. Comunicar l’acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, al Ministeri de 
Medi Ambient i a l’Ajuntament de Nules.» 
 
Obert el torn d'intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), cedeix la paraula al 
portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, que exposa la problemàtica a què podria 
donar lloc una rebentada de la bassa així com els problemes d'inundació de finques 
adjacents que ha ocasionat la seua construcció. 
 
Finalitzat el torn d'intervencions se sotmet a votació la moció presentada, 
queda aprovada 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. 1.900 AL NÚM. 2.170) I DELS DECRETS 
D'INTERVENCIÓ (GINSA,  DEL 77 AL 84) 
 
Donat compte de la relació de decrets dictats des de l'última sessió ordinària i que a 
continuació s'indiquen, es produeixen les intervencions següents: 
 
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Picher Julià, pregunta en relació al Decret 
1971-2016, si s'actua d'ofici. 
 
El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, pregunta pel doble pagament 
d'IBI, a què es deu i l'import global. 
 
L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, explica que el doble pagament de l'IBI es 
deu a la modificació dels valors cadastrals en unitats d'actuació no acabades i que el 
desfasament fa referència a l'exercici 2012 i següents. 
 
L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls (Grup Popular), atorga la paraula a 
l'interventor qui explica que es va iniciar d'ofici l'expedient de devolució d'ingressos 
indeguts de 2012 en relació amb l'IBI. Els imports i quanties es troben en el 
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Departament de Tresoreria, la seua quantia no afecta de forma important a la 
Tresoreria municipal.  
 
En relació amb la pregunta formulada pel portaveu del Grup Socialista, l'alcalde de la 
corporació, el Sr. Alós Valls, explica que sí s'actua d'ofici. 
 
El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, pregunta a què es deu la 
devolució a què es refereix el Decret 1951. 
 
L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que es tracta d'un 
projecte ja finalitzat i que, atés que ja ha transcorregut el termini de garantia es 
procedeix a la devolució de l'aval prèviament depositat. 
 
LLISTAT DE DECRETS PLE ORDINARI 20-07-2016: GESTIONA (DEL NÚM. 
1.900 AL NÚM. 2.170) 
 

Nom Data Resum 

DECRET 2016-2170 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ – C/ VALLADOLID, 10 - 
SAREB] 

21/10/16 
15:48 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ – C/ VALLADOLID, 10 - 
SAREB 

DECRET 2016-2169 [DECRET ORDRE 
D’EXECUCIÓ NETEJA SOLAR + desestima 
al·legacions - CASA AMIGA, C/ CIUDAD REAL, 7] 

21/10/16 
15:47 

DECRET ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA 
SOLAR + desestima al·legacions - CASA 
AMIGA, C/ CIUDAD REAL, 7 

DECRET 2016-2168 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIO] 

21/10/16 
15:30 DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 

DECRET 2016-2167 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ] 

21/10/16 
15:29 DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 

DECRET 2016-2166 [DECRET REQUERIMENT 
AMPLIACIÓ TERRASSA BAR LES CLARINES] 

21/10/16 
15:28 

DECRET REQUERIMENT AMPLIACIÓ 
TERRASSA BAR LES CLARINES 

DECRET 2016-2165 [DECRET TANCAMENT 
RESTABLIMENT LEGALITAT URBANÍSTICA - 
habitatge identificat com a planta 4 porta H de 
l’edifici siti en c/ Tarragona nº 7.] 

21/10/16 
15:26 

DECRET TANCAMENT RESTABLIMENT 
LEGALITAT URBANÍSTICA - habitatge 
identificat com a planta 4 porta H de l’edifici 
siti en c/ Tarragona nº 7. 

Decret 2016-2164 [DECRET ORDE D'EXECUCIÓ 
NETEJA SOLAR - TARRAGONA, 4 - COVA] 

21/10/16 
15:24 

DECRET ORDE D'EXECUCIÓ NETEJA 
SOLAR - TARRAGONA, 4 - COVA 

Decret 2016-2163 [DECRET ORDE D'EXECUCIÓ 
NETEJA SOLAR] 

21/10/16 
15:24 

DECRET ORDE D'EXECUCIÓ NETEJA 
SOLAR 

Decret 2016-2162 [DECRET TANCAMENT ORDE 
EXECUCIÓ - ALISEDA - CARRER TENERIFE] 

21/10/16 
15:24 

DECRET TANCAMENT ORDE EXECUCIÓ 
- ALISEDA - CARRER TENERIFE 

Decret 2016-2161 [DECRET RESTAURACIÓ 
LEGALITAT en C/ Tarragona, núm. 7- 4t E.] 

21/10/16 
15:23 

DECRET RESTAURACIÓ LEGALITAT en 
C/ Tarragona, núm. 7- 4t E. 

Decret 2016-2160 [DECRET MESURA 
RESTAURACIÓ LEGALITAT en C/ Tarragona, 
núm. 7- 4t F.] 

21/10/16 
15:21 

DECRET MESURA RESTAURACIÓ 
LEGALITAT en C/ Tarragona, núm. 7- 4t F. 

Decret 2016-2159 [Resolució aprovant bases 
animador esportiu] 

21/10/16 
15:01 

aprovació bases borsa de treball animador 
esportiu 

Decret 2016-2158 [Resolució aprovant bases 
arxiver] 

21/10/16 
15:01 aprovació bases borsa arxiver 

DECRET 2016-2157 [2016 10 20 DECRET 
LIQUIDACIÓ RETIRADA DE VEHICLES VIA 
PUBLICA] 

21/10/16 
15:00 

LIQUIDACIONS COBRADES EN EFECTIU 
PER LA POLICIA LOCAL A CAUSA DE 
CAIGUDA DEL SISTEMA DE 
COBRAMENT I DATAFON 

Decret 2016-2156 [Decret resolució] 
21/10/16 
15:00 

Resolució Exp.1466/16 sanció ordenança 
convivència ciutadana, SSL 

Decret 2016-2155 [Decret resolució] 
21/10/16 
15:00 

Resolució i liquidació Exp. 948/16 sanció 
ordenança neteja urbana, MCA 
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DECRET 2016-2154 [DECRET 5426] 
21/10/16 
12:54 

Autorització ocupació de la via publica amb 
tall del carrer Mare de Déu del Pilar el dia 
22-10-16 amb motiu de celebració 
particular 

DECRET 2016-2153 [DECRET 5441] 
21/10/16 
12:54 

Autorització d'ocupació de la via publica 
amb tall del carrer Sant Antoni el dia 22-10-
16 

Decret 2016-2152 [Decret ADIC LARSOCAPLA SL 
i COMPENSACIÓ] 

21/10/16 
12:54 

Autorització, disposició, reconeixement de 
l'obligació i compensació d'obligacions 
reconegudes de LARSOCAOLA, SL 

DECRET 2016-2151 [01 DECRET] 
21/10/16 
12:54 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 
dia 24-10-2016 a les 13 h. 

Decret 2016-2150 [Decret resolució] 
21/10/16 
12:54 

Resolució Exp. 3.84/16 sanció tinença 
d'animals, EOL 

Decret 2016-2149 [decret baixes drets reconeguts 
setembre 2016] 

21/10/16 
11:30 baixes drets reconeguts setembre 2016 

Decret 2016-2148 [DECRET INCOACIÓ ORDE E 
EXECUCIÓ carrer Isaac Peral, 17 - SAREB] 

21/10/16 
11:20 

DECRET INCOACIÓ ORDE E EXECUCIÓ 
carrer Isaac Peral, 17 - SAREB 

Decret 2016-2147 [DECRET INCOACIÓ ORDE 
D'EXECUCIÓ CARRER PLANA BAIXA, 43] 

21/10/16 
11:20 

DECRET INCOACIÓ ORDE D'EXECUCIÓ 
CARRER PLANA BAIXA, 43 

Decret 2016-2146 [DECRET INCOACIÓ ORDE 
D'EXECUCIÓ - CAMÍ SERRADAL, 22] 

21/10/16 
11:20 

DECRET INCOACIÓ ORDE D'EXECUCIÓ 
- CAMÍ SERRADAL, 22 

Decret 2016-2145 [DECRET INCOACIÓ ORDE 
D'EXECUCIÓ CARRER PLANA BAIXA, 6] 

21/10/16 
11:20 

DECRET INCOACIÓ ORDE D'EXECUCIÓ 
CARRER PLANA BAIXA, 6 

Decret 2016-2144 [DECRET ORDE D'EJECCIÓN 
NETEJA SOLAR - COVA VALL D´UIXÓ, S.L. - 
CARRER SARAGOSSA, 7] 

21/10/16 
11:20 

DECRET ORDE D'EJECCIÓN NETEJA 
SOLAR - COVA VALL D´UIXÓ, S.L. - 
CARRER SARAGOSSA, 7 

Decret 2016-2143 [DECRET ORDE D'EXECUCIÓ 
NETEJA SOLAR - carrer Salamanca, 9 - VIVACE 
INVERSIONS, S.L.] 

21/10/16 
11:20 

DECRET ORDE D'EXECUCIÓ NETEJA 
SOLAR - carrer Salamanca, 9 - VIVACE 
INVERSIONS, S.L. 

DECRET 2016-2142 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ] 

21/10/16 
11:10 còpia documentació regidor 

DECRET 2016-2141 [DECRET 5425] 
20/10/16 
15:47 

Sol·licitud d'autorització d'ocupació de la 
via publica amb tall del carrer Vila-real el 
dia 22-10-2016 amb motiu de celebració 
particular 

Decret 2016-2140 [decret avanç nòmina octubre 
Miguel Jiménez Salguero] 

20/10/16 
15:16 avanç nòmina octubre 

Decret 2016-2139 [DECRET REQUERIMENT 
MARTINEZ & MUZZATI S.L.P. - ampliació clínica 
veterinària] 

20/10/16 
13:46 

DECRET REQUERIMENT MARTINEZ & 
MUZZATI S.L.P. - ampliació clínica 
veterinària 

Decret 2016-2138 [DECRET 2a MULTA 
COERCITIVA ORDE D'EXECUCIÓ NETEJA 
SOLAR] 

20/10/16 
13:43 

DECRET 2a MULTA COERCITIVA ORDE 
D'EXECUCIÓ NETEJA SOLAR 

Decret 2016-2137 [decret designació secretari jutjat 
de pau] 

20/10/16 
12:48 nomenament secretari jutjat de pau 

Decret 2016-2136 [DECRET Cooperativa de regs] 
20/10/16 
12:48 Inadmissió escrit núm r.e. 4755 

Decret 2016-2135 [decret setembre 2016] 
20/10/16 
12:48 pagament model 111 i 115 IRPF 

DECRET 2016-2134 [DECRET exp 4195] 
19/10/16 
14:07 POBRESA ENERGÈTICA GV exp 4195 

Decret 2016-2133 [DECRET ORDE D'EXECUCIÓ 
NETEJA SOLAR] 

19/10/16 
13:29 

DECRET ORDE D'EXECUCIÓ NETEJA 
SOLAR 

Decret 2016-2132 [DECRET CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA GAS NATURAL carrer Magallanes, 15] 

19/10/16 
10:18 

DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA GAS 
NATURAL carrer Magallanes, 15 

Decret 2016-2131 [Decret ADO-P expte. 
POBRESA ENERGÈTICA 3102-2016] 

18/10/16 
13:10 

Autorització, disposició, reconeixement de 
l'obligació i ordenació del pagament expte. 
pobresa energètica 3102-2016 

Decret 2016-2130 [DECRET REQUERIMENT 18/10/16 DECRET REQUERIMENT AMPLIACIÓ 
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AMPLIACIÓ TERRASSA BAR LES CLARINES] 13:10 TERRASSA BAR ELS CLARINES 

DECRET 2016-2129 [DECRET LLUM 4858-4860-
4881-4924-4925-4926-5033-5116-5117-5118-
5288-5289-5290-5291] 

18/10/16 
9:13 

PEI Pobresa energètica diputació 
expedients:4858-4860-4881-4924-4925-
4926-5033-5116-5117-5118-5288-5289-
5290-5291/2016. 

DECRET 2016-2128 [01 DECRET 
CONVOCATÒRIA] 

17/10/16 
14:59 

Decret convocatòria comissió comptes i 
assumptes econòmics de 20-10-2016 

DECRET 2016-2127 [01 DECRET 
CONVOCATÒRIA] 

17/10/16 
14:45 

Convocatòria de la comissió informativa 
d'assumptes socials i ciutadans dia 20-10-
16 a les 14 hores. 

Decret 2016-2126 [DECRET JUSTIFICACIÓ 
ABSÈNCIES DE MARÇ A MAIG 2016 JBAF] 

17/10/16 
14:38 

EXPEDIENT NÚM. 3133/16 
JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES JBAF MARÇ 
A MAIG 2016 

DECRET 2016-2125 [201685734E RECURS] 
17/10/16 
14:30 

RESOLUCIÓ RECURS EXPTE 
2016/26042S 

DECRET 2016-2124 [MUL-2016-112 CAP 
COL·LECTIVA] 

17/10/16 
14:26 RELACIÓ MULTES 112 

DECRET 2016-2123 [201668263P] 
17/10/16 
14:26 EXPTE 2016/68263P 

DECRET 2016-2122 [02 CONVOCATÒRIA] 
17/10/16 
14:18 

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ 
INFORMATIVA ASTOS JURIDICS DIA 20-
10-16 A LES 13 H. 

DECRET 2016-2121 [201673785X] 
17/10/16 
14:17 EXPTE 2016/73785X 

DECRET 2016-2120 [201673729T] 
17/10/16 
14:17 EXPTE 2016/73729T 

DECRET 2016-2119 [201673759F] 
17/10/16 
14:16 EXPTE 2016/73759F 

DECRET 2016-2118 [201677658J] 
17/10/16 
14:16 EXPTE 2016/77658J 

DECRET 2016-2117 [02 CONVOCATÒRIA] 
17/10/16 
14:07 

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ 
INFORMATIVA 20-10-16 a les 14 h. 

DECRET 2016-2116 [02 CONVOCATÒRIA] 
17/10/16 
14:06 

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ 
INFORMATIUS COMPTES I ASSUMPTES 
ECONÒMICS DEL DIA 20-10-16 A LAS 
13.30 H. 

DECRET 2016-2115 [02 CONVOCATÒRIA] 
17/10/16 
14:06 

CONVOCATÒRIA COMISSIÓ 
INFORMATIVA ASSUMPTES SOCIALS I 
CIUTADANS DIA 20-10-16 A LAS 14 H. 

DECRET 2016-2114 [Decret grau nivell 18 VGG] 
17/10/16 
12:11 

EXPEDIENT NÚMERO 5359/16 GRAU 
NIVELL VGG 

DECRET 2016-2113 [DECRET D'ALCALDIA -DEV-
ING-INDV- exp 5314-2016] 

17/10/16 
12:11 

Desestimació sol·licitud devolució 
d'ingressos indeguts. 

DECRET 2016-2112 [DECRET APROB 
LIQUIDACIÓ NOVEMBRE 2016 A OCTUBRE 2017 
CÀNON CAFETERIA DEL CENTRE DE DIA 
SEGONS CONTRACTE ADMINISTRATIU] 

17/10/16 
12:10 

LIQUIDACIÓ CÀNON OCTU 2016 NOV 
2017 BAR CAFETERIA CENTRE DE DIA 

Decret 2016-2111 [DECRET RESOLUCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR - 30 euros] 

17/10/16 
10:09 

DECRET RESOLUCIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR - 30 euros 

DECRET 2016-2110 [DECRET exp 3102] 
17/10/16 
9:30 

POBRESA ENERGÈTICA GVA 3102/2016 
DBC 

Decret 2016-2109 [Decret ADO-P exp. POBRESA 
ENERGÈTICA , segons Decret 1757-2016] 

14/10/16 
12:07 

Autorització, disposició, reconeixement 
obligació i ordenació pagament, ajudes 
pobresa energètica segons decret de 
concessió 1757-2016 

DECRET 2016-2108 [DECRET VARIACIONS 
PADRÓ HABITANTS] 

14/10/16 
10:57 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 13 D'OCTUBRE. 

DECRET 2016-2107 [DECRET] 
13/10/16 
14:29 

APROVACIÓ DIVERSASSOS EN EL 
PADRÓ D'HABITANTS SOL·LICITADES 
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L'11 D'OCTUBRE. 

DECRET 2016-2106 [DECRET] 
13/10/16 
14:27 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 10 D'OCTUBRE. 

Decret 2016-2105 [DECRET D'ALCALDIA 
DEVOLUCIÓ INGRESSOS DEGUTS ICIO-exp 
3502-2016-2] 

13/10/16 
13:00 

Afegir part dispositiva al Dte. 1448/2016 
sobre devolució d'ingressos per ICIO. 

DECRET 2016-2104 [DECRET] 
13/10/16 
12:26 

APROVACIÓ DECRET VARIACIONS EN 
EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 5 D'OCTUBRE. 

DECRET 2016-2103 [DECRET] 
13/10/16 
11:55 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 4 D'OCTUBRE. 

DECRET 2016-2102 [DECRET] 
13/10/16 
11:39 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 3 D'OCTUBRE. 

DECRET 2016-2101 [DECRET] 
13/10/16 
10:17 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 30 DE SETEMBRE. 

DECRET 2016-2100 [DECRET] 
13/10/16 
9:28 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL DIA 29 DE 
SETEMBRE. 

DECRET 2016-2099 [DECRET 5226] 
13/10/16 
8:31 

Autorització d'ocupació de la via publica 
amb tall del carrer Jacinto Benavente el dia 
13-10-2016 amb motiu de celebració 
particular 

Decret 2016-2098 [D. pagament transferència 
retornada Pirotècnia Peñarroja, SL] 

11/10/16 
13:11 

pagament transferència retornada 
Pirotècnia Peñarroja, SL 

DECRET 2016-2097 [INCOACIÓ DIPUTACIÓ 4362 
MULTES TRÀNSIT] 

10/10/16 
14:51 REMESA 4362 MULTES 

DECRET 2016-2096 [INCOACIÓ DIPUTACIÓ 4365 
MULTES TRANSIT] 

10/10/16 
14:51 incoació remesa 4365 multes 

Decret 2016-2095 [Decret nomenament provisional 
tresorera] 

10/10/16 
14:51 nomenament provisional tresorera 

DECRET 2016-2094 [INCOACIÓ DIPUTACIÓ 4390 
MULTES TRANSIT] 

10/10/16 
14:50 REMESA 4390 MULTES 

DECRET 2016-2093 [DECRET 5229] 
10/10/16 
14:31 

Autorització d'ocupació de la via publica 
amb tall del carrer Jacinto Benavente el dia 
13-10-2016 amb motiu de celebració 
particular 

DECRET 2016-2092 [DECRET 5225] 
10/10/16 
14:30 

Autorització d'ocupació de la via pública 
amb tall del carrer Colom entre els dies 7 i 
16 d'octubre de 2016 amb motiu de 
celebració particular 

DECRET 2016-2091 [DECRET 5223] 
10/10/16 
14:30 

Autorització d'ocupació de la via publica 
amb tall del carrer Barranquet entre els dies 
7 a 16 d'octubre de 2016 amb motiu de 
celebració particular 

DECRET 2016-2090 [RELACIÓ ESCOLA ESTIU 
2016] 

7/10/16 
14:12 

LIQUIDACIÓ D'1 REBUT DE L'ESCOLA 
ESTIU 2016 60 EUROS DETECTAT COM 
COBRAT I NO LIQUIDAT 

Decret 2016-2089 [4-DECRETO ALCALDIA. 
APROVACIÓ EXPTE.MODIFC.PPTARIA 28-2016] 

7/10/16 
14:12 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 28-2016. 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

Decret 2016-2088 [DECRET CONTRACTACIÓ] 
7/10/16 
12:55 exp 1207716BD03 

Decret 2016-2087 [DECRET CONTRACTACIÓ 
PER A COBRIR UNA RENÚNCIA DESOCUPACIÓ 
AGRÀRIA FASE III] 

7/10/16 
12:55 

EXPEDIENT NÚMERO 2669/2016 
COBRIR UN LLOC EN L'EXPTE. 
DESOCUPACIÓ AGRÀRIA FASE III, PER 
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RENÚNCIA. 

Decret 2016-2086 [DECRET AMPLIACIÓ QUATRE 
AGENTS DE POLICIA FINS A EL 15-10-16] 

7/10/16 
12:53 

EXPEDIENT NÚMERO 3080/2016. 
AMPLIACIÓ CONTRACTE QUATRE 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL FINS AL 
15/10/2016 

DECRET 2016-2085 [01 DECRET] 
7/10/16 
12:50 Convocatòria JGL 10-10-2016 

DECRET 2016-2084 [DECRET APROVACIÓ 
EXPTE CONTRACTACIÓ] 

7/10/16 
12:34 

APROVACIÓ De l'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES 
POLICIALS 

Decret 2016-2083 [Decret delegació presidència 
festeig taurí] 

7/10/16 
11:54 

Delegació de l'alcalde de la Presidència 
dels Festejos taurins en la setmana de 
festes de St. Antoni 2016 

DECRET 2016-2082 [Decret resolució] 
7/10/16 
11:51 

Resolució favorable zona estacionament de 
vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda, AAV 

DECRET 2016-2081 [DECRET ADJUDICACIO] 
7/10/16 
10:08 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT FURGONETA 

DECRET 2016-2080 [Decret resolució] 
6/10/16 
14:27 

Resolució Exp.1.938/16 sanció 
d'ordenança mercat, FMA 

Decret 2016-2079 [decret aplicació pagaments 
pendents d'aplicar setembre 2016] 

6/10/16 
9:30 

aplicació pressupostària pagaments 
pendents d'aplicar 

DECRET 2016-2078 [decret aplicació pagaments 
pendents d'aplicar factures setembre 2016] 

6/10/16 
9:30 

aplicació pressupostària pagaments 
pendents d'aplicar 

Decret 2016-2077 [Decret incoació] 
6/10/16 
9:30 

Incoar Exp. 5.158/16 sanció ordenança 
mercat, HR 

Decret 2016-2076 [Decret incoació] 
6/10/16 
9:29 

Incoar Exp. 4.854/16 sanció ordenança 
mercat, DA 

Decret 2016-2075 [Decret incoació] 
6/10/16 
9:29 

Incoar Exp.4.889/16 sanció d'ordenança de 
mercat, DDG 

DECRET 2016-2074 [DECRET 5186] 
5/10/16 
15:29 

Autorització d'ocupació de la via publica 
amb tall del carrer Cova Santa entre els 
dies 8 i 15 d'octubre de 2016, amb motiu de 
celebració particular. 

DECRET 2016-2073 [DECRET 5192] 
5/10/16 
15:29 

Autorització d'ocupació de la via publica 
amb tall del carrer SAN Joaquín entre els 
dies 8 i 15 d'octubre de 2016 amb motiu de 
celebració particular. 

DECRET 2016-2072 [Decret resolució] 
5/10/16 
15:29 

Resolució Exp.2.466/16 sanció ordenança 
tinença d'animals, JRC 

DECRET 2016-2071 [Decret incoació] 
5/10/16 
15:29 

Incoar Exp.4.855/16 sanció ordenança 
convivència ciutadana, NAP 

DECRET 2016-2070 [Decret incoació] 
5/10/16 
15:29 

Incoar Exp.5.157/16 sancions ordenança 
mercat, RPA 

DECRET 2016-2069 [Decret flexibilitat horària 
MMM] 

5/10/16 
10:42 

EXPEDIENT NÚM. 5051/2016 
FLEXIBILITAT HORÀRIA MMM. 

DECRET 2016-2068 [DECRET ADJUDICACIÓ] 
5/10/16 
9:50 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS 
TRAMITACIÓ SEGURS TAURINS 

DECRET 2016-2067 [DECRET INICI 
DESMUNTATGE] 

5/10/16 
9:49 

INICIO EXPTE DESMUNTATGE 
BERENADOR 32 I DEVOLUCIÓ 
GARANTIA 

DECRET 2016-2066 [DECRET ADJUDICACIÓ] 
5/10/16 
9:49 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
REPAVIMENTACIÓ CARRERS NUCLI 
URBÀ MONCOFA 

DECRET 2016-2065 [DECRET RQT 
DOCUMENTACIÓ ART. 151.2 ELECNOR - còpia] 

5/10/16 
9:49 

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 146 I 
151 TRLCSP A YOMEE SERVICES, SL 

DECRET 2016-2064 [DECRET RQT. 
COMPLIMENT PLA] 

5/10/16 
9:49 

DECRET REQUERIMENT MODIFICACIÓ 
PLA DESENROTLLAMENT SERVEI MTT. 
JARDINS. 
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DECRET 2016-2063 [DECRET DESESTIMACIÓ 
REC. REPOSICIÓ] 

5/10/16 
9:49 

DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA DECRET 
247/2016 DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE 

Decret 2016-2062 [Decret resolució] 
5/10/16 
9:48 

Resolució Exp. 4.725/16 sanció ordenança 
publicitat, LEM 

Decret 2016-2061 [DECRET RECTIFICACIÓ 
DECRET ADJ] 

4/10/16 
14:03 

DECRET RECTIFICANT EL DECRET 
1959/2016 

DECRET 2016-2060 [DECRET AUTORITZACIÓ] 
4/10/16 
14:00 

AUTORITZACIÓ CORREFOC SANT 
ANTONI 

DECRET 2016-2059 [DECRET HORARIS 
FESTES] 

4/10/16 
13:59 Autorització horaris festes 2016 

DECRET 2016-2058 [DECRET D'ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0010] 

4/10/16 
12:21 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2057 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0004] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d’ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2056 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0009] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d’ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2055 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0012] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d’ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2054 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0013] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d’ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2053 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0015] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2052 [DECRETO D’ALCALDIA -
DEV-ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-
0016] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

Decret 2016-2051 [DECRET D'ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0001] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

Decret 2016-2050 [DECRET D'ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0014] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2049 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0003] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2048 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0008] 

4/10/16 
12:20 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2047 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0011] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2046 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0006] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2045 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0005] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2044 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0002] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2043 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A21- exp 5161-2016-fet-0007] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació i liquidació posterior per SPR 

DECRET 2016-2042 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0001] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2041 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0013] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2040 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0002] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2039 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0004] 

4/10/16 
12:19 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2038 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0006] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 
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DECRET 2016-2037 [DECRET DE ALCALDIA -
DEV-ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-
0003] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2036 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0008] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2035 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0022] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2034 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0018] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2033 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0019] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2032 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0011] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2031 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0026] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2030 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0015] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2029 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0027] 

4/10/16 
12:18 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2028 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0012] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2027 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0017] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2026 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0010] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2025 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0016] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2024 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0020] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2023 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0029] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2022 [DECRETO D’ALCALDIA -
DEV-ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-
0005] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2021 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0025] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2020 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0023] 

4/10/16 
12:17 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2019 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0007] 

4/10/16 
12:16 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2018 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0024] 

4/10/16 
12:16 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 
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DECRET 2016-2017 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0009] 

4/10/16 
12:16 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2016 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0028] 

4/10/16 
12:16 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2015 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0014] 

4/10/16 
12:16 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2014 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A22- exp 5161-2016-fet-0021] 

4/10/16 
12:16 

Devolució d'ingressos IBI-2012, per a 
compensació per SPR i posterior devolució 
per Aj. 

DECRET 2016-2013 [decret baixes drets 
reconeguts agost 2016] 

4/10/16 
12:16 

baixes drets reconeguts liquidació agost 
2016 

DECRET 2016-2012 [decret plec càrrecs setembre 
2016] 

4/10/16 
12:16 

reconeixement drets liquidació setembre 
2016 

DECRET 2016-2011 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0009] 

4/10/16 
9:05 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2010 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0006] 

4/10/16 
9:05 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2009 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0008] 

4/10/16 
9:05 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2008 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0001] 

4/10/16 
9:05 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2007 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0007] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2006 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0012] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2005 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0004] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2004 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0011] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2003 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0002] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2002 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0003] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2001 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0016] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-2000 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0017] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-1999 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0015] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-1998 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0005] 

4/10/16 
9:04 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-1997 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0014] 

4/10/16 
9:03 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-1996 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fer-0013] 

4/10/16 
9:03 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-1995 [DECRET D’ALCALDIA -DEV-
ING-INDV-MOD-A1- exp 5161-2016-fet-0010] 

4/10/16 
9:03 Devolució d’ingressos indeguts IBI 2012 

DECRET 2016-1994 [decret ALCALDIA 
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 MAGRANER] 

4/10/16 
9:03 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 1 PAI 
MAGRANER 

DECRET 2016-1993 [DECRET TAULES I 
CADIRES] 

4/10/16 
9:03 

DECRET TAULES I CADIRES C/MAJOR, 
10 

DECRET 2016-1992 [DECRET REQUERIMENT] 
3/10/16 
14:45 DECRET REQUERIMENT 

DECRET 2016-1991 [DECRET] 
3/10/16 
12:02 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS I 
VARIACIONS EN EL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS SOL·LICITADES EL 28 DE 
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SETEMBRE 

DECRET 2016-1990 [DECRET] 
3/10/16 
9:36 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 27 DE SETEMBRE. 

DECRET 2016-1989 [DECRET] 
3/10/16 
9:05 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 26 DE SETEMBRE. 

DECRET 2016-1988 [DECRET] 
3/10/16 
9:02 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 23 DE SETEMBRE. 

DECRET 2016-1987 [DECRET] 
3/10/16 
8:59 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITA EL DIA 22 DE SETEMBRE 

DECRET 2016-1986 [DECRET] 
3/10/16 
8:58 

APROVACIÓ BAIXES EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS NOTIFICADES 
PER L'AJUNTAMENT DE SAGUNT. 

DECRET 2016-1985 [DECRET] 
3/10/16 
8:44 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 15 DE SETEMBRE 
DE 2016. 

DECRET 2016-1984 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE DE EXECUCIÓ] 

30/09/16 
15:56 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1983 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

30/09/16 
15:55 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1982 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

30/09/16 
15:54 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1981 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

30/09/16 
15:54 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1980 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ] 

30/09/16 
15:52 DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 

DECRET 2016-1979 [DECRET AUDIÈNCIA 
VEÏNS-titulars limítrofs] 

30/09/16 
15:51 

DECRET AUDIÈNCIA VEÏNS - 
DESSALADORA 

DECRET 2016-1978 [decret convocatòria consell 
esport] 

30/09/16 
14:51 Convocatòria ordinària consell de l´esport 

DECRET 2016-1977 [DECRET ALCALDE] 
30/09/16 
14:51 DECRET ALCALDE 

DECRET 2016-1976 [DECRET ALCALDE] 
30/09/16 
14:51 DECRET ALCALDE 

DECRET 2016-1975 [DECRET ALCALDE] 
30/09/16 
14:51 DECRET ALCALDE 

DECRET 2016-1974 [DECRET] 
30/09/16 
12:56 

APROVACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
PER A OCUPACIÓ PARADA REMOLC 
HAMBURGUESES EN FESTES DE SANT 
ANTONI. 

DECRET 2016-1973 [DECRET] 
30/09/16 
12:54 

APROVACIÓ OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA PER A REMOLC DE XURROS I 
PIZZES EN FESTES DE SANT ANTONI. 

DECRET 2016-1972 [DECRET] 
30/09/16 
12:53 

APROVACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
AMB CARRO DE VENDA JOGUETS 
DURANT LES FESTES DE SANT ANTONI. 

DECRET 2016-1971 [DECRET INCOACIÓ EXP. 
SANCIONADOR] 

30/09/16 
9:32 

DECRET INCOACIÓ EXP. 
SANCIONADOR 

DECRET 2016-1970 [201666249H] 
29/09/16 
14:47 EXP 2016/66249H 

DECRET 2016-1969 [DECRET VARIACIONS 
PADRÓ] 

29/09/16 
13:49 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 
SOL·LICITATS EL 13 DE SETEMBRE. 

DECRET 2016-1968 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

29/09/16 
13:48 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 
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DECRET 2016-1967 [DECRET ALCALDIA ADOPK 
NÒMINA SETEMBRE 2016] 

29/09/16 
9:28 ADOPK NÒMINA SETEMBRE 

DECRET 2016-1966 [DECRET D’ALCALDIA -
REC-REP-IIVTNU- MARIA ALEMANY MARTI-exp 
5055-2016] 

29/09/16 
7:58 

Desestimació recurs de reposició contra 
liquidació d’IIVTNU 

DECRET 2016-1965 [DECRET 5050] 
28/09/16 
13:27 

Autorització d’ocupació de la via pública 
sense tall de l’av. Ramon y Cajal els dies 7 
a 16 d’octubre per casal de festes. 

DECRET 2016-1964 [D. ADOP FACTURA 160051 
ALUMINIS SALES] 

28/09/16 
13:27 

ADOP FACTURA 160051 ALUMINIS 
SALES 

DECRET 2016-1963 [DECRET ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE] 

28/09/16 
13:26 

DECRET ADJUDICANT CONTRACTE 
MANTENIMENT BT A TELECSO, SL 

DECRET 2016-1962 [DECRET INICI 
DESMUNTATGE] 

28/09/16 
13:26 

EXP. DESMUNTATGE MERENDERO 14 

PLA DE COSTES 2016 
DECRET 2016-1961 [DECRET INICI 
DESMUNTATGE] 

28/09/16 
13:26 

INICI EXP DESMUNTATGE MERENDERO 
6 PLA DE COSTES 2016 

DECRET 2016-1960 [DECRET] 
28/09/16 
12:33 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 14 DE SETEMBRE. 

DECRET 2016-1959 [DECRET ADJUDICACIÓ] 
27/09/16 
13:40 

ADJUDICACIÓ CORREFOC SANT 
ANTONI 

DECRET 2016-1958 [Decret resolució reiterativa] 
27/09/16 
10:28 

Resolució Exp.437/16 sanció ordenança 
mercat, EDB 

DECRET 2016-1957 [Decret resolució] 
27/09/16 
10:28 

Resolució Exp. 259/15 sanció ordenança 
neteja urbana, JIHM 

DECRET 2016-1956 [Decret resolució] 
27/09/16 
10:28 

Resolució Exp.2.289/16 sanció ordenança 
tinença animals, AGP 

DECRET 2016-1955 [DECRET 4885] 
27/09/16 
10:28 

Autorització d'ocupació de la via pública 
amb tall del carrer Mestre Serrano el dia 
24-9-16 amb motiu de celebració particular 

DECRET 2016-1954 [DECRET 5036] 
27/09/16 
10:28 

Autorització d'ocupació de la via pública 
amb tall del carrer Trinitat el dia 23-9-16 
amb motiu de celebració particular 

DECRET 2016-1953 [DECRET APROVANT 
LIQUIDACIONS ESCOLA D'ESTIU] 

27/09/16 
10:27 

140 LIQUIDACIONS DE L'ESCOLA 
D'ESTIU PAGADES PRÈVIAMENT PER 
MITJÀ D'INGRÉS BANCARI 

DECRET 2016-1952 [Decret ADO-P exp. 
POBRESA ENERGÈTICA, segons decret 1928-
2016] 

27/09/16 
10:26 

Autorització, disposició, reconeixement de 
l'obligació i ordenació de pagament del 
gasto relatiu a pobresa energètica 

DECRET 2016-1951 [decret devolució aval 
Prodein, SL] 

27/09/16 
10:26 devolució aval redacció projecte pont 

DECRET 2016-1950 [DECRET SUBSTITUCIÓ 
ALC 26-9-16] 

27/09/16 
10:25 Substitució alcalde dia 26-9-2016 

DECRET 2016-1949 [Decret resolució] 
27/09/16 
10:25 

Arxiu Exp.1.362 sanció ordenança mercat, 
QALA 

Decret 2016-1948 [DECRET ALCALDIA. 
APROVACIÓ EXP.MODIFC.PPTARIA 1-2016] 

27/09/16 
10:25 

APROVACIÓ EXPEDIENT 27-2016 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Decret 2016-1947 [Decret conjunt edicost PEI 
Alimentació 2520-3815-3996-3997-4703-4706-
4707-4708-4709-4710-4838-5013] 

27/09/16 
9:27 

PEI Alimentació expedients:2520-3815-
3996-3997-4703-4706-4707-4708- 
4709-4710-4838-5013 

DECRET 2016-1946 [01 DECRET] 
26/09/16 
14:42 Convocatòria Ple 29-9-16 a les 19 h. 

DECRET 2016-1945 [DECRET INSCRIPCIÓ] 
26/09/16 
13:16 

Inscripció en el Registre Municipal 
d'Associacions de l'AC Penya El knut amb 
el número 35 

DECRET 2016-1944 [01 DECRET] 
26/09/16 
13:13 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 
de 26-9-2016 a las 13 h. 

DECRET 2016-1943 [DECRET INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS] 

26/09/16 
12:57 

AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS CAMP ESPORTS I 
POLIESPORTIU EL 27/09/2016 CURS 
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PORTERS DE FUTBOL. 

DECRET 2016-1942 [DECRET] 
26/09/16 
11:56 

AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS CAMP D'ESPORTS I 
POLIESPORTIU EL DIA 27/09/2016 PER A 
CURS DE PORTERS. 

DECRET 2016-1941 [INCOACIÓ DIPUTACIÓ 4329 
MULTES TRÀNSIT] 

26/09/16 
10:38 INCOACIÓ REMESA 4329 

DECRET 2016-1940 [MUL-2016-102 RES 
COL·LECTIVA] 

26/09/16 
10:23 

RESOLUCIÓ SANCIONADORA MULTES 
2016/102 

DECRET 2016-1939 [201644883L] 
26/09/16 
10:22 EXP. 2016/44883L 

DECRET 2016-1938 [201654124Z] 
26/09/16 
10:22 Sancions trànsit 2016/54124Z. 

DECRET 2016-1937 [201673776R] 
26/09/16 
10:22 Sancions trànsit 2016/73776R 

DECRET 2016-1936 [201673824A] 
26/09/16 
10:22 Sancions trànsit 2016/73824A 

DECRET 2016-1935 [201673803M] 
26/09/16 
10:22 Sancions trànsit 2016/73803M 

DECRET 2016-1934 [201640436B] 
26/09/16 
10:21 Sancions trànsit 2016/40436B 

DECRET 2016-1933 [201643454Q] 
26/09/16 
10:21 Sancions trànsit 2016/43454Q 

DECRET 2016-1932 [201671736P] 
26/09/16 
10:21 Sancions trànsit 2016/71736P 

DECRET 2016-1931 [201650932L] 
26/09/16 
10:21 Sancions trànsit 2016/50932L 

DECRET 2016-1930 [201644877J] 
26/09/16 
10:20 Sancions trànsit 2016/44877J 

DECRET 2016-1929 [DECRET REQUERIMENT 
CESPA - TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 
(INFORME)] 

23/09/16 
15:14 

DECRET REQUERIMENT CESPA - 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT (INFORME) 

DECRETO 2016-1928 [DECRET exp 2078-4160-
4184-4185-4191-4265] 

23/09/16 
14:58 

Pobresa energètica GV exp 2078, 4160, 
4184, 4185, 4191 y 4265 

DECRET 2016-1927 [DECRET D’ALCALDIA -
REC-REP-IIVTNU- canos ninot-exp 5029-2016] 

23/09/16 
14:58 

Estimació recurs reposició contra liquidació 
IIVTNU 

DECRET 2016-1926 [DECRET D’ALCALDIA -
REC-REP-IIVTNU- isabel segarra serrano-exp 
3372-2016] 

23/09/16 
14:58 

Estimació recurs de reposició contra 
liquidació IIVTNU 

DECRET 2016-1925 [DECRET D’ALCALDIA -
REC-REP-IIVTNU- eleuterio canos alos-exp 5037-
2016] 

23/09/16 
14:58 

Desestimació recurs de reposició contra 
liquidació IIVTNU 

DECRET 2016-1924 [DECRET D’ALCALDIA -
REC-REP-IIVTNU-BANKIA -exp 5040-2016] 

23/09/16 
14:57 

Estimació recurs de reposició contra 
liquidació IIVTNU 

DECRET 2016-1923 [DECRET D’ALCALDIA -
REC-REP-IIVTNU- JOSEFA GARCIA SEGARRA-
exp 5052-2016] 

23/09/16 
14:57 

Estimació recurs de reposició contra 
liquidació IIVTNU 

DECRET 2016-1922 [DECRET REQUERIMENT] 
23/09/16 
14:57 

REQUERIMENT DECLARACIÓ 
RESPONSABLE SEGONA OCUPACIÓ 

DECRET 2016-1921 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

23/09/16 
14:41 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1920 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

23/09/16 
14:41 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1919 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

23/09/16 
14:41 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1918 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

23/09/16 
14:41 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1917 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

23/09/16 
14:41 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 
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DECRET 2016-1916 [DECRET INCOACIÓ 
ORDRE D’EXECUCIÓ] 

23/09/16 
14:41 

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ 

DECRET 2016-1915 [Resolució modificació llista 
definitiva] 

23/09/16 
13:16 

modificació llista admesos i exclosos per 
omissió d’esmena NIF 44798341-E 

DECRET 2016-1914 [DECRET substitució 
secretari] 

23/09/16 
13:16 

FORMACIÓ ELS DIES 22 I 23 DE 
SETEMBRE DE 2016 

DECRET 2016-1913 [DECRET CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA D’OBRES] 

23/09/16 
13:16 concessió llicència d’obres 

DECRET 2016-1912 [decret avançament nòmina 
setembre Benkasem Tnoukhi Halid] 

23/09/16 
13:16 Avançament nòmina setembre 

DECRET 2016-1911 [D. ADOP SUBVENCIÓ 
JUBILATS I PENSIONISTES BELCAIRE] 

23/09/16 
13:15 

ADOP SUBVENCIÓ JUBILATS I 
PENSIONISTES BELCAIRE 

DECRET 2016-1910 [decret justificació pagament 
13_/016] 

23/09/16 
13:15 justificació pagament 13/2016 

DECRET 2016-1909 [decret pagament a justificar 
17_2016 Javier Martín Biot] 

23/09/16 
13:15 pagament a justificar 17/2016 

DECRET 2016-1908 [decret justificació pagament 
16_2016] 

23/09/16 
13:15 justificació pagament 16/2016 

DECRET 2016-1907 [DECRET] 
23/09/16 
11:07 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. 

DECRET 2016-1906 [DECRET] 
23/09/16 
11:04 

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS. 

DECRET 2016-1905 [DECRET] 
23/09/16 
11:02 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. 

DECRET 2016-1904 [DECRET] 
23/09/16 
11:01 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. 

DECRET 2016-1903 [DECRET] 
23/09/16 
11:00 

APROVACIÓ INSCRIPCIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. 

DECRET 2016-1902 [DECRET D’ALCALDIA -
REC-REP-IIVTNU-CAIXA RURAL SANT ISIDRE -
exp 5009-2016] 

23/09/16 
9:52 

Estimació recurs de reposició, amb 
anul·lació de liquidació i inici d'expedient de 
devolució d'ingressos indeguts 

DECRET 2016-1901 [Decret resolució] 
23/09/16 
9:52 

Resolució Exp. 1.467/16 sanció ordenança 
c.ciutadana, NJA 

DECRET 2016-1900 [Decret resolució] 
23/09/16 
9:51 

Resolució Exp.2.485/16 sanció ordenança 
tinença d'animals, EST 

 
LLISTAT DE DECRETS PLE ORDINARI 20-07-2016: GINSA (DEL 77 AL 84) 
 

NÚMERO DATA CONCEPTE 

77 28/09/2016 RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 

2016/58 

78 28/09/2016 RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 

2016/60 

79 28/09/2016 RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 
2016/62 

80 28/09/2016 RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 

2016/61 

81 28/09/2016 RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 

2016/59 
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82 07/10/2016 RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 
2016/63 

83 07/10/2016 RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 

2016/64 

84 24/10/2016 RELACIÓ 19 DE O REALITZADA EL 24/10/2016 

 
2.2. PRECS I PREGUNTES 
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, pregunta sobre l'estat en què es troba 
la denúncia que va manifestar un veí a la finalització del Ple del mes de juliol referent a 
la realització d'obres il·legals per part d'un altre veí. 
 
L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, respon que la corporació actua sempre que 
té constància de la realització d'obres il·legals i, que en el supòsit plantejat, els tècnics 
municipals no van poder entrar en el domicili perquè el seu titular es trobava absent. 
Per això s'està procedint a la sol·licitud d'entrada en el domicili a fi de conéixer l'abast 
dels fets denunciats i continuar, si és el cas, amb el procediment. 
 
El Sr. Raül Borràs Penyarroja, regidor (Grup Compromís), felicita el regidor responsable 
de Normalització Lingüística, Sr. Andrés Alós (Grup Popular) per les campanyes 
realitzades. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, agraeix les felicitacions i comenta que es 
continua treballant per la millora i normalització del valencià. 
 
El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, pregunta si l'Ajuntament ha 
sol·licitat incloure alguna especialitat a les bases reguladores del PPOIS. 
 
L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, respon que les activitats a què actualment 
va dirigit el PPOIS comprenen moltes de les necessitats del municipi, per la qual cosa 
no s'ha demanat cap modificació al que preveuen les bases. No obstant això, l'equip de 
govern es mostra obert als suggeriments que des d'altres grups es vullguen presentar. 
 
Finalitzat el torn de precs i preguntes el president alça la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 

http://www.moncofa.com/
mailto:secretaria@moncofa.com



