
ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 9
Data: 29 de setembre de 2016
Horari: de 19.00 a 22.30 h
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
8. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
9. Paula Galí Tur, regidora (Grup Socialista)
10. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
11. Joan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís)
12. Raül Borràs Penyaroja, regidor (Grup Compromís)
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Secretari: Marc Palomero Llopis

orden del dia

1. Part resolutòria:

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

1.2. Dictamen relatiu a la cessió i autorització d'infraestructures elèctriques a Iberdrola
en l'àmbit del PAI Magraner.

1.3.Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 21-2016,
consistent en suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres crèdits.

1.4. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 22-
2016, consistent en suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres crèdits.

1.5. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 23-
2016, consistent en suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria
per a despeses generals (RLTGG) per a l'amortització extraordinària de préstecs.

1.6. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 24-
2016, per a la concessió de subvencions nominatives.

1.7. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 25-
2016, per a la concessió de subvencions nominatives.



1.8. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 26-
2016, per a la concessió de diverses actuacions.

1.9. Dictamen relatiu a l'aprovació de pla economicofinancer (PEF) davant de la projecció
d'incompliment de l'estabilitat pressupostària, consistent en suplement de crèdit finançat
amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG) per a la realització
de diverses actuacions.

1.10. Dictamen relatiu a l'establiment dels dies festius locals per a l'any 2017.

1.11. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de l'expedició
de targetes d'estacionament per a discapacitats i procediment per a la sol·licitud de la
plaça d'estacionament.

1.12. Dictamen relatiu a l'ampliació del Consultori Auxiliar de Moncofa.

1.13. Dictamen relatiu a l'adhesió al manifest de suport al “Pacte valencià per la mobilitat
segura i sostenible”.

1.14. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'ordenança reguladora d'ajudes per a l'adquisició
de llibres de text d'educació infantil, segon cicle, de 3 a 6 anys.

1.15. 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.

1.16. Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís relativa a la inclusió de clàusules
sociolaborals a les empreses que vullguen optar a contractes públics.

1.17. Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària, decrets 2016
– 1468 fins a 2016 – 1899 (Gestiona) i decrets 57 a 76 (Ginsa).

2.2. Precs i preguntes.

1. PART RESOLUTÒRIA:

1.1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA DE
20-07-2016

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 20-07-2016 .



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

1.2.  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  CESSIÓ  I  AUTORITZACIÓ
D'INFRAESTRUCTURES  ELÈCTRIQUES  A  IBERDROLA  EN  L'ÀMBIT  DEL  PAI
MAGRANER.

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, el text íntegre del
qual és el següent:

«Atenent la necessitat de continuar amb la implantació dels serveis necessaris per a la
finalització de les actuacions previstes en relació amb el PAI Magraner i la gestió del
qual va ser en el seu moment assumida per l'Ajuntament de Moncofa.

Vista la  necessitat  de dotar  d'energia elèctrica els  immobles  que en l'expedient  es
relacionen, així com la d'establir una xarxa d'abastiment d'energia elèctrica.

Vist l'informe de l'arquitecte municipal de 15/09/2016.

Vist l'informe de Secretaria de 19/09/2009.

Executats els nous pals en la posició definitiva i instal·lada la nova línia aèria de baixa
tensió (LABT) entre pals instal·lats, per a poder desviar la LABT que creua el camí
Serratelles a l'altura de la intersecció amb el carrer Cabrera, aquesta Alcaldia proposa
al Ple de l'Ajuntament, per mitjà de moció, l'adopció de l'acord següent:

PRIMER.  Cedir  a  Iberdrola  Distribución Eléctrica  SAU amb domicili  als  efectes  de
notificacions  a  Castelló,  Av.  Germans  Bou,  239  i  amb  domicili  fiscal  en  el  carrer
Gardoqui,  8,  districte  postal  48088  de  Bilbao,  els  nous  suports  i  línies  elèctriques
instal·lades per  a la  desviació  de la  línia  aèria  de baixa  tensió  que creua el  camí
Serratelles a l'altura de la intersecció amb el carrer Cabrera.

SEGON.  Autoritzar  l'establiment  i  permanència  del  suport  instal·lat  sobre  sòl  de
titularitat municipal, davant del número 61 del camí Serratelles. 

TERCER. En els terrenys de propietat municipal on hi ha esteses de línies elèctriques
de baixa i mitjana tensió, s'autoritza a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU o empresa
successora, el pas de personal, vehicles i materials, a qualsevol hora del dia, així com
per a l'establiment, permanència i reparació a què haguera lloc en el futur.

QUART. La cessió es realitza garantint el bon funcionament i reparació a càrrec de
l'Ajuntament dels defectes constructius que es detecten, durant un any per a l'obra
vista i tres per a l'obra oculta, a partir de la posada en funcionament.

CINQUÉ. La cessió es realitza lliure de càrregues i gravàmens sense càrrec pendent
per cap concepte i sense que Iberdrola Distribución Eléctrica SAU se subrogue en cap
obligació  personal,  que  l'Ajuntament  de  Moncofa  haguera  pogut  contraure  amb
persones físiques, jurídiques o administracions públiques.



SISÉ.  Notificar  a  la  mercantil  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  SAU  en  la  forma
legalment establida indicant a més que les instal·lacions referides estan exemptes de
llicència municipal, taxes i impostos, per estar promogudes pel mateix Ajuntament.

La Presidència sotmet a votació la proposició 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  vots  a  favor  que  corresponen  al  vot  ponderat  del
portaveu del Grup Socialista i un vot a favor que correspon al vot ponderat del
Grup Ciutadans.

 1 abstenció que correspon 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, exposa
que  es  tracta  d'aprovar  el  procediment  necessari  per  a  finalitzar  les  actuacions
referides al PAI Magraner.

El  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  assenyala  que  al  ser  un  tràmit
necessari per a la finalització del PAI Magraner, actuaran en conseqüència i el seu grup
votarà a favor de l'aprovació de l'acord.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta que el seu grup votarà a
favor. En el mateix sentit es pronuncia la portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá.

Finalitzades les  intervencions se sotmet a votació la proposta que queda
aprovada per unanimitat dels assistents.

1.3. DICTAMEN  RELATIU  A  LA  PROPOSTA  D'ALCALDIA  D'APROVACIÓ
INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  21-2016,
CONSISTENT EN SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES D'ALTRES
CRÈDITS

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 22 de setembre de 2016, el
text íntegre del qual és el següent:

«Vista  la  providència  d'Alcaldia  en  la  qual  s'incoa  expedient  de  modificació
pressupostària  número  21-2016,  per  import  de  89.820,00  €,  que  consisteix  en
suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del
pressupost vigent no compromeses.

Vistos els informes favorables d'Intervenció 381-2016 i 382-2016.

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

Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària  21-2016,  que
consisteix en suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d'altres partides del
pressupost vigent no compromeses.



A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

BCO-161-61901 Millora i adequació col·lectors aigües residuals 89.820,00

TOTAL 89.820,00

B) REDUCCIÓ EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

TRE-011-31000 Interessos de demora de deutes a LT 58.320,00

TRE-011-91300 Amortització de préstecs a LT 31.500,00

TOTAL 89.820,00

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

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

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

L'alcalde explica la proposta i se sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement
per:

 6 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular
(5) i un vot a favor que correspon al vot ponderat del Grup Ciutadans.

 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, manifesta
que aquesta modificació es realitza per a complir amb els compromisos adoptats pel
Ple.



El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que la proposta deriva d'una
moció presentada pel seu grup municipal, per la qual cosa votaran a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, comenta que la proposta d'acord
deriva d'una moció del PSOE i que aquesta és coherent per al finançament del pla
director. Així mateix, manifesta que s'haurien de racionalitzar les diferents actuacions,
és a dir, realitzar abans les que tenen una prioritat alta a fi d'evitar abocaments al més
prompte possible.

La  portaveu del  Grup  Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  exposa  que està  d'acord amb la
proposta presentada, que així s'ha manifestat anteriorment, ja que hi ha problemes
amb el clavegueram des de fa anys. És per això que s'agraeix l'acord polític que pretén
posar solució.

L'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  comenta  que  s'han  de
prioritzar les actuacions d'acord amb els criteris dels tècnics, i no a criteri dels partits
polítics.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, indica que els polítics han d'adequar-se
al criteri tècnic, però que l'opinió política ha de tindre's en compte.

El  portaveu del  Grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  comenta que el  seu grup està
d'acord, cal atendre a criteris tècnics; és per això que després de converses amb els
tècnics se'ls ha indicat que cal prioritzar la separació en l'arreplega de pluvials de la
zona del poble i de la mar.

La portaveu del  Grup Ciutadans, Sra.  Juliá  Juliá,  exposa que està d'acord amb les
prioritats tècniques i indica que des de la part política s'ha de controlar la gestió.

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  D'APROVACIÓ
INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  22-2016,
CONSISTENT EN SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES D'ALTRES
CRÈDITS

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 22 de setembre de 2016, el
text íntegre del qual és el següent:

«Vista  la  providència  d'Alcaldia  en  la  qual  s'incoa  l’expedient  de  modificació
pressupostària  número  22-2016,  per  import  de  19.508,85  €,  que  consisteix  en
suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del
pressupost vigent no compromeses.

Vistos els informes favorables d'Intervenció 384-2016 i 385-2016.



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

Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària  22-2016,  que
consisteix en suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'una altra partida del
pressupost vigent no compromesa.

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

BSO-231-22199 Serveis socials ajudes socials 19.508,85

TOTAL

19.508,85

B) REDUCCIÓ EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import/€

MAB-171-21002 Manteniment de jardins 19.508,85

TOTAL

19.508,85

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

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

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

L'alcalde explica la proposta i la sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement



per:

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

 8 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís
(2) , del Grup Socialista (5) i del Grup Ciutadans (1).»

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta
que la modificació pressupostària consisteix a augmentar la partida de Serveis Socials
per a atendre les necessitats actuals i indica que els tècnics i polítics s'han bolcat a
oferir el millor servei i atendre totes les necessitats sorgides.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que el seu Grup està a favor
de la proposta i que recolzarà qualsevol proposta que millore l'atenció social.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, es pregunta què haguera passat si
en el pressupost no s'hagueren atés les peticions en Serveis Socials demandades pel
seu Grup Municipal i pel del Partit Socialista. Explica que actualment les ajudes de la
Generalitat han augmentat i que si la sol·licitud d'ajudes per part de la població ha
augmentat és perquè hi ha més necessitat.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, comenta que els pressupostos van ser
aprovats per tots els grups i que en Serveis Socials hi ha moltes necessitats i que les
necessitats de la població continuen sent elevades. Així mateix, proposa començar a
discutir els nous pressupostos perquè en aquests es preveja l'augment de la quantitat
destinada a aquest menester.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta que quan el seu Grup va
formar govern hi havia 30.000 euros per a Serveis Socials i que actualment hi ha una
dotació de 70.000 euros, per la qual cosa la situació clarament ha millorat.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, indica que la sol·licitud d'augment de
la partida no naix a iniciativa del govern.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta que en un principi es va
demanar  augmentar  la  partida  de  30.000  a  50.000  euros  per  a  equiparar-la  a  la
dotació consignada en exercicis anteriors.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá,  exposa que l'important és què es
pretén fer amb el pressupost de l'exercici següent, que la crisi porta diversos anys i
que la gent no estava contenta amb els Serveis Socials de l'Ajuntament.  Tots han
d'intentar  donar  a  conéixer  els  Serveis  Socials  municipals  i  que  millore  el  servei.
Manifesta que s'han de preocupar de la gent i no de qui es penja la medalla.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que comparteix amb la
portaveu del Grup Ciutadans que ningú s'ha de penjar la medalla. Així mateix indica
que la major dotació en la partida de Serveis Socials es va realitzar en 2012 però que
eixe any únicament es van gastar 12.000 euros dels 200.000 previstos. Comenta que
el pressupost vigent es va dotar amb la quantia efectivament gastada en l'exercici



precedent i així actuar d'acord amb el principi de racionalitat de la despesa pública,
però que si fa falta incrementar la partida així es farà, com en aquest moment ocorre.

Finalitzades les  intervencions se sotmet a votació la proposta que queda
aprovada per unanimitat dels assistents.

1.5. DICTAMEN  RELATIU  A  LA  PROPOSTA  D'ALCALDIA  D'APROVACIÓ
INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚM.  23-2016,
CONSISTENT  EN  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  FINANÇAT  AMB  ROMANENT
LÍQUID  DE  TRESORERIA  PER  A  DESPESES  GENERALS  (RLTGG)  PER  A
L'AMORTITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRÉSTECS

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 22 de setembre de 2016, el
text íntegre del qual és el següent:

«Vista  la  providència  d'Alcaldia  en  la  qual  s'incoa  l’expedient  de  modificació
pressupostària, per import d’1.000.000 €, consistent en suplement de crèdit finançat
amb RLTGG per a la realització d'una amortització extraordinària de préstecs i sol·licitar
informe de fiscalització respecte d'això.

Vistos els informes favorables d'Intervenció 394-2016 i 395-2016.

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

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, que consisteix en
suplement de crèdit finançat amb RLTGG: 

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-91300 Amortització de préstecs a llarg termini

1.000.000 €

TOTAL

1.000.000 €

B) AUGMENT EN INGRESSOS 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import



8700003 Romanent  líquid  de Tresoreria  per  a  despeses
generals.

1.000.000 €

TOTAL

1.000.000 €

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

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

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

L'alcalde explica la proposta i la sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement
per:

 6 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular
(5) i un vot a favor que correspon al vot ponderat del Grup Ciutadans.

 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, explica
que amb aquesta proposat  l'equip  de govern fa que afloren 2.000.000  d'euros  de
romanent de tresoreria per a despeses generals perquè el ple decidisca en què gastar-
los.  És decisió  gastar  1 milió  a  amortitzar  deute i  l'altre  milió  destinar-ho a altres
inversions, entre elles, el pla director. Posteriorment comenta que la diferència d'estalvi
per amortitzar un o dos milions de deute no té molta entitat (17.000 o 24.000 euros),
per la qual cosa es prefereix disposar del milió per a atendre ara a altres despeses.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que els dos milions no els ha
estalviat l'equip de govern actual, no cal penjar-se la medalla en eixe aspecte. Així
mateix comenta que el seu Grup municipal prefereix amortitzar el màxim de deute amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, és a dir, la totalitat dels dos
milions d'euros.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  indica  que  després  d'haver
comentat la situació amb la Intervenció, l'amortització de més deute en 2016 implica
que en 2017 s'haurà de pagar menys préstec i,  per  tant,  augmentarà la capacitat
econòmica de l'Ajuntament. Amortitzar ara implica poder gastar més en 2017 i així,
estalviar més i tindre més capacitat de despesa per al pressupost de 2017. Comenta el
Sr. Vilar Paradís que es va proposar dotar econòmicament les propostes de carril bici i
càmping formulades pel seu Grup municipal, per la qual cosa sent com si li compraren



a través de la dotació de les partides que ells van proposar. Anuncia que presentaran
una esmena perquè la totalitat del romanent de tresoreria per a deseses generals es
destine a l'amortització de deute, la qual cosa suposa un estalvi de 17.000 euros en
interessos més els interessos durant tota la vida del préstec, la qual cosa suposa un
estalvi de 72.000 euros.

La  portaveu del  Grup  Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  comenta  que  tots  els  grups  van
acordar que no presentarien esmenes ni mocions per la via d'urgència perquè aquestes
foren votades i discutides per tots.

L'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  atorga  la  paraula  a
l'interventor, Sr. Gual Sanz, perquè explique les conseqüències de l'esmena proposada
pel Grup Municipal Compromís. Pren la paraula l'interventor per a explicar que en tot
cas el debat és bo, ja que en tot cas es parla d'amortitzar deute. Posteriorment explica
que els estudis econòmics realitzats des del Departament d'Intervenció indiquen que si
es fa una amortització d'1 milió d'euros es tindria una capacitat econòmica de 139.000
euros, mentres que si es fa una amortització per valor dels 2 milions d'euros, es tindria
una  capacitat  econòmica  de  389.000  euros.  Finalment  indica  que  la  devolució  de
capital  no  genera  estalvi,  que  l'estalvi  només  es  pot  referir  a  la  no  generació
d'interessos, per la qual cosa davant de la devolució d'1 milió d'euros aquest estalvi
seria de 48.000 euros, mentres que per la devolució de 2 milions d'euros es generaria
un estalvi de 72.000 euros.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta que aquesta és una proposta
que naix del seu Grup i que s'ha exposat anteriorment i amb la qual a més de destinar
el romanent de tresoreria a amortitzar deute, també es destinarà a altres actuacions
com són, 800.000 euros per al pla director, 75.000 euros per a augmentar el carril bici,
25.000 per a dotar el taller d'ocupació, 30.000 per a instal·lar més biosaludables, i una
altra part per a destinar-la perquè el càmping d'autocaravanes estiga millor dotat. A
continuació es refereix a la importància en la dotació econòmica del pla director, en
aquest sentit s'han manifestat nombroses vegades els altres grups. Comenta que si
s'opta només per amortitzar que és una opció que els pareix bé.

El  Sr.  Franch  Peruga,  regidor  (Grup  Socialista),  indica  que  la  Intervenció  li  va
manifestar dilluns que ambdues opcions eren legals i que aquesta no es pronunciaria
sobre els motius d'oportunitat. Posteriorment manifesta la queixa en relació a la falta
de temps per a prendre una decisió.

L'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  atorga  la  paraula  a
l'interventor, Sr. Gual Sanz, perquè indique en quin moment es van donar a conéixer
els informes sobre la matèria. L'interventor diu que una vegada elaborats els informes
es van enviar en el mateix moment a tots els grups.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa que l'escenari proposat es
va imposar, que no es va donar peu a proposar alternatives i que no es va donar
temps per a decidir, és per això que ara es presenta aquesta esmena. Indica, a més a
més,  que  porten  tot  l'any  esperant  aquestes  despeses,  per  la  qual  cosa  poden
amortitzar ara el deute i esperar el que queda d'any i realitzar la resta de despeses en
2017. Posteriorment indica que la realització de les altres despeses durant el present
exercici implica l'incompliment del principi d'estabilitat pressupostària i de la regla de la
despesa, per la qual cosa obliga a adoptar un pla economicofinancer i que l'Ajuntament
se sotmeta a la fiscalització dels òrgans externs.



L'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  atorga  la  paraula  a
l'interventor, Sr. Gual Sanz. L'interventor indica que els estudis econòmics realitzats
atenent els distints escenaris es realitzen per motius d'oportunitat i no de legalitat, que
aquests no són necessaris. Es van realitzar a sol·licitud de l'alcalde i per petició dels
grups municipals. En aquests informes s'apunta que és poc probable que les despeses
previstes per les modificacions s'arriben a materialitzar durant l'exercici 2016. El PEF no
ha d'espantar, només posa de manifest el  possible incompliment per a donar-ho a
conéixer a qui correspon, però res més.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, exposa que està a favor de l'esmena
presentada pel Grup Municipal Compromís i comenta que l’aprovació implicaria deixar
sense  contingut  alguns  dels  punts  següents  que  es  podrien  incloure  en  els
pressupostos de l'exercici 2017. Comenta que votarà a favor de l'esmena, però que
potser serà més prudent esperar a març per a acordar l'amortització ja que en eixa
data se sabrà quant es pot amortitzar.

L'alcalde de la corporació,  Sr. Alós Valls (Grup Popular),  explica que l'aprovació de
l'esmena implica deixar sense contingut els punts 8 i 9 de l'orde del dia.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que amb l'esmena es deixaria
sense contingut els punts 6, 7, 8 i 9.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, indica que la intenció de l'esmena
és destinar tot el romanent de Tresoreria per a despeses generals a l'amortització de
deute.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que això implica que
no es podrà dotar econòmicament les subvencions arreplgades en els punts següents i
que es pretenien finançar amb part del romanent de Tresoreria.

El  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  indica  que  sí  que  volen  dotació
econòmica per a les referides subvencions però que aquesta dotació es realitze amb
càrrec a altres partides i no amb càrrec al romanent de Tresoreria per a despeses
generals.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  explica  que  l'esmena  implica
augmentar  la  dotació pressupostària  de la  modificació pressupostària  23-2016 amb
càrrec a la dotació pressupostària prevista per a les modificacions 24-2016, 25-2016 i
26-2016.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), adverteix que d'acord amb el
que s'ha exposat presenten una esmena a l'esmena presentada perquè es mantinguen
les  modificacions  pressupostàries  24-2016  i  25-2016  i  que  es  refereixen  a  les
subvencions.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, indica que d'acord amb el que s'ha
pactat amb el Grup Compromís es presenta l'esmena conjuntament i que proposaran
les subvencions que ara no s'atorguen com a despesa per a l'exercici 2017 tenint en
consideració les no atorgades en 2016.



Realitzades  les  distintes  consideracions  i,  d'acord  amb  el  criteri  del  secretari,  es
proposa  al  ple  la  votació  de  l'esmena  presentada  pel  Grup  Municipal  Compromís
consistent a augmentar la dotació pressupostària de la modificació pressupostària 23-
2016 amb càrrec a la dotació pressupostària prevista per a les modificacions 24-2016,
25-2016 i 26-2016, totes elles finançades amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals.

Sotmesa a votació l'esmena conjunta del Grup Compromís i Grup Socialista
aquesta queda aprovada per unanimitat dels assistents.

Aprovada  l'esmena  se  sotmet  a  votació  l'esmena  presentada  pel  Grup  Popular
consistent a reduir la dotació pressupostària de la modificació pressupostària 23-2016
amb càrrec a la dotació pressupostària prevista per a les modificacions 24-2016 i 25-
2016, totes elles finançades amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Sotmesa a votació l'esmena del Grup Popular aquesta es desestima amb el
resultat següent:

 5 vots a favor que corresponen al vot dels membres del Grup Popular.
 7 vots en contra que corresponen als membres del Grup Compromís

(2) i del Grup Socialista (5).
 1 abstenció que correspon al membre del Grup Ciutadans.

Finalitzades  les  intervencions  se  sotmet  a  la  lectura  de  la  proposta  d'Alcaldia
d'aprovació inicial  de  la  modificació  pressupostària  núm.  23-2016,  consistent  en
suplement  de  crèdit  finançat  amb  romanent  líquid  de  Tresoreria  per  a  despeses
generals  (RLTGG)  per  a  l'amortització  extraordinària  de  préstecs  d'acord  amb  les
esmenes introduïdes i el tenor de les quals és el següent:

Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en su-
plement de crèdit finançat amb RLTGG: 

A) AUGMENTS EN DESPESA

Aplicació pressupostària Denominació Import

TRE-011-91300 Amortització de préstecs a
llarg termini.

2.002.000 €

TOTAL 2.002.000 €

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació pressupostària Denominació Import



8700003
Romanent líquid de Treso-
reria per a despeses gene-
rals 2.002.000 €

TOTAL 2.002.000 €

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

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

L'aprovació definitiva de la modificació serà publicada en el BOP, i es remetrà una cò-
pia a l'Administració General de l'Estat i a la corresponent comunitat autònoma. 

Sotmesa  a  votació  la  proposta  queda  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents.

Vist l'acord adoptat, l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), adverteix
que queden sense contingut les modificacions pressupostàries que contenen els punts
6,  7,  8  i  9  de  l'ordre  del  dia,  així  com  el  punt  9  referit  a  l'aprovació  del  pla
economicofinancer.  Ratificada  aquesta  advertència  per  part  de  la  Intervenció  i  la
Secretaria i d'acord amb l'assentiment de tots els membres del ple es procedeix a la
lectura i deliberació del punt 10 de l'ordre del dia.

1.10.  DICTAMEN  RELATIU  A PROPOSICIÓ DE  LA  REGIDORIA  DE  FESTES
RELATIVA A L'ESTABLIMENT DELS DIES FESTIUS LOCALS PER A L'ANY 2017

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 22 de setembre de 2016, el text
íntegre del qual és el següent:

«Vist l'escrit de data 25/08/2016, registrat d'entrada el dia 29/08/2016 amb el número
6.835, en el qual es prega que pel Ple de la corporació municipal es formule proposta
de fins a dos dies per a l'any 2017 amb el caràcter de festa local, que per la seua
tradició siguen pròpies del municipi, amb expressió del dia i mes i que no coincidisquen
amb diumenge ni  amb alguna de les  festes  de caràcter  retribuït  i  no  recuperable
fixades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017, en virtut del projecte
de decret del Consell  pendent de publicació en el DOCV, pel  qual  es determina el
calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any
2017.

Vist  que  el  06/09/2016  s'ha  publicat  en  el  DOCV  el  Decret  112/2016,  de  2  de
setembre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit



territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017 i que en l'article únic disposa
que:

“Es declaren, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dies inhàbils, a
efectes laborals retribuïts i no recuperables, corresponents a l'any 2017, les dates que
a continuació s'indiquen: 

6 de gener Epifania del Senyor 

13 d'abril Dijous Sant 

14 d'abril Divendres Sant

17 d'abril Dilluns de Pasqua

1 de maig Festa del Treball

15 d'agost Assumpció de la Mare de Déu

9 d'octubre Dia de la Comunitat Valenciana

12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre Festa de Tots Sants

6 de desembre Dia de la Constitució

8 de desembre Dia de la Immaculada Concepció

25 de desembre Nativitat del Senyor”

Vist l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descansos que atribueix la competència per a la
proposició dels festius locals al Ple de l'Ajuntament:

“Seran també inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables, fins a dos dies de 
cada any natural amb caràcter de festes locals que per tradició li siguen pròpies en 
cada municipi; es determinaran per l'autoritat laboral competent –a proposta del Ple de
l'Ajuntament corresponent– i es publicaran en el butlletí oficial de la comunitat 
autònoma i, si és el cas, en el butlletí oficial de la província.”

Vist que la festivitat local de Moncofa s’ha realitzat els dies 22 i 23 de juliol, 
corresponent respectivament al dia la patrona del municipi, de Sta. Maria Magdalena, i 
el dia posterior.

Vist que els dies 22 i 23 de juliol de 2017 coincideixen en dissabte i diumenge 
respectivament.

Per tot allò que s'ha exposat propose al ple l'adopció el següent

ACORD



Primer. Proposar com a jornades dies festius locals per a l'any 2017 els dies 21 i 24
del mes de juliol de 2017.

Segon. Traslladar  aquest  acord  al  Servei  Territorial  de  Treball,  Economia  Social  i
Emprenedoria abans del 31 d'octubre.

L'alcalde explica la proposta i la sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement
per:

 6 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular
(5) i un vot a favor que correspon al vot ponderat del Grup Ciutadans.

 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, explica
que  la  Conselleria  ofereix  a  l'Ajuntament  que  propose  els  dies  festius  locals.  Es
proposen  com  a  festius  locals  els  dies  21  i  24  de  juliol  de  2017  perquè  així
coincidisquen amb les festes municipals.

Tant  el  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá, com  el  portaveu  del  Grup
Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  i  la  portaveu  del  Grup  Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,
manifesten estar d'acord amb la proposta plantejada.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  queda  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents.

1.11. DICTAMEN  RELATIU  A  L'APROVACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  L'EXPEDICIÓ  DE  TARGETES  D'ESTACIONAMENT  PER  A
DISCAPACITATS  I  PROCEDIMENT  PER  A  LA  SOL·LICITUD  DE  LA  PLAÇA
D'ESTACIONAMENT

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 22 de setembre de 2016, el text
íntegre del qual és el següent:

“Expedient: 4867/2016

Assumpte:  ordenança municipal  reguladora de l’expedició  de targetes d’estaciona-
ment per a discapacitats i procediment per a la sol·licitud de la plaça d’estacionament.

Vist que l’Ajuntament de Moncofa en sessió plenària ordinària de 20 de setembre de
2012 va acordar l’aprovació inicial de creació de l’ordenança municipal reguladora de
l'expedició de targetes d'estacionament per a discapacitats i procediment per a la sol·li-
citud de la plaça d'estacionament, l’exposició pública de la qual es va dur a terme amb
la publicació en el Tauler d’Anuncis i en el BOP de Castelló núm 4, de 8 de gener de
2013.

Durant el termini d'exposició pública es van presentar al·legacions que van ser resoltes
per acord plenari de data 28 de febrer de 2013, i va quedar definitivament aprovada.
La publicació del text definitiu va ser objecte de publicació al BOP de Castelló, de 9 de
març de 2013.



Vista la necessitat d’adaptar la normativa municipal a les diferents modificacions dutes
a terme, en particular a la recollida en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre,
pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament
per a persones amb discapacitat, aquest reial decret ha vingut a determinar i establir
les condicions bàsiques del règim jurídic aplicable a la targeta d’estacionament de vehi-
cles automòbils  per a persones amb discapacitat  que presenten mobilitat reduïda i
atorga en la disposició transitòria primera el termini d’un any a les administracions pú-
bliques competents per a adaptar les seues normes a les previsions d’aquest reial de-
cret.

A fi de garantir el dret de mobilitat, d’acord amb el que disposa la citada normativa es-
tatal i el Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'es -
tacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda i se n'estableixen les condicions per a la concessió, es fa necessari la
promulgació d’una normativa municipal que promoga i garantisca el dret a la mobilitat
de totes les persones, especialment d’aquelles que puguen tenir alguna dificultat en la
seua consecució.

Tanmateix, per tal de garantir aquest dret, es possibilita la cessió d’ús de determinades
places d’aparcament en la forma que reglamentàriament es determina, i així avançar
en la protecció dels drets de les persones que es puguen considerar desfavorides.

Vista la competència per a l’aprovació de les ordenances municipals regulada als arti-
cles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
i l’article 50.3 del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Re-
glament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, correspon al Ple
municipal l’aprovació del reglament orgànic, les ordenances i altres disposicions de ca-
ràcter general que siguen de la competència municipal.

Per tot allò exposat,

PROPOSE:

Primer. Derogar l’ordenança municipal reguladora de l'expedició de targetes d'estacio-
nament per a discapacitats i procediment per a la sol·licitud de la plaça d'estaciona-
ment, aprovada definitivament en data 28 de febrer de 2013. La publicació del text de-
finitiu va ser objecte de publicació al BOP de Castelló de 9 de març de 2013.

Segon. Aprovar la nova ordenança municipal  reguladora de l’expedició de targetes
d’estacionament per a discapacitats i procediment per a la sol·licitud de la plaça d’esta-
cionament elaborada pels serveis de Secretaria d’aquest Ajuntament.

Tercer. Sotmetre ambdós acords a informació pública i audiència als interessats per
un termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Quart. Resoldre les reclamacions i suggeriments en cas de presentar-se dintre de ter-
mini contra ambdós acords i aprovar-los definitivament pel Ple, excepte en cas que no
s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, supòsit en que s’entendran definiti-
vament adoptats els acords fins a aleshores provisionals.»

L'alcalde explica la proposta i la sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement
per:

1. 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5). 
2. 8 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2),

del Grup Socialista (5) i del Grup Ciutadans (1).”



Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica la
necessitat de modificar l'ordenança per a adaptar-la a l'ordenament jurídic vigent i
desvincular  les  targetes  d'aparcament  amb  la  matrícula  del  vehicle.  També  fa
referència a la necessitat de regular la reserva de plaça.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que estan a favor de les
mesures a adoptar, i avança el seu vot positiu.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, indica la necessitat de dotar més
places de discapacitats, encara així, avança el seu vot favorable.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, avança el vot favorable.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica amb aquestes mesures es dota
de més places d'aparcament reservades i que això també es va poder realitzar per
governs anteriors.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que cada u va fer el que
bonament va poder durant la seua etapa de govern.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  queda  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents.

1.12. DICTAMEN RELATIU A L'AMPLIACIÓ DEL CONSULTORI AUXILIAR DE
MONCOFA

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 22 de setembre de 2016, el text
íntegre del qual és el següent:

“Vist l'informe  de  viabilitat  tècnica  de  la  parcel·la  4204827YK4140S0001WJ  per  a
l'ampliació  del  Consultori  Auxiliar  de  Moncofa  emés  pels  serveis  tècnics  de  la
Subdirecció  General  d'Infraestructures,  Aprovisionament  i  Contractació  i
Infraestructures  que  ha  tingut  entrada  en  aquest  Ajuntament  el  13-09-2016  r/e
7131/2016.

Vist l'informe de la tècnica de Contractació que es transcriu:

“La funcionària que subscriu, a la vista de l'informe de viabilitat tècnica de la parcel·la
4204827YK4140S0001WJ per a l'ampliació del  Consultori  Auxiliar  de Moncofa emés
pels  serveis  tècnics  de la  Subdirecció  General  d'Infraestructures,  Aprovisionament  i
Contractació i Infraestructures, emet el següent informe basant-se en els següents, 

Antecedents de fet

I.  Amb data  11-04-2016  r/e  2135  va  tindre  entrada  en  aquest  Ajuntament,  la
sol·licitud  del  Departament  de  Salut  de  la  Plana  que  sol·licitava  que  el  Ple  de



l'Ajuntament  acordara  la  cessió  a  la  Generalitat  de  la  parcel·la
4204827YK4140S0001WJ per a l'ampliació del Consultori Auxiliar de Moncofa.

II.  Amb data  20-05-2016,  la  funcionària  que  subscriu  emet  un  informe  sobre  la
legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir que es transcriu:

“La funcionària que subscriu, en virtut d'allò que s'ha ordenat per mitjà de providència
d'Alcaldia de data 20-05-2016, emet el següent informe basant-se en els següents, 

Antecedents de fet

Amb data 11-04-2016 r/e 2135 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, sol·licitud del
Departament de Salut de la Plana del següent tenor literal:

«La Generalitat Valenciana és titular de l'immoble situat en el carrer Calvari, 46, del
municipi  de  Moncofa,  amb  referència  cadastral  4204825YK4140S0001UJ,  on  està
ubicat el centre sanitari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Per altra
banda,  l'Ajuntament  de  Moncofa  és  titular  de  la  parcel·la  adjacent  a  l'esmentada,
ubicada en el  carrer Clavari,  48, amb referència cadastral 4204827YK410S0001WJ i
que té l'ús de sòl sense edificar i amb la «qualificació de sòl dotacional sociocultural-
assistència».  Per  aquest  motiu,  per  poder  escometre l'ampliació del  centre sanitari
actual, seria necessari un acord plenari de l'Ajuntament de Moncofa, en què acordara
la cessió a la Generalitat Valenciana de la parcel·la propietat d'eixe Ajuntament».

Per  mitjà  de  providència  d'Alcaldia  de  data  15-04-2016  es  va  ordenar  que  pel
Departament de Contractació s'informara sobre la legislació aplicable i el procediment
que s'ha de seguir per a la cessió gratuïta de la parcel·la a la Generalitat Valenciana.

Amb data 15-04-2016, la funcionària que subscriu va emetre l’informe núm. 73/2016,
per a tramitar la cessió gratuïta de la parcel·la.  No obstant això, per la Secretaria
municipal  es  va  informar  que  la  dita  parcel·la  no  constava en  l'Inventari  de  Béns
Municipal, per la qual cosa no podia tramitar-se l'esmentat expedient.

Mitjançant un acord plenari de 28-04-2016 es va rectificar l'Inventari de Béns Municipal
en el sentit següent:

“Aprovar les variacions següents:

ALTES
I. Immobles:

SOLAR:

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

Figura inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de Nules, en el tom 1267, llibre
98, foli 107, finca 11225, inscripció 2a de data 12/07/1991.



- Valor cadastral (2016): 17.955,00 €.

- Valor de venda: 295.765,52 €.

- Cost d'adquisició: 21.350,05 €.”

Segons  l'Inventari  de  Béns,  la  dita  parcel·la  està  destinada  a  XARXA  PRIMÀRIA
DOTACIONAL  EQUIPAMENTS.  SÒL  DOTACIONAL  SOCIOCULTURAL-ASSISTENCIAL
SEGONS NORMES SUBSIDIÀRIES, per la qual cosa es tracta d'un bé demanial de servei
públic.

Per  tant,  es  pretén  la  desafectació  d'un  bé  de  domini  públic  local  per  a  la  seua
afectació a la prestació d'un servei públic de titularitat autonòmica.

Legislació aplicable

-  Articles 22.2.p)  en  relació  amb  l'article  47.2.ñ)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

-  Articles 71  i  72  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  del  Patrimoni  de  les
Administracions Públiques.

Consideracions jurídiques

Primera.  Segons l'article 71 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions
Públiques, la mutació demanial és l'acte en virtut del qual s'efectua la desafectació d'un
bé o dret del Patrimoni de l'Estat, amb simultània afectació a un altre ús general, fi o
servei públic de l�’Administració General de l’�Estat o dels organismes públics vinculats o
dependents d'ella.

Les mutacions demanials hauran d'efectuar-se de forma expressa.

L'article 72 del mateix text legal regula el procediment per a la mutació demanial, i
estableix:

La mutació de destinació dels béns immobles de l�’Administració General de l�’Estat o
afectes al compliment de fins o serveis d'aquesta, competeix al ministre d'Hisenda. La
incoació i instrucció del corresponent procediment s'acordarà per la Direcció General
del Patrimoni de l'Estat, a iniciativa pròpia o a proposta del departament o organisme
interessat.

L'ordre de mutació demanial requerirà per a la seua efectivitat, de la firma d'una acta,
amb intervenció de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat i els departaments o
organismes interessats.

La mutació de destinació dels béns mobles del Patrimoni de l'Estat es realitzarà pels
mateixos departaments o organismes interessats. Per a això es formalitzaran per les
parts  les  corresponents  actes  d'entrega i  recepció,  que perfeccionaran el  canvi  de
destinació dels béns de què es tracte, i constituiran títol suficient per a les respectives
altes i baixes en els inventaris de béns mobles dels departaments.



En el cas previst en l'apartat 3 de l'article anterior, els departaments ministerials o els
organismes públics a què queden afectats els béns o drets comunicaran a la Direcció
General del Patrimoni de l'Estat la mutació operada, perquè es procedisca a prendre’n
nota en l'Inventari General de Béns i Drets de l'Estat.

Segona.  Quant a l'òrgan competent  per  a  acordar  la  desafectació  de la  parcel·la
4204827YK410S0001WJ per a la seua afectació simultània a l'ús sanitari, l'article 22.2
p) de la Llei 7/1985 disposa que corresponen, en tot cas, al Ple municipal les matèries
que hagen de correspondre al Ple per a exigir l’aprovació una majoria especial.

Per  tant,  estableix  l'article  47.2  ñ)  que es  requerix  el  vot  favorable  de la  majoria
absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per a l'adopció d'acords en
matèria de cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques,
l'òrgan competent  per  a  acordar  la  mutació  demanial  subjectiva  serà  el  Ple  de la
corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres.

En  aquest  cas,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’�article  3  b)  del  Reial  Decret
1174/1987 serà preceptiu l'informe previ del secretari.

Tercera. Procediment que s'ha de seguir:

a) L'expedient  s'iniciarà  per  mitjà  de  providència  d'Alcaldia,  al  qual  hauran
d'incorporar-se els següents documents i informes:

1. Certificat d'inscripció de la parcel·la 4204827YK410S0001WJ en l'inventari municipal
de béns aprovat pel Ple de la Corporació amb la qualificació de demanial de servei
públic.

2. Certificat d'inscripció de la parcel·la 4204827YK410S0001WJ en el Registre de la
Propietat, per a la qual cosa haurà d'expedir-se ofici al Registre de la Propietat que
s'especifique en la inscripció del bé en l'Inventari municipal.

3.  Informe  dels  serveis  tècnics  municipals  en  el  qual  s'acredite  que  la  parcel·la
4204827YK410S0001WJ  no  es  troba  inclosa  en  cap  pla  d'ordenació,  reforma  o
adaptació i no és necessària per a l'entitat local ni és previsible que ho siga en els deu
anys immediats.

4.  Informe  de  Secretaria  per  a  la  mutació  demanial  subjectiva  de  la  parcel·la
4204827YK410S0001WJ segons el que disposa l'article 3 b) RD 1174/1987.

b)  El  Ple,  amb  el  dictamen  previ  de  la  Comissió  Informativa,  haurà  d'aprovar
inicialment per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la
mutació demanial subjectiva d'acord amb el que estableix l'article 22.2.p) en relació
amb l'article 47.2. ñ) de la Llei 7/1985.

c) Remetre l'acord a l'administració a favor de la qual es realitza la mutació demanial
subjectiva perquè hi manifeste la conformitat.

d) Rebuda la conformitat, haurà d'elevar-se l'acord a definitiu al Ple per a l’aprovació
per majoria absoluta.



e) Redacció de l'acta que continga l'acord de desafectació i simultània afectació del bé
demanial que serà subscrita per ambdós administracions.”

III. Amb data 26-05-2016 la Secretaria de la corporació va emetre l'informe preceptiu
que es transcriu:

“Expedient: 43/02/2016-GESTIONA 2621/2016

Assumpte: mutació demanial solar ambulatori

I. FETS

• Per mitjà de Providència de l'Alcaldia de data 24/5/2016 se'm sol·licita informe sobre
la possibilitat de realitzar una mutació demanial subjectiva de la parcel·la cadastral
4204827YK4140S0001WJ  consistent  en  la  cessió  a  la  Generalitat  Valenciana  per  a
l'ampliació de l'actual Centre de Salut.

II. FONAMENTS DE DRET

a. REGULACIÓ LEGAL

1. Sistema de fonts en matèria de règim local:

1. Constitució espanyola

2. Legislació estatal bàsica

3. Legislació autonòmica de règim local

4. Legislació estatal no bàsica

5. Reglaments de desplegament

6. ordenances municipals

2. Normativa aplicable a l'assumpte de referència:

–Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL)

–Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
(LPAP)

–Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (LPGV)

–Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril,  pel qual s'aprova el text refós de
disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL)

–Reial Decret 1732/86, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de
les Entitats Locals (RBEL).



b. NATURALESA DEL BÉ. Segons l'Inventari de béns municipal la rectificació del qual
a 31/12/2015 va ser aprovada pel Ple en sessió ordinària de data 28/4/2016, l'immoble
de referència és un bé demanial de servei públic, la inscripció del qual és la següent:

• Immobles

• Subepígraf: solars

• 20 SOLAR EN C/ CLAVARI 48 SÒL

c. MUTACIÓ DE BÉNS DEMANIALS. La cessió de béns demanials no es contempla
en  la  legislació  de  règim local.  En  aquest  sentit,  els  articles  80.1  LBRL  i  5  RBEL
disposen que els béns de domini públic són inalienables, per la qual cosa l’alienació
requeriria la prèvia desafectació dels béns.

No obstant això, la LPAP, en l'apartat 4 de l’article 5, d'aplicació general, d'acord amb
la disposició final 2a de la Llei, estableix que: “Els béns i drets de domini públic es
regiran per  les lleis  i  disposicions especials  que els  siguen d’aplicació i,  a  falta de
normes  especials,  per  aquesta  Llei  i  les  disposicions  que  la  despleguen  o
complementen. Les normes generals del dret administratiu i, a falta d'això, les normes
del dret privat s'aplicaran com a dret supletori”.

En aquest sentit, l'article 71 LPAP (d’aplicació supletòria) regula per a l'Administració
de l'Estat la mutació demanial segons el tenor següent:

1. La mutació demanial és l'acte en virtut del qual s'efectua la desafectació d'un bé o
dret del Patrimoni de l'Estat, amb simultània afectació a un altre ús general, fi o
servei públic de l�’Administració General de l�Estat o dels organismes públics vinculats
o dependents d'ella.

2. Les mutacions demanials hauran d'efectuar-se de forma expressa, excepte el que
preveu l'apartat següent per al cas de reestructuració d'òrgans.

3. En els casos de reestructuració orgànica s'estarà, pel que fa a la destinació dels
béns i  drets  que tingueren afectats  o  adscrits  els  òrgans  o  organismes  que  se
suprimisquen o reformen, a allò que s'establisca en la corresponent disposició. Si no
s'haguera  previst  res  sobre  aquest  particular,  s'entendrà  que  els  béns  i  drets
continuen vinculats als mateixos fins i funcions, i es consideraran afectats l'òrgan o
organisme a què s'hagen atribuït les competències respectives sense necessitat de
declaració expressa.

4. Reglamentàriament es regularan els termes i les condicions en què els béns i drets
demanials de l�’Administració General de l�’Estat i els seus organismes públics podran
afectar-se altres administracions públiques per a destinar-los a un determinat ús o
servei  públic  de  la  seua  competència.  Aquest  supòsit  de  mutació  entre
administracions  públiques  no  alterarà  la  titularitat  dels  béns  ni  el  seu  caràcter
demanial, i serà aplicable a les comunitats autònomes quan aquestes prevegen en
la seua legislació la  possibilitat  d'afectar  béns demanials  de la  seua titularitat  a
l'Administració General de l'Estat o els seus organismes públics per a la dedicació a
un ús o servei de la seua competència.



D'altra banda, la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana,
que ja en el preàmbul fixa com un dels objectius: “(...) afavorir la transmissió entre
administracions  dels  béns  de  domini  públic,  la  qual  cosa  de  cap  manera  resulta
incompatible  amb  els  béns  de  tal  naturalesa,  per  mantindre,  en  tot  cas,  la  seua
afectació al fi públic.”, ofereix com una de les principals novetats, la regulació de les
mutacions  demanials  i,  en  concret,  de  les  mutacions  demanials  externes,  que
permeten  la  transmissió  de  la  titularitat  de  béns  de  domini  públic  a  altres
administracions, sense pèrdua de la «demanialitat». La mutació demanial externa no
contradiu el principi d'inalienabilitat dels béns de domini públic, ja que el dit principi
constitucional impedeix el tràfic jurídic privat dels dits béns, però no el tràfic jurídic
públic, en el qual, en cap moment, es perd l'afectació a l'ús o servei públic de què es
tracte. La Llei, doncs, permet amb caràcter general l'afectació d'un bé o dret demanial
a un ús o servei públic  competència d'una altra administració i  transmetre la seua
titularitat, figura que es troba regulada en alguna llei estatal (cal citar, per exemple, la
legislació de carreteres, i la Llei Orgànica d'Universitats) i que ha sigut arreplegada en
diverses sentències del Tribunal Suprem (a manera d'exemple, Sentències 19/10/1987
i 10/07/1985). La mutació demanial externa permet agilitzar i justificar les cessions de
béns entre administracions públiques.

La disposició  addicional  onze de la  Llei  14/2003, de 10 d'abril,  de Patrimoni  de la
Generalitat  Valenciana  contempla  expressament  aquest  supòsit,  per  a  entitats  que
integren l'Administració local de la  manera que segueix:  “Les entitats que integren
l'Administració local de l'àmbit territorial  de la Comunitat Valenciana podran afectar
béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i
transmetre-li la titularitat d’aquests quan resulten necessaris per al compliment dels
seus fins. L'administració adquirent mantindrà la titularitat del bé mentres continue
afectat  l'ús o servei  públic  que va motivar  la  mutació i,  per  tant,  conserve el  seu
caràcter demanial. Si el bé o dret no fóra destinat a l'ús o servei públic o deixara de
destinar-se posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, i s’integrarà en el
seu patrimoni amb totes les pertinences i accessions”. La disposició transitòria segona
estableix que fins que no es dicten pel Govern Valencià, les normes de desplegament
reglamentari de la present Llei, serà d’aplicació supletòria la legislació de patrimoni de
l'Estat, ja mencionada, i la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, fins que
no s'opose o contradiga el que disposa aquella.

En  aquest  sentit,  algunes  comunitats  autònomes  han  aprovat  la  pròpia  legislació
reguladora  del  règim  jurídic  del  patrimoni  de  les  entitats  locals,  on  es  regula
expressament,  la  figura  de  la  mutació  demanial;  així,  podem  citar,  a  manera
d'exemple,  la  Llei  7/1999,  de  29  de  setembre,  de  Béns  de  les  Entitats  Locals
d'Andalusia, que la regula en l'article 7, el Reglament de Béns, Activitats, Servicis i
Obres  de  les  Entitats  Locals  d'Aragó,  aprovat  per  Decret  347/2002,  de  19  de
novembre, que ho fa en l'article 14, o el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de la
Generalitat  de Catalunya, que aprova el Reglament del Patrimoni  dels  Ens Locals  i
contempla esta figura en l'article 27.

Ens  trobem,  doncs,  davant  de  la  institució  de  les  «mutacions  demanials»,  com a
modificació de la situació jurídica de la titularitat o afectació, sense que es produïsca
alteració de la qualificació de domini públic del bé sobre el qual s'aplica. Hi ha dos tipus
de mutació demanial, la subjectiva i l'objectiva. La primera suposa una modificació en
la titularitat del bé a què s'aplica, mantenint la seua afectació i qualificació demanial.
La segona suposa una modificació en l'afectació del bé, mantenint la titularitat i la
qualificació demanial. En el present cas es produeix una mutació subjectiva.



Assentat l'anterior, es planteja el problema de la inalienabilitat del domini públic. Per
això,  algun autor  entén que caldria  procedir  a la  desafectació del  bé per  a  poder
alienar-ho; posteriorment l'Administració receptora hauria de convertir-lo novament en

demanial  per  mitjà  de  l'afectació  al  domini  públic.  Climent  Barberá[1],  opina  que
l'alienació pot resultar admissible sempre que se sotmeta a normes de dret públic, com
per exemple la cessió d'un bé de domini públic per l'Estat a la província o el municipi o
viceversa. Amb això el problema se centra a saber si el conveni regulat per normes de
dret  públic  és  títol  habilitant  per  a  produir  la  mutació  demanial  subjectiva  o  de
titularitat (la destinació de l'ús públic es manté).

Encara que la qüestió és opinable, és acceptada la contestació afirmativa, atés que de
no  acceptar  aquesta  possibilitat,  evidentment  hauria  de  procedir-se  a  desafectar,
posteriorment cedir o alienar i més tard tornar a afectar els terrenys per l'Administració
ara titular, procés que es considera massa artificiós.

Per  a  altres  autors  com  Chacón  Ortega[2] la  inalienabilitat  del  domini  públic  és
compatible  amb  les  denominades  “mutacions  demanials”,  en  què  el  bé  canvia  la
destinació  sense  perdre  la  naturalesa,  el  caràcter  i  la  qualificació  jurídica.  Poden
produir-se,  pel  canvi  de subjectes,  per  alteracions  de termes  municipals,  o  en  les
transferències de serveis de l'Estat a les comunitats autònomes. Per al professor Sala
Arquer,  la  mutació  demanial  no  és  més  que  una  desafectació  seguida  de  nova
afectació.

d.  PROCEDIMENT. L'article  72  LPAP  estableix  un  procediment,  però  aplicable  a
l'Administració de l'Estat. Per aquesta raó, caldrà buscar un procediment el qual podria
seguir els passos següents:

1. Proposta d'incoació d'expedient

2. Informe jurídic

3. Dictamen de la comissió informativa

4. Acord plenari

5. Formalització per mitjà d'escriptura pública

6. Anotació en l'inventari de béns

7. Comunicació de l'acord al Registre de la Propietat

e. ÒRGAN COMPETENT. L'òrgan municipal competent serà el Ple, i l'acord haurà
d'adoptar-se per majoria absoluta (article 47.2.ñ LBRL).

f. FONAMENT DE L'INFORME. Es troba en l'article 3.b) del RD 1174/87, de 18 de
setembre, en relació amb el 173 Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i 82 i 83
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

III. CONCLUSIÓ



Per tot el que s'ha exposat, i atenent a allò que s'ha assenyalat en el present informe,
no es troba cap impediment legal per a l'aprovació de l'expedient de referència.”

IV.  Durant la tramitació del present expedient, l'Ajuntament de Moncofa ha remés a
l'oficina  tècnica  de  la  Subdirecció  General  d'Infraestructures,  Aprovisionament  i
Contractació i  Infraestructures,  tota la  documentació requerida per  a determinar  la
viabilitat  tècnica  de  la  parcel·la  4204827YK4140S0001WJ  per  a  l'ampliació  del
Consultori Auxiliar de Moncofa.

Amb data 13-09-2016 r/e 7131/2016, els serveis  tècnics de la Subdirecció General
d'Infraestructures,  Aprovisionament  i  Contractació  i  Infraestructures  han  emés  un
informe favorable de viabilitat tècnica de la parcel·la del següent tenor literal:

V.  Consta incorporat a l'expedient de mutació demanial  subjectiva la documentació
requerida per mitjà de providència d'Alcaldia de data 24-05-2016:

1.  Certificat  d'inscripció  de  la  parcel·la  4204827YK4140S0001WJ  en  l'inventari
municipal de béns aprovat pel Ple de la corporació amb la qualificació de demanial de
servei públic.

2. Nota simple informativa de la inscripció de la parcel·la 4204827YK4140S0001WJ en
el Registre de la Propietat número 3 de Nules.

3.  Informe  de  l'arquitecte  municipal  en  què  s'acredita  que  la  parcel·la
4204827YK4140S0001WJ:  “no  es  troba  inclosa  en  cap  pla  d'ordenació,  reforma  o
adaptació de què es puga extraure una necessitat concreta per a l'entitat local, excepte
la que s'extrau del mateix expedient que s'instrueix per a l'ampliació del consultori
mèdic.”

4. Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la parcel·la 4204827YK4140S0001WJ.

Legislació aplicable

-  Articles 22.2.p)  en  relació  amb  l'article  47.2.ñ)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.



-  Articles 71  i  72  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  del  Patrimoni  de  les
Administracions Públiques quant al procediment que s'ha de seguir.

- Article 110 RD 1372/1986, sobre la documentació a incorporar a l'expedient.

Consideracions jurídiques

Única. De conformitat amb el que disposen els articles 22.2 p) en relació amb l'article
47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'acord
de desafectació i  simultània afectació haurà d'adoptar-se per majoria absoluta  del
nombre legal de membres de la corporació.

Igualment, en l'expedient consta la documentació requerida en l'article 110 RB i s'ha
seguit el procediment legalment establit per a aprovar inicialment la desafectació de la
parcel·la  4204827YK4140S0001WJ  per  a  l’afectació  simultània  a  l'ús  sanitari  de
titularitat autonòmica consistent en l'ampliació del Consultori Auxiliar de Moncofa.

Per allò que s'ha exposat, la funcionària que subscriu proposa a l'Alcaldia que eleve al
Ple la següent proposta d'acord:

PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació de la parcel·la 4204827YK4140S0001WJ
per  a  l’afectació  simultània  a  l'ús  sanitari  consistent  en  l'ampliació  del  Consultori
Auxiliar  de Moncofa  de conformitat  amb la  sol·licitud efectuada per  la  Subdirecció
General d'Infraestructures, Aprovisionament i Contractació i Infraestructures.

SEGON.  Remetre l'acord  favorable  a  la  Subdirecció  General  d'Infraestructures,
Aprovisionament i Contractació i Infraestructures de la Generalitat Valenciana, perquè
hi manifeste la conformitat.

TERCER.  De conformitat  amb l'informe favorable  de viabilitat  tècnica  prèvia de la
parcel·la 4204827YK4140S0001WJ emés per la Subdirecció General d'Infraestructures,
Aprovisionament i Contractació i Infraestructures, adquirir el compromís de retirar els
elements de joc de parc infantil i la resta de mobiliari urbà amb anterioritat a l'inici de
les obres a projectar.

QUART. ordenar als serveis tècnics municipals que remeten a la Subdirecció General
d'Infraestructures,  Aprovisionament  i  Contractació  i  Infraestructures  en  el  termini
màxim de tres mesos des de l'adopció de l'acord que es dicte, les dades corresponents
a la profunditat de la xarxa i dels pous de sanejament existents en l'av. dels Llauradors
i del carrer Ausiàs March, així com de la xarxa que discorre al llarg del carrer Calvari.

QUINT. Traslladar l'acord que s'adopte al Departament d'Urbanisme i a la Secretaria
de la corporació als efectes oportuns.

És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret i de tot això es
dóna trasllat a l'Alcaldia i a la Secretaria als efectes oportuns.”

Vist que la parcel·la 4204827YK4140S0001WJ no es considera necessària per a un
altre fi que no siga el d'ampliació del consultori auxiliar de Moncofa previst en aquest
expedient de mutació demanial.



Aquesta Alcaldia eleva al Ple la següent proposta d’acord:

PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació de la parcel·la 4204827YK4140S0001WJ
per  a  l’afectació  simultània  a  l'ús  sanitari  consistent  en  l'ampliació  del  Consultori
Auxiliar  de Moncofa  de conformitat  amb la  sol·licitud efectuada per  la  Subdirecció
General d'Infraestructures, Aprovisionament i Contractació i Infraestructures.

SEGON.  Remetre l'acord  favorable  a  la  Subdirecció  General  d'Infraestructures,
Aprovisionament i Contractació i Infraestructures de la Generalitat Valenciana, perquè
hi manifeste la conformitat.

TERCER.  De conformitat  amb l'informe favorable  de viabilitat  tècnica  prèvia de la
parcel·la 4204827YK4140S0001WJ emés per la Subdirecció General d'Infraestructures,
Aprovisionament i Contractació i Infraestructures, adquirir el compromís de retirar els
elements de joc de parc infantil i la resta de mobiliari urbà amb anterioritat a l'inici de
les obres a projectar.

QUART. ordenar als serveis tècnics municipals que remeten a la Subdirecció General
d'Infraestructures,  Aprovisionament  i  Contractació  i  Infraestructures  en  el  termini
màxim de tres mesos des de l'adopció de l'acord que es dicte, les dades corresponents
a la profunditat de la xarxa i dels pous de sanejament existents en l'av. dels Llauradors
i del carrer Ausiàs March, així com de la xarxa que discorre al llarg del carrer Calvari.

QUINT. Traslladar l'acord que s'adopte al Departament d'Urbanisme i a la Secretaria
de la corporació als efectes oportuns.

La present proposta és dictaminada favorablement per tots els grups.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta
l'agraïment  a  la  Generalitat  per  la  implicació  en  el  desenvolupament  de  la
infraestructura i destaca l'interés i la implicació de la corporació per a portar aquest
punt al Ple.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta la seua conformitat amb la 
proposta i reivindica que des de la Generalitat es tracte millor Moncofa. Anuncia el vot 
favorable del seu Grup.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, indica la seua alegria perquè la
Generalitat destine recursos a propostes com aquestes i no a altres finalitats i indica el
bon tracte de la Generalitat respecte de Moncofa.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, celebra aquest acord i ho considera
beneficiós per a tots els veïns del municipi. Indica que quan el poble uneix les seues
forces avança més ràpid en la consecució dels objectius.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  queda  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents.

1.13. DICTAMEN RELATIU A L'ADHESIÓ AL MANIFEST DE SUPORT AL “PACTE
VALENCIÀ PER LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE”



El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 22 de setembre de 2016, el text
íntegre del qual és el següent:

“El model de mobilitat urbana actual no assegura a la ciutadania un entorn que garan-
tisca el dret a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades, segures i amb
el mínim impacte ambiental possible. Per a canviar-lo, a més, es necessitarà el concurs
de totes les administracions, especialment la implicació activa de l'administració auto-
nòmica i local.

La mobilitat urbana segura i sostenible és un dret dels ciutadans a triar formes de des-
plaçar-se respectuoses amb la salut i la seguretat, adaptades als límits físics i ambien-
tals de la ciutat, que fomenten l'ús dels modes de transport més eficients, que garan-
tisquen l'accessibilitat de tots en temps i en costos raonables i que permeten el creixe-
ment econòmic i el benestar de la població a llarg termini.

Entre el 16 i el 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, circums-
tància que la Generalitat i l’FVMP aprofiten per a proposar una acció conjunta de reno-
vació del nostre compromís per la mobilitat sostenible: «Pacte Valencià per la Mo-
bilitat Segura i Sostenible».

Sens dubte, els objectius i compromisos del Pacte concorden tant amb la voluntat de
les institucions com de la nostra societat civil. Tots pretenem que els ciutadans de la
Comunitat Valenciana recuperen els espais urbans i fer de les ciutats i pobles llocs ac-
cessibles per a tots.

Per tot això exposat propose al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Manifestar el suport al «Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible»
als efectes de procedir a l'adhesió de l'Ajuntament a l'esmentat Pacte.

Segon. Notificar este acord a l’FVMP.“

L'alcalde explica la proposta i se sotmet a votació, a qual és dictaminada favorablement
per: 

 12 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popu-
lar (5), del Grup Compromís (2) ,  del Grup Socialista (5). 

 1 abstenció que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Ciutadans (1).”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta
que la proposta d'adhesió al pacte suposa la promoció de les ciutats destinades a la
població, a les persones, als seus habitants. Actualment ja estem realitzant actuacions
tendents a millorar la mobilitat per a la ciutadania, com per exemple la millora de les
voreres.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta la intenció del seu grup de 
promoure la mobilitat sostenible i avança el vot favorable del seu Grup i indica que el 



govern es troba en minoria, per la qual cosa els acords per a la millora de la mobilitat 
són adoptats pel ple i no sols per l'equip de govern.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, indica que el vot del seu grup serà
favorable ja que la política del seu grup s'identifica amb la proposta.

La  portaveu  del  Grup  Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  avança  el  seu  vot  favorable  i
manifesta  que  la  promoció  de  la  mobilitat  i  l'ecologia  és  beneficiós  per  al  poble,
exemple d'això és la promoció del carril bici.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, en atenció a les al·lusions del portaveu
del Grup Socialista, exposa que quan utilitza el terme estem es refereix a la corporació
en el seu conjunt i no sols a l'equip de govern.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, es refereix a l'escassa implicació de
l'actual equip de govern en els moments en què estava en l'oposició.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, també critica la posició del Grup
Popular quan estava en l'oposició.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, demana enteniment entre els distints 
grups i que es dediquen a treballar en equip.

L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que el seu grup és
l'únic que estant en minoria aprova els pressupostos per unanimitat i intenta negociar
el pressupost amb tots els grups. A continuació es refereix al contingut del pacte per la
mobilitat i que aquest afecta tota la població. Posteriorment critica que en aquest Ple
s'haja votat en contra de dotar de més recursos econòmics al carril bici per aquells
grups que ara anuncien el seu vot favorable al pacte per la mobilitat. Finalment exposa
el contingut de la reunió amb la Generalitat en què se’ls va comunicar el descontent de
Moncofa amb les obres del corredor Mediterrani i amb la situació actual del ferrocarril a
Moncofa.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  queda  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents.

1.14.  DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA
D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT D'EDUCACIÓ INFANTIL,
SEGON CICLE, DE 3 A 6 ANYS

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 22 de setembre de 2016, el text
íntegre del qual és el següent:

“Vista la providència d'Alcaldia d'incoació del present expedient.

Vist l'informe favorable 408-2016, emés per l'interventor municipal.

Per això d'acord amb dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació



que adopte l'acord següent: 

Primer. Aprovar inicialment l'ordenança per la qual s'estableixen les bases reguladores
de la subvenció destinada a l'adquisició de llibres de text d'alumnes d'educació infantil
(2n cicle 3-6 anys) que, literalment, és com segueix:

"BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT D'EDUCACIÓ INFANTIL (SEGON CICLE 3-6 ANYS)

BASE 1a. OBJECTE

Les presents bases tenen per objecte establir i regular el marc jurídic de les ajudes
econòmiques atorgades per l'Ajuntament de Moncofa per a l'adquisició de llibres de
text per als alumnes d'educació infantil (segon cicle 3-6 anys).

Per a garantir l'equitat i igualtat d'oportunitats de qualitat en el ple desenrotllament de
la personalitat a través de l'educació, en el respecte dels principis democràtics i dels
drets i llibertats fonamentals, es proposa un sistema d'ajudes a l'estudi per a sufragar
les despeses que l'inici del curs acadèmic ocasiona a totes les famílies i especialment a
les de condicions socioeconòmiques més baixes, amb motiu de l'adquisició de llibres de
text.

La present actuació, considerada de promoció de la cultura en general i de prestació
de serveis socials en casos concrets s'emmarca dins del marc competencial de l'article
25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

BASE 2  a  . IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El  crèdit  destinat  a  les  ajudes  econòmiques  objecte  de  regulació  serà  el  que  es
consigne en l'aplicació pressupostària "Llibres de text educació infantil" del capítol 4 de
cada un dels pressupostos municipals.

BASE 3a. BENEFICIARIS

Seran beneficiaris els pares o persones que, exercint la tutela, guarda o custòdia del
menor, reunisquen els requisits següents:

Ø Els beneficiaris, així com el menor, hauran d'estar empadronats en el municipi de
Moncofa.  Almenys  un  dels  beneficiaris  haurà  d'estar  empadronat  amb  una
antiguitat de dos anys ininterromputs d'antelació a la data en què expire el
termini per a la presentació de sol·licituds.

Ø Els beneficiaris hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries municipals,  entenent-se que no s'està al corrent quan existisquen
deutes en període executiu de cobrament.

Ø Que  els  estudis  d'educació  infantil  s'estiguen  cursant  en  centre  públic  del
municipi, quedant exclosos els centres privats i concertats.

BASE 4  a  a DESPESES SUBVENCIONABLES



Són subvencionables els llibres de text que resulten necessaris en l'àmbit de cada un
dels cursos que componen el segon cicle d'educació infantil  (3-6 anys). Als efectes
d'acreditar l'esmentada necessitat el beneficiaris de la subvenció hauran d'adjuntar a la
sol·licitud document expedit pel centre escolar que així ho acredite

BASE 5a IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L'import de la subvenció serà el 100%de els llibres de text amb el límit de 120 €.

BASE 6a COMPATIBILITAT

La percepció de la present subvenció serà compatible amb altres que per a la mateixa
finalitat puguen ser concedides per altres administracions públiques, sempre que en
concurrència amb les mateixes, no supere el cost de les despeses subvencionats.

BASE 7a CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La present subvenció s'adjudicaran per orde invers a la renda de la unitat familiar dels
beneficiaris, entenent-se per renda de la unitat familiar l'agregació de la renda de cada
un dels membres de la unitat familiar dividida pel nombre total  de membres de la
unitat familiar. No obstant l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions es
reserva les facultats següents:

1. No  establir  orde  de  prelació  entre  les  sol·licituds  presentades  quan  estes
reunisquen els requisits exigits i hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre
totes les sol·licituds. 

2. Procedir al prorrateig, entre les sol·licituds que reunisquen els requisits exigits,
de l'import global màxim establit en la convocatòria. 

3. Incoar expedient de modificació pressupostària amb la finalitat de dotar crèdit
adequat  i  suficient  per  a  atendre  totes  les  sol·licituds  que  reunisquen  els
requisits exigits. 

BASE 8a SOL·LICITUDS: TERMINI I DOCUMENTACIÓ

El termini per a la presentació de sol·licituds i la resta de documentació serà de vint
dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP.

La sol·licitud amb la documentació requerida es presentarà, segons models facilitats
per l'Ajuntament, en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Moncofa en horari de
9.00 a 14.00 hores.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

-Còpia  compulsada del  DNI dels sol·licitants.  Hauran de sol·licitar  la  subvenció  els
pares o persones que tinguen la tutela, guarda o custòdia del menor.

-Còpia compulsada del llibre de família o document que acredite la tutela, guarda o
custòdia del menor.

-Còpia de la matrícula en el centre d'estudis corresponent.



-Còpia  compulsada  del  document  expedit  pel  centre  escolar  en  què  s'acredite  la
necessitat dels llibres escolars per a cursar el curs escolar comprés en educació infantil
(segon cicle 3-6 anys).

-Autorització expressa a l'Ajuntament perquè des del Departament de Recaptació es
verifique  que  els  beneficiaris  estan  al  corrent  de  les  seues  obligacions  tributàries
municipals.

-Declaració jurada de no estar sotmés en les causes previstes en l'article 13.2 de la Llei
38/2003 General de Subvencions.

-Certificat bancari on figure el compte bancari del sol·licitant.

-Justificants de la despesa efectuada en la compra de llibres de text, que consisteixen
en factures originals o còpies compulsades.

-Declaracions d'IRPF de cada un dels membres de la unitat familiar.

BASE 9a. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I ÒRGAN COMPETENT

El procediment serà el de concurrència competitiva, que es realitzarà per mitjà de la
comparació de les sol·licituds presentades que reunisquen les condicions per a accedir
a la subvenció. En cas de no existir crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds
s'atendran basant-se en la menor renda de la unitat familiar.

La  instrucció  del  procediment  correspondrà  a  l'educadora  familiar  integrada  en  el
departament de Serveis Socials, qui elaborarà un llistat comprensiu de les sol·licituds
presentades i el resultat de l'avaluació de la documentació presentada.

El referit llistat serà sotmés segons el parer d'un òrgan col·legiat compost per:

-President: alcalde amb regidor en qui delegue.

-Vocals:  regidor  de  Serveis  Socials,  secretari  de  la  corporació  o  funcionari  en  qui
delegue i interventor de la corporació o funcionari en qui delegue.

-Secretària: educadora familiar que actuarà amb veu i vot.

A la vista de l'acta emesa per l'òrgan col·legiat, l'instructor elaborarà una proposta de
resolució provisional  que es publicarà en el  Tauler d'Edictes de l'Ajuntament  i  a  la
pàgina web municipal perquè en el termini de 10 dies els interessats puguen presentar
reclamacions.  No  serà  necessari  el  dit  tràmit  en  cas  de  no  quedar  exclosa  cap
sol·licitud, i esdevindrà en definitiva l'esmentada proposta de resolució provisional.

En cas de no presentar-se al·legacions,  l'òrgan instructor  redactarà la  proposta de
resolució definitiva i les resoldrà; assenyalarà els que seran perceptors de la subvenció
així com els que no, i els motius de la denegació.

La  dita  proposta  definitiva  serà  elevada  a  l'òrgan  convocant  que  resoldrà  el
procediment i notificarà la dita resolució de forma individualitzada als sol·licitants amb
expressió dels recursos que contra aquesta procedeixen.



BASE 10a. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris les següents:

a) Realitzar les activitats que fonamenten l'atorgament de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguen en relació a les
ajudes concedides.

c)  Comunicar  a  l'Ajuntament  l'obtenció  d'altres  ajudes  per  al  finançament  de  les
activitats subvencionades, així com qualsevol alteració de les condicions tingudes en
compte per a l'atorgament de la subvenció.

BASE 11a. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

El  pagament  de  la  subvenció  concedida  s'efectuarà  amb  l’acreditació  prèvia  pel
beneficiari de la realització de la despesa per import equivalent al de l'ajuda concedida.

Els  justificants  seran  factures  originals  o  còpies  compulsades  d’aquestes,  datades
durant el curs escolar corresponent i referents a despeses efectuats en compliment de
l'activitat subvencionada. Aquestes factures hauran de complir els requisits establits en
el RD 1496/2003.

Haurà d'acreditar-se que es tracta de factures corresponents a despeses pagades.

El pagament de la present subvenció es realitzarà, en funció de les disponibilitats de
tresoreria, al llarg de l'exercici pressupostari en què es produïsca la concessió de la
subvenció.

BASE 12a. CONTROL FINANCER, REINTEGRAMENT I REVISIÓ

El procediment de control financer, reintegrament i revisió d'actes és el regulat en la 
Llei 38/2003, General de Subvencions.

BASE 13a. ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA

La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicada en el BOP i transcorregut
el termini establit en l'article 65.2 de la LRBRL, i continuarà en vigor per temps indefinit
fins a la seua derogació o substitució.

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

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

L'aprovació definitiva de l'ordenança serà publicada en el BOP i no entrarà en vigor fins
que haja transcorregut el termini de l'article 65.2 de la LBRL. 



L'alcalde explica la proposta i la sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement
per:

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

 8 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís
(2), del Grup Socialista (5) i del Grup Ciutadans (1).»

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica
que aquesta ordenança que ara es proposa deriva de l'acord del ple per la qual cosa el
sobrant de la subvenció de Xarxa Llibres es destinara a finançar el 100% dels llibres.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que l'acord del ple a què es
refereix va ser proposat pel seu Grup Municipal. Així  mateix anuncia la intenció de
presentar una esmena a la base setena.

L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica els motius de la
redacció de la base setena i que la llei obliga a establir els criteris pels quals s'ordene
la prelació de les distintes sol·licituds.

L'alcalde  de  la  corporació,  el  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  atorga  la  paraula  a
l'interventor de la corporació, qui explica la diferència entre subvencions nominatives i
subvencions de concurrència competitiva, així com els motius de la inclusió de la base
setena i de les facultats que se li atorguen a l'Alcaldia.

Després de les explicacions, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia 
que retira l'esmena.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, indica que entén els motius legals
que obliguen a la redacció de la base setena i critica que l'actual ordenança no resulte
aplicable per al curs 15/16. Finalment proposa que es finance el material escolar.

Posteriorment s'obri un debat entre els diferents grups sobre la possibilitat de finançar 
o no el material escolar.

L'alcalde  de  la  corporació,  el  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  atorga  la  paraula  a
l'interventor perquè explique la diferència entre bases i convocatòria. Després de les
explicacions comenta que la subvenció dels llibres del curs 14/15 es realitzarà d'acord
amb les bases anteriors. Una vegada siga aprovada i entre en vigor l'actual ordenança,
es convocaran les ajudes per al curs 15/16, que es regiran amb l'ordenança que ara se
sotmet al Ple.

Sotmesa a  votació  la  proposta  queda  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents.

1.15.  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, el text íntegre del
qual és el següent:

«S'exposa  la  moció  presentada  pels 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.

S’informa per la Secretaria que d'acord amb el que disposa l'article 105 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, la compareixença ara s'acordarà
per Ple i es produirà en la següent sessió, ja que l'esmentat precepte assenyala :

«1. Tot membre de la corporació que per delegació de l'alcalde o president exercisca la
responsabilitat d'una àrea de gestió, estarà obligat a comparéixer davant del Ple, quan
aquest així ho acorde, a fi de respondre les preguntes que se li formulen sobre la seua
actuació.
2.  Acordada pel  Ple la  compareixença mencionada en l'apartat  anterior,  l'alcalde o
president  inclourà  l'assumpte  en  l'ordre  del  dia  de  la  pròxima  sessió  ordinària  o
extraordinària a celebrar per la corporació, i notificarà a l'interessat l'acord adoptat i la
data  en  què  se  celebrarà  la  sessió  en  què  haurà  de  comparéixer.  Entre  aquesta
modificació i la celebració de la sessió hauran de transcórrer, almenys, tres dies».

Així s'exposa la moció el contingut de la qual és el següent:

“Joan Baptista Vilar Paradís i Jaume Picher Julia, com a regidors de l'Ajuntament de
Moncofa  en  representació  del  Grup  Municipal  COMPROMÍS i  Grup Municipal  PSPV-
PSOE, i  en aplicació de l'article  105 del  ROF,  i  per exercitar  la funció de control  i
fiscalització dels òrgans de govern, requerim la presència del regidor que exerceix la
delegació de l'Alcaldia d'acord amb el decret d'Alcaldia, a favor de Pedro Sales Peixó,
regidor d'Agricultura, Comerç i Indústria, Urbanisme, Activitats, Platges, Obres, Parcs i
Jardins i Medi Ambient.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atés que trobem anomalies en les àrees que el regidor exerceix, ens agradaria rebre
explicacions a  fi  d’aclarir  la  gestió  realitzada per  poder  entendre certes  situacions,
sol·licitem la inclusió del següent assumpte en l'ordre del dia del proper Ple Municipal:
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 LES PREGUNTES
QUE ES FORMULEN QUANT A LA SEUA GESTIÓ.”

Després del debat, la Presidència sotmet a votació la moció la qual es dictamina amb
caràcter favorable per unanimitat.»



Obert el  torn  d'intervencions,  el  portaveu  del  Grup   Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,
manifesta que es demana la compareixença del regidor perquè explique les anomalies
detectades en les seues corresponents àrees.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  indica  que  es  demana  la
compareixença  perquè  done  explicacions  sobre  la  seua  actuació  i  que  es  realitze
d'acord amb la llei.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el seu Grup està d'acord
amb la compareixença i que agrairien que es presentaren les preguntes per escrit i
amb antelació suficient per a poder respondre amb la màxima exactitud i rigor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá,  comenta que està d'acord amb la
compareixença.

Sotmesa  a  votació  la  proposta  queda  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents.

1.16.  DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS RELATIVA A
LA  INCLUSIÓ  DE  CLÀUSULES  SOCIOLABORALS  A  LES  EMPRESES  QUE
VULLGUEN OPTAR A CONTRACTES PÚBLICS

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 22 de setembre de 2016, el text
íntegre del qual és el següent:

«Atés que a la  perversió d'una reforma laboral  injusta ha significat  per  al  sistema
d'adjudicació  dels  licitacions  per  a  la  prestació  de  determinats  serveis  que  puga
realitzar en el futur aquest Ajuntament.

Atesa la no prevalença d'aquelles empreses que, utilitzant aquesta reforma laboral,
realitzen ofertes econòmiques temeràries que imposen a les seues treballadores i als
seus treballadors unes condicions laborals molt inferiors a les pactades per al conjunt
del sector, amb el conseqüent perjudici per a ells i elles, i la competència deslleial que
per a la resta d'empreses del sector comporta.

Atés  que  perjudica  clarament  aquelles  empreses  que  amb  els  mateixos  costos  i
condicions laborals  mínimes  de referència,  abans fixades pel  conveni  sectorial,  són
capaces de ser més eficients.

Atés que existeix l'interés social de garantir una ocupació estable i de qualitat per a
tots  aquells  treballadors  i  treballadores  que  de  manera  indirecta  treballen  per  a
aquesta Administració i en conseqüència per al conjunt de la ciutadania.

Així  doncs,  segons  tot  el  que  anteriorment  s'ha  exposat,  proposem  al  Ple  de
l'Ajuntament de Moncofa els següents:

ACORDS



1.  Impulsar  una  ocupació  de  qualitat  per  a  aquells  i  aquelles  treballadors  i
treballadores que desenvolupen la seua activitat prestant serveis als ciutadans i als
ciutadanes, incorporant en totes les licitacions municipals una clàusula que obligue a
totes les empreses que realitzen el concurs públic i també als que es contracta per
adjudicació directa, a aplicar almenys les condicions laborals del conveni sectorial de
referència.

2. L'Ajuntament vetlarà pel compliment del punt anterior d'aquesta moció, en cas de
ser  aprovada,  prenent  les  mesures  i/o  penalitats  corresponents  amb  l'empresa
infractora.

3. Fomentar l'estabilitat en l'ocupació, incloent en totes les licitacions una clàusula de
subrogació  que  obligue  les  noves  empreses  adjudicatàries  a  assumir  aquelles
treballadores i treballadors que realitzaven aquesta activitat.

4. Enviar còpia d'aquest acord a la CS CCOO PV en el correu jmayor@pv.ccoo.es

S'exposa la moció i se sotmet a votació, la qual és dictaminada favorablement per:

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

 6 abstencions que corresponen a l'al vot ponderat dels portaveus del Grup Popu-
lar (5) i del Grup Ciutadans (1).»

Abans  d'iniciar  el  torn  d'intervencions  el  secretari  sol·licita  la  paraula  a  l'alcalde.
Atorgada aquesta, es realitza l’advertència d'il·legalitat en relació al punt tercer de la
moció, s'explica l'advertència d'il·legalitat en el moment que la inclusió de la clàusula
de subrogació en tota la contractació pública podria donar lloc a la incorporació de
personal al servei d'aquesta administració sense complir amb els principis d'igualtat,
mèrit i capacitat arreplegats en la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, indica
que el  que es  pretén  amb la  moció  presentada és  que es  respecten els  convenis
col·lectius i vetlar pels interessos dels treballadors. A continuació proposa esmenar el
punt tercer de manera que quede redactat de la manera següent:

“3. Fomentar l'estabilitat en l'ocupació, incloent en totes les licitacions una clàusula de
subrogació  que  obligue  les  noves  empreses  adjudicatàries  a  assumir  aquelles
treballadores i treballadors que realitzaven aquesta activitat, d’acord amb la llei.”

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el seu Grup està d'acord
amb la proposta presentada, però sempre respectant la llei.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta la seua intenció d'afegir una
esmena perquè es notifique també a UGT.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, comenta que donaran el suport a la
proposta, igual que van fer en la Diputació, i sempre que s'adeqüe a la legalitat. A
continuació sol·licita  l’aclariment  sobre el  punt  segon de l'acord,  ja  que entén que
vetlar pel compliment d'allò que s'ha acordat ha de ser una tasca dels tècnics i no dels
polítics.

mailto:jmayor@pv.ccoo.es


El  portaveu  del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica  que  la  responsable  en  el
compliment d'allò que s'ha acordat és la tècnica de Contractació, qui ha de vetlar per
incloure en tots els contractes les clàusules de control i de penalitats que facen realitat
aquesta  proposta.  Posteriorment  indica  la  necessitat  que l'esmena  referida  al  punt
quart es referisca també a la notificació d'acord amb tots aquells  sindicats que es
troben representats en l'àmbit d'aquesta administració.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, indica que el control que es realitze ha
de  ser  el  control  que  correspon  als  tècnics,  aquests  no  poden  anar  darrere  dels
treballadors de les empreses contractistes per a realitzar el control. S'ha de vetlar pel
compliment de la legalitat.

Finalitzat el torn d'intervencions es procedeix a votar l'esmena presentada pel Grup
Compromís amb les modificacions abans referides i que consisteix en el fet que els
acords tercer i quart queden redactats de la manera següent:

“3. Fomentar l'estabilitat en l'ocupació, incloent en totes les licitacions una clàusula de
subrogació  que  obligue  les  noves  empreses  adjudicatàries  a  assumir  aquelles
treballadores i treballadors que realitzaven aquesta activitat, d’acord amb la llei.

4. Enviar còpia d'aquest acord a la CS CCOO PV en el correu jmayor@pv.ccoo.es, axí
com a UGT, CSIF i a la resta de sindicats amb representació en aquest Ajuntament.”

Sotmesa a votació l'esmena presentada esta queda aprovada per unanimitat
dels assistents.

Posteriorment l'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta
amb les modificacions introduïdes, i els acords que se sotmeten al Ple són:

“1. Impulsar una ocupació de qualitat per a aquells i aquelles treballadors i treballado-
res que desenvolupen la seua activitat prestant serveis als ciutadans i a les ciutadanes,
incorporant en totes les licitacions municipals una clàusula que obligue totes les em-
preses que realitzen el concurs públic i també a les que es contracta per adjudicació di -
recta, a aplicar almenys les condicions laborals del conveni sectorial de referència.

2. L'Ajuntament vetlarà pel compliment del punt anterior d'aquesta moció en cas de
ser aprovada prenent les mesures i/o penalitats corresponents amb l'empresa infracto-
ra.

3. Fomentar l'estabilitat en l'ocupació, incloent en totes les licitacions una clàusula de
subrogació  que  obligue  les  noves  empreses  adjudicatàries  a  assumir  aquelles
treballadores i treballadors que realitzaven aquesta activitat, d’acord amb la llei.

4. Enviar còpia d'aquest acord a la CS CCOO PV en el correu jmayor@pv.ccoo.es, axí
com a UGT, CSIF i a la resta de sindicats amb representació en aquest Ajuntament.”

Sotmesa a votació la proposta amb les esmenes introduïdes queda aprovada
per unanimitat dels assistents.
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1.17. DESPATX EXTRAORDINARI

L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, pregunta si algun grup polític municipal
desitja incorporar algun punt a l'orden del dia.

El regidor de Grup Socialista, Sr. Franch Peruga, indica que el seu Grup desitja incloure
una moció en l'ordre del dia. Posteriorment explica de forma breu el contingut de la
moció, que es referix a l'adequació del sistema de refrigeració i calefacció del CEIP
Avel·lí  Corma  i  justifica  la  urgència  de  la  moció  atenent  que  el  procediment  de
sol·licitud de pressupostos per a l'adequació del sistema de climatització del centre ja
es troba en marxa.

Sotmesa a votació la urgència per a la inclusió en l'ordre del dia de la moció
presentada queda aprovada per unanimitat dels assistents.

“Jaime Picher Julià, com a portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de
Moncofa  i  d’acord  amb  el  previst  en  el  ROF  d’entitats  locals,  desitja  sotmetre  a
consideració del Ple ordinari del mes de setembre de 2016, la següent:

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Que després  d’haver  vist  com es troba la  caldera i  la  distribució dels  circuits  dels
radiadors del CEIP Avel·lí Corma, hem observat que, perquè tot funcione correctament
cal fer una gran inversió econòmica, ja que ens hem trobat un greu problema de
disseny  de  la  instal·lació  de  molt  difícil  solució,  a  més  d’haver  de  revisar-la
mensualment, tal i com marca la llei.

Per la qual cosa, es  presenta a debat i aprovació el següent acord:

ACORD

1. Demanar pressupost per a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat amb bomba de
calor  individuals  per  a totes  les  dependències  que  utilitzen  els  alumnes,  d'aquesta
forma estaria el centre condicionat tot l’any.

2. Una vegada tinguem els dos pressupostos (el de la reparació de la caldera, inclosos
termòstats i electrovàlvules i el dels aparells d’aire condicionat) que es valoren tots dos
i es duga a terme la solució millor i més ràpida.”

Obert el torn d'intervencions l'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls (Grup Popular),
atorga la paraula al Sr. Franch Peruga, regidor (Grup Socialista), qui procedeix a la
lectura i explicació de la moció i pregunta a l'equip de govern les actuacions realitzades
per la corporació sobre aquest assumpte.

El  portaveu del  Grup Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica  que s'han sol·licitat  distints
pressupostos  però  que aquests són complexos  a  causa del  deficient  disseny de la
instal·lació de climatització. Indica que s'està a l'espera de rebre un segon pressupost i
que també es demanarà pressupost sobre els aires preparats. Indica que una vegada



rebuts  els  distints  pressupostos  i,  atenent  els  criteris  tècnics,  es  triarà  una de les
opcions.

El  portaveu del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  anuncia  que  el  seu  grup  està
d'acord amb la moció presentada ja que aquesta busca el benestar dels alumnes del
centre.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, proposa una esmena a la moció per la
qual s'incloga un tercer acord amb el contingut següent:

Tercer. Que s’elabore un informe tenint en compte les despeses de manteniment i
utilització que suposen les tres diferents alternatives proposades.

El  regidor del Grup Socialista, Sr. Franch Peruga, comenta que el seu Grup donarà
suport a la realització de tots els estudis que siguen necessaris per a poder adoptar la
millor decisió.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que atenent a la vida útil de les
instal·lacions i tenint en compte la despesa energètica, a priori el sistema de calefacció
per  radiadors  serà  el  més  rendible.  No obstant  això,  considera  interessant  que es
realitze la valoració tècnica corresponent.

Finalitzat  el  torn  d'intervencions  es  procedeix  a  votar  l'esmena  a  la  moció  i  que
consisteix en la introducció d'un tercer acord del següent tenor literal:

Tercer. Que s’elabore un informe tenint en compte les despeses de manteniment i
utilització que suposen les tres diferents alternatives proposades.

Sotmesa a votació l'esmena a la moció queda aprovada per unanimitat dels
assistents.

Votada l'esmena, l'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a
votació la moció esmenada i els acords de la qual resulten del següent tenor literal:

1. Demanar pressupost per a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat amb bomba de
calor  individuals  per  a totes  les  dependències  que  utilitzen  els  alumnes,  d'aquesta
forma estaria el centre condicionat tot l’any.

2. Una vegada tinguem els dos pressupostos (el de la reparació de la caldera, inclosos
termòstats i electrovàlvules i el dels aparells d’aire condicionat) que es valoren tots dos
i es duga a terme la solució millor i més ràpida.

3. Que s’elabore un informe tenint en compte les despeses de manteniment i utilització
que suposen les tres diferents alternatives proposades.

Sotmesa a votació la moció amb les esmenes introduïdes, 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.  1.468  AL  NÚM.  1.899)  I  DELS  DECRETS
D'INTERVENCIÓ (GINSA, DEL NÚM. 51 AL NÚM. 76)

Donada 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  regidor del  Grup Municipal  Compromís,  Sr.  Borràs Peñarroja,  pregunta a  quines
despeses es referix el Decret 2016-1628.

L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, atorga la paraula a l'interventor qui explica
que  el  decret  es  refereix  a  càrrecs  domiciliats  i  procedeix  a  explicar  la  forma  de
pagament de les despeses per part de les entitats locals. 

LLISTAT DE DECRETS  PLE  ORDINARI  20-07-2016:  GESTIONA (DEL  NÚM.
1468 AL NÚM. 1899)

Nom Data Resum

DECRET 2016-1899 [Decret resolució] 22/09/1
6 13:13

Resolució  Exp.  2479/16  sanció
ordenança tinença d’animals SGM

DECRET 2016-1898 [Decret resolució] 22/09/1
6 12:25

Resolució  Exp.  1.370/16  sanció
d’ordenances de mercat, MD

DECRET  2016-1897  [DECRET
CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES]

22/09/1
6 12:24

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
D’OBRES

DECRET  2016-1896  [INCOACIÓ
DIPUTACIÓ 4283 MULTES TRÀNSIT]

22/09/1
6 11:59

REMESA 4283

DECRET  2016-1895  [decret
adjudicació]

22/09/1
6 11:41

ADJUDICACIÓ  ASSESSORAMENT
OPOSICIÓ  A  REC.  APEL·LACIÓ
INTERPOSAT PER URB. VISTAMAR

DECRET 2016-1894 [Decret incoació] 22/09/1
6 11:37

Incoar Exp. 4.762/16 sanció ordenança
mercat, FM

DECRET  2016-1893  [DECRET  INICI
CONTRACTACIÓ  CORREFOC  9
OCTUBRE]

22/09/1
6 11:37

DECRET  INICI  CONTRACTACIÓ
CORREFOC DIABLES DE CASTELLÓ

DECRET  2016-1892  [DECRET
D’ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-
pascual  manuel  ballester  -exp  225-
2016]

21/09/1
6 19:21

Estimació  recurs  de  reposició  contra
liquidació d’IIVTNU

DECRET 2016-1891 [decret devolució
aval  Eulen  Servicios  Sociosanitarios,
SA]

21/09/1
6 19:21

devolució  aval  serveis  de
teleassistència

DECRET 2016-1890 [decret pagament
transferència  retornada  Consorci
Gestor  del  Pacte  Territorial  per
l'Ocupació de la Plana Baixa]

21/09/1
6 14:12

pagament  quota  consorci  gestor  del
pacte territorial

DECRET  2016-1889  [decret  plec  de
càrrec  19  recaptació  municipal  i
decret 1614_2016]

21/09/1
6 12:13

reconeixement  de  drets  càrrec  19  i
decret 1614/2016

DECRET 2016-1888 [Decret incoació] 21/09/1 Incoar  Exp.4.296/16  por  infracció



6 11:19 ordenança tinença d’animals, MRIM

DECRET 2016-1887 [Decret incoació] 21/09/1
6 10:24

Incoar  Exp.4.764/16  infracció
ordenança mercat, FI

DECRET 2016-1886 [Decret incoació] 21/09/1
6 10:24

Incoar  Exp.  4.761/16  sancions
d’ordenances mercat, DC

DECRET 2016-1885 [Decret incoació] 21/09/1
6 10:24

Incoar Exp.4.745/16 sanció ordenança
de mercat, AEH

DECRET  2016-1884  [DECRET
incoació]

21/09/1
6 10:23

Incoar Exp.4.756/16 sanció ordenança
de c. ciutadana, DMM

DECRET  2016-1883  [DECRET
ADJUDICACIÓ]

21/09/1
6 8:36

ADJUDICACIÓ  DE  CONTRACTE
SERVEIS AMBULÀNCIA OCTUBRE 2016

DECRET  2016-1882  [DECRET
conjunto PEI Alimentació 3923-4006-
4286-4701-4702-4704-4705-4882-
4974-4840]

20/09/1
6 15:37

Pei alimentació 3923-4006-4286-4701-
4702-4704-4705-4882-4974-4840

DECRET  2016-1881  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ  2011,
2012 y 2013 veterans]

20/09/1
6 14:58

APROVACIÓ  JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIONS VETERANS

DECRET  2016-1880  [DECRET
incoació]

20/09/1
6 14:58

Incoar  Exp.  4763/16  sanciones
ordenances, PC

DECRET  2016-1879  [DECRET
ALCALDE  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
D’OBRES]

20/09/1
6 14:58

DECRET  ALCALDE  CONCESSIÓ
LLICÈNCIA D’OBRES

DECRET  2016-1878  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ  2016
FIBROMIÀLGIA]

20/09/1
6 13:25

APROVACIÓ  JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ 2016 FIBROMIÀLGIA

DECRET  2016-1877  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ  2016
KARATE]

20/09/1
6 13:25

APROVACIÓ  JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ 2016 KARATE

DECRET  2016-1876  [decret  agost
2016]

20/09/1
6 13:25

IRPF agost 2016

DECRET 2016-1875 [01 DECRET] 20/09/1
6 13:25

Convocatòria  Junta  de  Govern  Local
extraordinària dia 20-9-2016 a les 13 h

DECRET  2016-1874  [DECRET
RESOLUCIÓ RQT COMPLIMENT]

20/09/1
6 8:56

REQUERIMENT  DE  COMPLIMENT  DE
CONTRACTE  A  KONE  ELEVADORES
(SEGONS OCAS)

DECRET  2016-1873  [02
CONVOCATÒRIA]

19/09/1
6 15:22

CONVOCATÒRIA  COMISSIÓ
INFORMATIVA 22-9-16 a las 14 h.

DECRET  2016-1872  [02
CONVOCATÒRIA]

19/09/1
6 15:22

CONVOCATÒRIA  COMISSIÓ
INFORMATIVA  DE  ASTOS  JURÍDICS
DIA 22-9-16 A LES 13 H.

DECRET  2016-1871  [01  DECRET
CONVOCATÒRIA]

19/09/1
6 14:12

CONVOCATÒRIA  de  la  comissió
informativa  astos  jurídiques  dia  22-9-
16 a las 13 h.

DECRET  2016-1870  [01  DECRET
CONVOCATÒRIA]

19/09/1
6 14:12

CONVOCATÒRIA  de  la  comissió
informativa  de  comptes  i  astos
econòmics  dia  22-9-16  a  las  13.30
hores

DECRET  2016-1869  [01  DECRET
CONVOCATÒRIA]

19/09/1
6 14:12

CONVOCATÒRIA  de  la  comissió
informativa  d’assumptes  socials  i
ciutadans dia 22-9-16 a las 14 h.



DECRET 2016-1868 [DECRET]
19/09/1
6 13:32

APROVACIÓ  ALTERACIONS  EN  EL
PADRÓ  MUNICIPAL  D’HABITANTS
PRESENTADES EL 2 D’AGOST.

DECRET 2016-1867  [DECRET  ADO-P
exps. PEI segons DECRET 1596-2016]

19/09/1
6 12:57

Autorització,  disposició,  reconeixement
de l’obligació i ordenació del pagament
de  les  despeses  de  prestacions
econòmiques  individualitzades,  segons
el DECRET número 1596/2016

DECRET  2016-1866  [DECRET
nomenament]

16/09/1
6 15:01

nomenament  auxiliar  adm.  biblioteca
jornada parcial

DECRET  2016-1865  [DECRET
CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES]

16/09/1
6 13:50

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
D'OBRES

DECRET 2016-1864 [DECRET TINDRE
POR DESISTIT – ÀREA WIFI]

16/09/1
6 13:47

DECRET  TINDRE  POR  DESISTIT  –
ÀREA WIFI

DECRET  2016-1863  [DECRET  ordre
D’EXECUCIÓ NETEJA SOLAR]

16/09/1
6 13:42

DECRET  ORDRE  D’EXECUCIÓ  NETEJA
SOLAR

DECRET  2016-1862  [DECRET
TANCAMENT  ORDRE  EXECUCIÓ  (+
passar escrit al regidor per a valorar
al·legacions)]

16/09/1
6 13:40

DECRET  TANCAMENT  ORDRE
EXECUCIÓ

DECRET  2016-1861  [DECRET
ESMENA DOCUMENTACIÓ ART. 151.2
ELECNOR]

16/09/1
6 12:51

REQUERIMENT  ESMENA
DOCUMENTACIÓ  ARTS.  146  I  151
TRLCSP

DECRET 2016-1860 [DECRET TAULES
I CADIRES]

16/09/1
6 12:46

DECRET TAULES I CADIRES

DECRET  2016-1859  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL]

16/09/1
6 12:46

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL

DECRET  2016-1858  [DECRET
INCOACIÓ EXP. SANCIONADOR]

16/09/1
6 12:46

DECRET  INCOACIÓ  EXP.
SANCIONADOR

DECRET  2016-1857  [decret
avançament nòmina setembre Daniel
Paradís Camacho]

16/09/1
6 12:36 avançament nòmina

DECRET 2016-1856  [decret  aplicació
pagaments  pendents  d'aplicar
factures agost 2016]

16/09/1
6 12:36

aplicació  pressupostària  pagaments
pendents d'aplicar

DECRET  2016-1855  [decret  aplicació
pagaments  pendents  d'aplicar  agost
2016]

16/09/1
6 12:36

aplicació  pressupostària  pagaments
pendents d'aplicar

DECRET  2016-1854  [DECRET  DE
ALCALDIA -REC-REP-IIVTNU- GARCIA
BURGUETE MARTA-exp 644-2015]

16/09/1
6 12:36

Estimació  recurs  de  reposició  contra
liquidació d’iivtnu i nova liquidació

DECRET  2016-1853  [DECRET
TANCAMENT ORDRE EXECUCIÓ]

16/09/1
6 12:32

DECRET  TANCAMENT  ORDRE
EXECUCIÓ

DECRET  2016-1852  [DECRET
INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ]

15/09/1
6 15:33

DECRET  INCOACIÓ  ORDRE
D’EXECUCIÓ

DECRET  2016-1851  [DECRET
INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ]

15/09/1
6 15:32

DECRET  INCOACIÓ  ORDRE
D’EXECUCIÓ

DECRET  2016-1850  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

15/09/1
6 15:30

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1849  [DECRET15/09/1 DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA



CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES] 6 15:27 D'OBRES
DECRET  2016-1848  [DECRET
LEGALITZACIÓ]

15/09/1
6 15:25

DECRET LEGALITZACIÓ

DECRET  2016-1847  [DECRET
REPRESENTACIÓ - REQUERIMENT]

15/09/1
6 14:36

DECRET  REPRESENTACIÓ  -
REQUERIMENT

DECRET  2016-1846  [DECRET
INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ]

15/09/1
6 14:34

DECRET  INCOACIÓ  ORDRE
D’EXECUCIÓ

DECRET 2016-1845 [DECRET] 15/09/1
6 14:28

DECRET

DECRET 2016-1844 [DECRET] 15/09/1
6 14:26

DECRET INADMISSIÓ

DECRET  2016-1843  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 GRO]

15/09/1
6 14:25

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/16
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ  A
MAIG 2016 GRO.

DECRET  2016-1842  [DECRET
TANCAMENT ORDRE EXECUCIÓ]

15/09/1
6 14:24

DECRET  TANCAMENT  ORDRE
EXECUCIÓ

DECRET 2016-1841 [DECRET]
15/09/1
6 14:23

APROVACIÓ INSCRIPCIONS PER CANVI
DE  DOMICILI  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET  2016-1840  [DECRET
TANCAMENT ORDRE EXECUCIÓ]

15/09/1
6 14:22

DECRET  TANCAMENT  ORDRE
EXECUCIÓ

DECRET  2016-1839  [DECRET
TANCAMENT ORDRE EXECUCIÓ]

15/09/1
6 14:21

DECRET  TANCAMENT  ORDRE
EXECUCIÓ

DECRET  2016-1838  [Resolució  llista
definitiva auxiliars administratius]

15/09/1
6 14:16

auxiliars administratius

DECRET  2016-1837  [Resolució  llista
definitiva subaltern]

15/09/1
6 14:16

llista  definitiva  admesos  i  exclosos
subaltern

DECRET 2016-1836 [DECRET] 15/09/1
6 13:18

APROVACIÓ INSCRIPCIONS D’ALTA EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

DECRET 2016-1835 [DECRET] 15/09/1
6 12:52

APROVACIÓ  INSCRIPCIONS  EN  EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER
ALTA  I  MODIFICACIÓ  DE  DADES
PERSONALS

DECRET  2016-1834  [DECRET
ALCALDIA.  DEVOLUCIÓ  I
COMPENSACIÓ IBI 2012]

14/09/1
6 14:42 DEVOLUCIÓ I COMPENSACIÓ IBI 2012

DECRET 2016-1833  [DECRET  ADO-P
exps.  POBRESA ENERGÈTICA  (1392-
1773-1777-2081-2083-2115)2016]

14/09/1
6 13:51

Autorització,  disposició,  reconeixement
obligació i ordenació pagament ajudes
pobresa  energètica  segons  DECRET
1756/2016.

DECRET  2016-1832  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL]

14/09/1
6 12:29

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL

DECRET 2016-1831 [DECRET 4864]
14/09/1
6 12:29

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública en l’esplanada de l’Ermita el dia
16-9-2016

DECRET 2016-1830 [DECRET]
14/09/1
6 9:06

APROVACIÓ INSCRIPCIONS DE CANVI
DE  DOMICILI  I  ALTA  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET  2016-1829  [DECRET  aprov.13/09/1 AUTORITZACIÓ,  DISPOSICIÓ



ADO-P Responsabilitat patrimonial] 6 15:24

RECONEIXEMENT  DE  L’OBLIGACIÓ,
ORDENACIÓ  DE  PAGAMENT  I
PAGAMENT  DE  L’EXPEDIENT  DE
RESPONSABILITAT  PATRIMONIAL
NÚMERO 8-2015.

DECRET 2016-1828 [Rectificació error
DECRET 2016-1756]

13/09/1
6 15:24

Rectificació  error  material  en  el
DECRET  2016-1756.de  pei
d’emergència  social:  Pobresa
energètica (aigua).

DECRET  2016-1827  [DECRET
RELACIÓ 5 2016]

13/09/1
6 15:23

RELACIÓ 5 IIVTNU 70 LIQUIDACIONS 
56.428,04 €

DECRET  2016-1826  [DECRET
RESOLUCIÓ IMPOSICIÓ PENALITATS]

13/09/1
6 15:22

RESOLUCIÓ  D’EXP.  D’IMPOSICIÓ  DE
PENALITATS A VIVERS CENTRE VERD,
SA PC 22/2016

DECRET 2016-1825 [DECRET 4859] 13/09/1
6 15:21

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública en la zona de l’Ermita el dia 16-
9-2016  amb  motiu  de  celebració
particular

DECRET  2016-1824  [DECRET
ALCALDIA  APROVACIÓ  LÍNIES
FONAMENTALS PRPPTO.2017]

13/09/1
6 15:21

APROVACIÓ  LÍNIES  FONAMENTALS
PRESSUPOST 2017

DECRET  2016-1823  [DECRET
TANCAMENT  RESTABLIMENT
LEGALITAT URBANÍSTICA]

13/09/1
6 15:00

DECRET  TANCAMENT  RESTABLIMENT
LEGALITAT URBANÍSTICA

DECRET  2016-1822  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

13/09/1
6 14:46

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1821  [DECRET
REMISSIÓ]

13/09/1
6 14:46

REMISSIÓ  EXP  RESOLUCIÓ
CONTRACTE  ADMTIU.  ESPECIAL
QUIOSC  24  AL  CONSELL  JURÍDIC
CONSULTIU CV

DECRET 2016-1820 [DECRET] 13/09/1
6 14:21

APROVACIÓ INSCRIPCIONS ALTES EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

DECRET 2016-1819 [DECRET] 13/09/1
6 14:19

APROVACIÓ  INSCRIPCIONS  EN  EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1818 [DECRET] 13/09/1
6 14:17

APROVACIÓ INSCRIPCIONS D’ALTA EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1817 [DECRET] 13/09/1
6 14:15

APROVACIÓ INSCRIPCIONS D’ALTA EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1816 [DECRET] 13/09/1
6 14:08

APROVACIÓ  INSCRIPCIONS  EN  EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1815 [DECRET] 13/09/1
6 14:03

APROVACIÓ INSCRIPCIONS D’ALTA EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1814 [DECRET] 13/09/1
6 13:52

APROVAR  INSCRIPCIONS  D’ALTA  EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1813 [DECRET] 13/09/1
6 13:24

APROVAR  INSCRIPCIONS  D’ALTA  EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1812 [DECRET] 13/09/1
6 13:21

APROVACIÓ INSCRIPCIÓ D’ALTA EN EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1811 [DECRET]
13/09/1
6 13:14

APROVAR INSCRIPCIÓ  EN EL  PADRÓ
D’HABITANTS  PER  MOD.  DADES
PERSONALS I ALTA NAIXEMENT.



DECRET 2016-1810 [DECRET] 13/09/1
6 13:10

APROVAR INSCRIPCIÓ  D’ALTA  EN EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET  2016-1809  [DECRET
TANCAMENT  RESTABLIMENT
LEGALITAT URBANÍSTICA]

13/09/1
6 13:05

DECRET  TANCAMENT  RESTABLIMENT
LEGALITAT URBANÍSTICA

DECRET 2016-1808 [DECRET]
13/09/1
6 13:01

APROVAR INSCRIPCIÓ  EN EL  PADRÓ
D’HABITANTS  PER  MODIFICACIÓ  DE
DADES PERSONALS.

DECRET 2016-1807 [DECRET]
13/09/1
6 12:54

APROVACIÓ  INSCRIPCIÓ  PER  CANVI
DE  DOMICILI  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1806 [DECRET] 13/09/1
6 12:40

APROVACIÓ INSCRIPCIONS D’ALTA EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1805 [DECRET] 13/09/1
6 12:10

APROVACIÓ  INSCRIPCIONS  EN  EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1804 [DECRET] 13/09/1
6 12:02

APROVACIÓ INSCRIPCIONS D’ALTA EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1803 [DECRET] 13/09/1
6 11:58

APROVAR  INSCRIPCIONS  D’ALTA  EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2016-1802 [DECRET] 13/09/1
6 11:40

APROVAR INSCRIPCIÓ  D’ALTA  EN EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

DECRET 2016-1801 [DECRET]
13/09/1
6 11:26

APROVAR LES  INSCRIPCIONS  D’ALTA
EN  EL  PADRÓ  MUNICIPAL
D’HABITANTS.

DECRET 2016-1800 [DECRET] 13/09/1
6 11:18

APROVAR  INSCRIPCIONS  D’ALTA  EN
EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

DECRET 2016-1799 [DECRET] 13/09/1
6 10:26

APROVACIÓ INSCRIPCIÓ D’ALTA EN EL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET  2016-1798  [DECRET
ADHESIÓ]

13/09/1
6 7:53

ADHESIÓ  A  L’ACORD  MARC  DE
SERVEIS POSTALS DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ

DECRET  2016-1797  [DECRET
ALCALDE]

13/09/1
6 7:52

DECRET ALCALDE QUE RESOL RECURS
DE  REPOSICIÓ  -  SANCIONADOR  2  -
BAR PINO

DECRET  2016-1796  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 RMV]

13/09/1
6 7:52

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/2016
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ  A
MAIG 2016 RMV

DECRET  2016-1795  [DECRET
APROVACIÓ EXP CONTRACTACIÓ]

13/09/1
6 7:52

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
CONTRACTACIÓ DDD

DECRET  2016-1794  [DECRET
RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ]

9/09/16
14:43

RESOLUCIÓ  RECURS  REPOSICIÓ
CONTRA DECRET 1363/2016

DECRET 2016-1793 [01 DECRET] 9/09/16
14:42

CONVOCATÒRIA de la Junta de Govern
Local del dia 12-9-2016

DECRET  2016-1792  [DECRET
sol·licitud  subvenció  i  compromís
finançament]

9/09/16
12:43

SOL·LICITUD  TALLER  D’OCUPACIÓ
2016

DECRET 2016-1791 [DECRET 4800] 9/09/16
12:34

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb tall  del  carrer  Trinitat  el
dia 10-9-2016 amb motiu de celebració
particular



DECRET  2016-1790  [DECRET
resolució]

9/09/16
12:34

Resolució  participació  ciutadana  Exp.
2364/16, AJG

DECRET  2016-1789  [decret  plec
càrrecs agost 2016]

9/09/16
11:09

reconeixement  drets  plec  de  càrrecs
diputació agost 2016

DECRET  2016-1788  [4-  DECRET
ALCALDIA.  APROVACIÓ  EXP.
MODIFC. PPTARIA 20-2016]

9/09/16
8:37

APROVACIÓ  MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA.  TRANSFERÈNCIES
DE CRÈDIT DIVERSES

DECRET 2016-1787 [DECRET] 8/09/16
14:54

DECRET

DECRET  2016-1786  [2.1.-MFM
DECRET RETIRADA A CAT]

7/09/16
15:24

DECRET  DE  RETIRADA  A  CAT  DE
VEHICLEO PEUGEOT 309  MATRÍCULA
V2091CW,  TITULAR  I.I.,  EXPEDIENT
2135/2016

DECRET  2016-1785  [DECRET  RQT.
DOC 151.2]

7/09/16
15:22

RQT DOCUMENTACIÓ ARTS. 146 I 151
TRLCSP

DECRET  2016-1784  [DECRET  RQT.
DOC 151.2]

7/09/16
15:22

RQT DOCUMENTACIÓ ARTS. 146 I 151
TRLCSP

DECRET  2016-1783  [3-DECRET.
GENERACIÓ CRÈDITS]

7/09/16
15:21

APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE
MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA
19/2016 MITJANÇANT GENERACIÓ DE
CRÈDITS.

DECRET  2016-1782  [DECRET
requeriment]

7/09/16
7:18

Requeriment falta de documentació per
al Registre Municipal d’Associacions de
l’A.C.  Taurina  Penya  el  K-Nut  de
Moncofa.

DECRET  2016-1781  [DECRET
NOMENAMENT  AUXILIAR
ADMINISTRATIU  ATENCIÓ  AL
PÚBLIC]

6/09/16
13:03

EXPEDIENT  NÚMERO  4099/2016
NOMENAMENT  AUXILIAR
ADMINISTRATIU ATENCIÓ AL PÚBLIC.

DECRET  2016-1780  [DECRET
INSCRIPCIÓ AC PTO SAN LORENZO]

6/09/16
13:03

Inscripció  en  el  Registre  Municipal
d’Associacions  de  l’Associació  Cultural
Taurina  Puerto  San  Lorenzo  de
Moncofa con el número 34

DECRET  2016-1779  [DECRET
TANCAMENT  RESTABLIMENT
LEGALITAT URBANÍSTICA]

6/09/16
10:54

DECRET  TANCAMENT  RESTABLIMENT
LEGALITAT URBANÍSTICA

DECRET  2016-1778  [DECRET
resolució dos]

5/09/16
15:06

Resolució  Exp.  244/2016
responsabilitat patrimonial MR. J.DC

DECRET 2016-1777 [DECRET 4448-2] 5/09/16
13:42

Autorització  de  l’ocupació  de  la  via
pública  sense  tall  del  carrer  Camí  La
Vall el dia 9-9-2016

DECRET  2016-1776  [3.  DECRET
d’incoació]

5/09/16
13:42

Incoar  Exp.3.772/16  responsabilitat
patrimonial, E.G.T.

DECRET  2016-1775  [DECRET
ALCALDE]

5/09/16
13:41

DECRET ALCALDE Caducitat LLICÈNCIA
INEX SL i confiscació aval

DECRET  2016-1774  [DECRET
incoació]

5/09/16
11:26

Incoar  Exp.  2.987/165  sanció  de
ordenança mercat, D.D.T.

DECRET  2016-1773  [DECRET
incoació]

5/09/16
11:26

Incoar Exp. 2.988/16 sanció ordenança
mercat,D.D.T.

DECRET  2016-1772  [DECRET  RQT.
DOC 151.2]

5/09/16
11:26

REQUERIMENT  ARTICLE  146  I  151.2
MUNTATGE  I  DESMUNTATGE



INFRASTRUCTURES DE PLATGES
DECRET  2016-1771  [DECRET  RQT.
DOC 151.2]

5/09/16
11:26

RQT  ART.  146  I  151  TRLCSP
INSPECCIÓ PERIÒDICA I BT

DECRET  2016-1770  [DECRET  LUZ
4695-4696-4698-4699-4700]

5/09/16
10:17

Peis  pobresa  energètica  Diputació:
llum.  Expedients:  4695-4696-4698-
4699-4700.

DECRET  2016-1769  [DECRET  AGUA
4675-4678-4681-4683-4684-4734]

5/09/16
10:12

Pobresa  energètica  Diputació:  aigua.
Expedientes:4675-4678-4681-4683-
4684-4734.

DECRET  2016-1768  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL]

5/09/16
9:06

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL

DECRET 2016-1767 [DECRET 4448] 5/09/16
8:30

Denegar  LLICÈNCIA  d’ocupació  de  la
via pública amb tall del carrer Camí La
Vall  el  dia  9-9-2016  amb  motiu  de
celebració particular

DECRET  2016-1766  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

2/09/16
15:19

DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ
LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ

DECRET 2016-1765 [DECRET] 2/09/16
15:10

DECRET  INADMISSIÓ  SOL·LICITUD
ACCÉS A DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1764  [DECRET
incoació]

2/09/16
14:48

Incoar  exp.  3.814/2016  sancions
d’ordenances tinença d’animals, E.O.

DECRET  2016-1763  [DECRET
incoació]

2/09/16
14:48

Incoar  exp.  1.359/20165  sanció
d’ordenança de neteja, M.T.B.S.

DECRET  2016-1762  [DECRET
INCOACIÓ ordre D’EXECUCIÓ]

2/09/16
13:59

DECRET INCOACIÓ ordre D’EXECUCIÓ

DECRET  2016-1761  [2.  Avocació
Junta Local]

1/09/16
15:10

Avocació  sol·licitud  de  subvenció
difusió de l’Estatut d’Autonomia

DECRET  2016-1760  [D.  ADOP
SUBVENCIÓ AC TAMBORS I BOMBOS]

1/09/16
15:10

ADOP  SUBVENCIÓ  AC  TAMBORS  I
BOMBOS

DECRET  2016-1759  [DECRET
incoació]

1/09/16
15:09

Incoar  exp.  4.124/2016  sancions
ordenances, S.R.R., tinença i protecció
d’animals

DECRET  2016-1758  [DECRET
D’ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-
waddington carcill -exp 511-2015]

1/09/16
12:57

Estimació  recurs  de  reposició  contra
liquidació IIVTNU per duplicat.

DECRET  2016-1757  [DECRET  LLUM
4695-4696-4698-4699-4700]

1/09/16
12:57

Pobresa  energètica  Diputacio  llum.
Expedients:4695-4696-4698-4699-
4700.

DECRET  2016-1756  [DECRET  LLUM
4695-4696-4698-4699-4700]

1/09/16
12:57

Pobresa  energètica  Diputació:  aigua.
Expedients:4675-4678-4681-4683-
4684-4734.

DECRET  2016-1755  [DECRET
alçament  objecció  i  ADO  i
COMPENSACIÓ  TELEFÒNICA  I
TEINSA]

1/09/16
11:43

Autorització,  disposició  reconeixement
de  l’obligació  de  despeses  i
compensació  d’obligacions
reconegudes de Telefonica de España,
SAU i Teinsa, SL.

DECRET  2016-1754  [DECRET  ADO
TELEFONICA  MÓVILES  ESPAÑA  I
COMPENSACIÓ]

1/09/16
11:43

Autorització,  disposició  reconeixement
de  l’obligació  de  despeses  i
compensació  d’obligacions
reconegudes  de  Telefonica  Móviles



España, SAU.
DECRET  2016-1753  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL]

1/09/16
11:43

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL

DECRET  2016-1752  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL]

1/09/16
11:43

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL

DECRET  2016-1751  [DECRET
incoació]

31/08/2016 Incoar exp. 4526/16 R.J., sancions
d’ordenances

DECRET  2016-1750  [DECRET  DE
ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-  A.G.-
exp 512-2015]

31/08/2016 Estimació  recurs  de  reposició
contra liquidació IIVTNU per error
en objecte tributari

DECRET  2016-1749  [DECRET
NOMENAMENT]

31/08/2016 DECRET  nomenament  enterrador
per vacances

DECRET  2016-1748  [DECRET  DE
ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-  FJG
-exp 4723-2016]

31/08/2016
13:27

Estimació  recurs  de  reposició
contra liquidació IIVTNU per error
en objecte tributari.

DECRET  2016-1747  [DECRET
incoació]

31/08/2016 Incoar  Exp.  4.524/16  D.D.,
sancions d’ordenances municipals

DECRET  2016-1746  [DECRET
incoació]

31/08/2016 Incoar  Exp.  4.525/16  D.D.T,
sanciones  de  ordenances
municipals.

DECRET  2016-1745  [NOTIFICACIÓ
DELEGACIÓ MT]

31/08/2016 Exp.:  4646-2016
Assumpte:  Delegació  celebració
matrimoni civil

DECRET  2016-1744  [Declaració  de
dol]

31/08/2016 Declaració  de  dol  oficial  per
defunció  de  veí  de  Moncofa  en
festes Vilavella

DECRET  2016-1743  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL]

31/08/2016 DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
GAS NATURAL

DECRET  2016-1742  [DECRET
incoació]

31/08/2016
12:11

Incoar  exp.  4.575/16  E.M.,
sancions d’ordenança mercat

DECRET  2016-1741  [DECRET
incoació]

31/08/2016
12:11

Incoar exp. 4.574/16 M.K sancions
d’ordenances.

DECRET  2016-1740  [DECRET
incoació]

31/08/2016
12:11

Incoar exp. 4.527/16 MD, sancions
d’ordenances

DECRET  2016-1739  [DECRET
incoació]

31/08/2016
12:11

Incoar  exp.  4.523/16  H.R.,
sancions d’ordenances municipals

DECRET  2016-1738  [DECRET
incoació]

31/08/2016
12:11

Incoar  exp.  4.528/16  M.B.,
sancions d’ordenances municipals

DECRET  2016-1737  [DECRET
SUBSTITUCIÓ INTERVENTOR DIA 29-
08-2016]

31/08/2016
10:04

EXPEDIENT  NÚMERO  4694/2016
SUBSTITUCIÓ INTERVENTOR DIA
29-08-2016

DECRET  2016-1736  [DECRET
incoació 1.009]

31/08/2016
10:03

Incoar exp. 4270/16 J.Q.D., sanció
d’ordenances municipals

DECRET  2016-1735  [DECRET  RQT
DOCUMENTACIÓ  ART.  151.2
ELECNOR]

31/08/2016
10:03

REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIO ART.  146 I  151
TRLCSP  A  ELECNOR,  SA
LICITACIÓ MANTENIMENT. CT



DECRET  2016-1734  [DECRET
denegant petició per a instal·lació de
comptador d’aigua i connexió de llum
caseta camí Cabres.]

30/08/2016
17:02

DECRET  denegant  petició  per  a
instal·lació de comptador d’aigua i
connexió  de  llum  caseta  camí
Cabres.

DECRET  2016-1733  [DECRET
INSCRIPCIÓ ASOC 32]

30/08/2016
15:07

Inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions de l’Associació Local
Contra el Càncer de Moncofa amb
el número 32.

DECRET  2016-1732  [DECRET
INSCRIPCIÓ ASSOC 33]

30/08/2016
15:07

Inscripció  en  el  Registre
d’Associacions  de  l’Associació
d'amistat  amb  el  poble  sahrauí
"Smara" amb el número 33.

DECRET  2016-1731  [DECRET  DE
ALCALDIA -REC-REP-IIVTNU- jose luis
barres caballer exp 4715-2016]

30/08/2016
15:07

Desestimació  recurs  de  reposició
contra liquidació IIVTNU

DECRET  2016-1730  [DECRET
incoació]

30/08/2016
15:07

Incoar  exp.  4.060  per  infraccció
d’ordenança mercat. M.H.L.

DECRET  2016-1729  [DECRET  DE
ADJUDICACIÓ]

30/08/2016
15:06

ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  DE
SUBMINISTRAMENT  FURGONETA
BRIGADA

DECRET 2016-1728 [4 DECRET ADJ] 30/08/2016
15:06

ADJUDICACIÓ  CONTRACTE
ACCESSIBILITAT  VORERES  A
LOGACONS MONCOFA, SL

DECRET  2016-1727  [DECRET
D’ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-  julio
alemany peixo exp 4721-2016]

30/08/2016
15:06

Desestimació  recurs  de  reposició
IIVTNU

DECRET  2016-1726  [DECRET
incoació]

30/08/2016
15:06

Incoar  exp.  3.814/16  E.  O.
infracció  ordenança  tinença
d’animals

DECRET  2016-1725  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

30/08/2016
11:16

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1724  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

30/08/2016
11:15

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1723  [1.-DECRET
2016]

30/08/2016
9:38

DECRET  DELEGACIÓ  DE
CELEBRACIÓ  MATRIMONIAL  EN
LA  REGIDORA  M.A.R.
Vist  l’expedient  n.  7/2016  sobre
sol·licitud  d’expedient  governatiu
matrimonial  civil  de  data
23/03/2016

DECRET 2016-1722 [DECRET 4657] 30/08/2016
9:38

Autorització de l’ocupació de la via
pública  amb  tall  del  carrer
Bonavista  el  dia  2-9-2016  amb
motiu de celebració particular

DECRET  2016-1721  [DECRET
INSCRIPCIÓ ASSOC 31]

30/08/2016
9:38

Inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions  de l’Associació  Cos
en Moviment amb el núm. 31.

DECRET  2016-1720  [1.-DECRET
2016]

30/08/2016
9:38

DECRET

DELEGACIÓ  DE  CELEBRACIÓ
MATRIMONIAL  EN LA  REGIDORA



M.A.R.
Vist l’expedient nº 7/2016

DECRET  2016-1719  [DECRET  DE
ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU  I.C.R.
exp 4589-2016]

30/08/2016
9:22

Desestimació  recurs  de  reposició
IIVTNU

DECRET  2016-1718  [DECRET  DE
ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-  E.C.R.
exp 4592-2016]

30/08/2016
9:22

Desestimació recurs de reposició

DECRET  2016-1717  [DECRET  DE
ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-  torre
caiguda sl exp 4597-2016]

30/08/2016
9:22

Desestimació  recurs  de  reposició
IIVTNU

DECRET  2016-1716  [DECRET  DE
ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-E.C.A.-
exp 4597-2016]

29/08/2016
14:35

desestimació  recurs  reposició
contra liquidació IIVTNU

DECRET  2016-1715  [1.-DECRET
2016]

29/08/2016
12:57

DECRET  DELEGACIÓ  DE
CELEBRACIÓ  MATRIMONIAL  EN
LA  REGIDORA  M.A.R.
Vist  l’expedient  n.  7/2016  sobre
sol·licitud d’expedient governatiu

DECRET 2016-1714 [DECRET 4608] 29/08/2016
12:57

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb  tall  de  l’E.M.  el  dia
30-8-2016  amb  motiu  de
celebració particular

DECRET  2016-1713  [DECRET
ALCALDIA   ADOPK  NÒMINA  AGOST
2016]

29/08/2016
9:14

ADOPK NÒMINES AGOST

DECRET  2016-1712  [DECRET
PROPOSTA  FORMALITZACIÓ
PRÒRROGA]

26/08/2016
14:10

FORMALIZACIÓ  PRÒRROGA
«MERENDERO 32»

DECRET  2016-1711  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

26/08/2016
13:33

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1710  [DECRET  (1º)
LOTUP   REST.  LEGALITAT  OBRES
FINALITZADES  SENSE  LLICÈNCIA
(AMB REGISTRE DE LA PROPIETAT) -
CARRER TARRAGONA, 7-1-4-F]

26/08/2016
13:32

DECRET  (1º)  LOTUP  REST.
LEGALITAT OBRES FINALITZADES
SENSE LLICÈNCIA (AMB REGISTRE
DE  LA  PROPIETAT)  -  CARRER
TARRAGONA, 7-1-4-F

DECRET 2016-1709 [DECRET 4587] 26/08/2016
12:52

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública amb tall del carrer Orpesa
el  dia  27-8-2016  amb  motiu  de
celebració particular

DECRET 2016-1708 [01 DECRET] 26/08/2016
12:51

CONVOCATÒRIA Junta de Govern
Local dia 29-8-2016

DECRET 2016-1707 [DECRET 4609] 26/08/2016
12:51

Autorització  d’ocupació  amb  tall
del  carrer  Vila-real  el  dia  27-8-
2016  amb  motiu  de  celebració
particular

DECRET  2016-1706  [DECRET
DESISTIMENT  D.R.  SEGONA
OCUPACIÓ]

25/08/2016
15:22

DECRET  DESISTIMENT  D.R.
SEGONA OCUPACIÓ

DECRET  2016-1705  [DECRET
CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES]

25/08/2016
15:18

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
D'OBRES



DECRET  2016-1704  [DECRET
REQUERIMENT]

25/08/2016
15:14

DECRET REQUERIMENT

DECRET  2016-1703  [DECRET  CANVI
TITULAR ACTIVITAT]

25/08/2016
15:11

DECRET  CANVI  TITULAR
ACTIVITAT

DECRET  2016-1702  [DECRET
DENEGAR  LLICÈNCIA  OBERTURA
CAFÉ-TEATRO GEMSA, C.B.]

25/08/2016
15:09

DECRET  DENEGAR  LLICÈNCIA
OBERTURA CAFÉ-TEATRO GEMSA,
C.B.

DECRET  2016-1701  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

25/08/2016
15:07

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1700  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

25/08/2016
15:00

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1699  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

25/08/2016
14:59

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1698  [DECRET  (1º)
LOTUP   REST.  LEGALITAT  OBRES
FINALITZADES  SENSE  LLICÈNCIA
(AMB REGISTRE DE LA PROPIETAT) -
CARRER TARRAGONA, 7-1-4-H]

25/08/2016
14:49

DECRET  (1º)  LOTUP  REST.
LEGALITAT OBRES FINALITZADES
SENSE LLICÈNCIA (AMB REGISTRE
DE  LA  PROPIETAT)  -  CARRER
TARRAGONA, 7-1-4-H

DECRET  2016-1697  [DECRET  (1º)
LOTUP   REST.  LEGALITAT  OBRES
FINALITZADES  SENSE  LLICÈNCIA
(AMB REGISTRE DE LA PROPIETAT) -
CARRER TARRAGONA, 7-1-4-E]

25/08/2016
14:35

DECRET  (1º)  LOTUP  REST.
LEGALITAT OBRES FINALITZADES
SENSE LLICÈNCIA (AMB REGISTRE
DE  LA  PROPIETAT)  -  CARRER
TARRAGONA, 7-1-4-E

DECRET  2016-1696  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

25/08/2016
14:13

còpia documentació

DECRET  2016-1695  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 JRB]

24/08/2016
13:14

EXPEDIENT  NÚM.  3133/16
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ
A MAIGO/16 JRB

DECRET  2016-1694  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 REB]

24/08/2016
13:14

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/16
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ
A MAIG 2016 REB

DECRET  2016-1693  [DECRET
ALCALDIA  JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIONS 2012, 2013 I 2014]

24/08/2016
13:14

JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIÓ
EXERCICIS 2012, 2013 I 2014

DECRET  2016-1692  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIONS
TAMBORS]

24/08/2016
13:13

JUSTIFICACIÓ  SUBVENCIONS  AC
TAMBORS I BOMBOS

DECRET  2016-1691  [DECRET
RECTIFICACIÓ DECRET ADJ  SUMA]

24/08/2016
13:13

RECTIFICACIÓ DECRET 1643/2016

DECRET  2016-1690  [DECRET
DESESTIMACIÓ REC.PCAP]

24/08/2016
13:13

DESESTIMACIÓ  RECURS
REPOSICIÓ  CONTRA  PCAP
REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL

DECRET  2016-1689  [DECRET
D’ALCALDIA -REC-REP-IIVTNU-V.R.F.-
exp 4596-2016]

23/08/2016
13:44

DESESTIMACIÓ  RECURS  DE
RESPOSICIÓ IIVTNU

DECRET  2016-1688  [DECRET
RECTIFICANT DECRET ADJ]

23/08/2016
10:26

RECTIFICACIÓ  DECRET
D’ADJUDICACIÓ  REMODELACIÓ
CAMP FUTBOL. FASE I

DECRET  2016-1687  [DECRET
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ]

23/08/2016
10:25

DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
CONTRACTE  TELEASSISTÈNCIA
EULEN



DECRET  2016-1686  [DECRET
ALCALDIA avançament nòmina agost
JVLR]

23/08/2016
10:24

CONCESSIÓ  BESTRETA  DE
NÒMINA A JVLR

DECRET  2016-1685  [DECRET
D’ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU-F.R.
ferrando-exp 4079-2016]

23/08/2016
10:24

desestimació  recurs  de  reposició
contra liquidació IIVTNU

DECRET  2016-1684  [DECRET
ALCALDIA   RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ DESPESES FACTURA C2-
1631  PAVASAL  OBRA  BANDES
REDUCTORES DE VELOCITAT]

23/08/2016
10:24

FASE  O  FACTURA  PAVASAL  C2-
1631

DECRET  2016-1683  [DECRET
requeriment a J.M. còpia psicotècnic]

22/08/2016
13:42

EXPEDIENT  NÚMERO  3377/2016
REQUERIMENT  A  JM  CÒPIA
PSICOTÈCNIC

DECRET  2016-1682  [3-DECRET.
GENERACIÓ CRÈDITS]

22/08/2016
9:54

Aprovació  expedient  de
modificació de crèdits n. 18-2016,
generació  de  crèdit  pobresa
energètica Diputació

DECRET  2016-1681  [DECRET
ADJUDICACIÓ CONTRACTE]

22/08/2016
9:54

DECRET  DE  ADJUDICACIÓ  DEL
CONTRACTE  D’OBRA  DE
REMODELACIÓ  DEL  CAMP  DE
FUTBOL A PAVASAL.

DECRET  2016-1680  [DECRET
ADJUDICACIÓ CONTRACTE]

22/08/2016
9:54

DECRET  DE  ADJUDICACIÓ  DE
CONTRACTE ORSAXCOVA

DECRET  2016-1679  [D.  IRPF  juliol
2016]

19/08/2016
14:12

IRPF juliol 2016

DECRET 2016-1678 [DECRET TAULES
I CADIRES CARRER EDUARDO DATO,
1-BAIX A]

19/08/2016
13:00

DECRET  TAULES  I  CADIRES
CARRER EDUARDO DATO, 1-BAIX
A

DECRET 2016-1677 [DECRET TAULES
I CADIRES AV. MARE NOSTRUM, 69]

19/08/2016
12:40

DECRET  TAULES  I  CADIRES  AV.
MARE NOSTRUM, 69

DECRET  2016-1676  [Decret
avançament nòmina agost MS]

19/08/2016
12:40

Decret  avançament nòmina agost
MS

DECRET  2016-1675  [Decret
avançament nòmina agost GGG]

19/08/2016
12:40

Decret  avançament nòmina agost
GGG

DECRET  2016-1674  [Rectificació
error DECRET 2016-0817]

19/08/2016
11:11

Rectificació per  error  material  del
DECRET 2016-0817

DECRET  2016-1673  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 EJML]

19/08/2016
9:38

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/16
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ
A MAIG/16 EJML.

DECRET  2016-1672  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 CMLL]

19/08/2016
9:38

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/16
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ
A MAIG/16 CMLL.

DECRET  2016-1671  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 FPA]

19/08/2016
9:38

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/16
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ
A MAIG/16 FPA.

DECRET  2016-1670  [DECRET
ALCALDE  DESESTIMA  AL·LEGACIÓ  I
IMPOSA  sanció  600  EUROS  -  BAR
PINO - SANCIONADOR 2]

19/08/2016
9:38

DECRET  ALCALDE  DESESTIMA
AL·LEGACIÓ  I  IMPOSA sanció   -
BAR PINO - SANCIONADOR 2

DECRET  2016-1669  [DECRET18/08/2016 Desestimació  recurs  de  reposició



ALCALDIA  DESESTIMACIÓ  RECURS
REPOSICIÓ  interessos  de  demora
PAVASAL  CAMI XILXES]

14:26 PAVASAL  interessos  de  demora
camí Xilxes

DECRET  2016-1668  [D.  ADOP  TASA
PER  MOVIMENT  DE  RAMAT  BOVÍ,
FESTES AGOST 2016]

18/08/2016
14:26

ADOP  TAXA  PER  MOVIMENT  DE
RAMAT  BOVÍ,  FESTES  AGOST
2016

DECRET 2016-1667 [DECRET 4437] 18/08/2016
12:33

Autorització de l’ocupació de la via
pública amb tall del carrer Maó el
dia  20-8-2016  amb  motiu  de
celebració particular

DECRET  2016-1666  [DECRET
ALCALDIA  DESESTIMACIÓ  RECURS
REPOSICIÓ  interessos  de  demora
PAVASAL POIS 2009]

18/08/2016
11:45

Desestimació  recurs  reposició
PAVASAL,  interessos  de  demora
POIS 2009.

DECRET  2016-1665  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 J.M.B.]

18/08/2016
10:55

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/2016
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ
A MAIG 2016 JMB.

DECRET  2016-1664  [DECRET
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE MARÇ
A MAIG 2016 RBZ]

18/08/2016
10:54

EXPEDIENT  NÚMERO  3133/16.
JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  MARÇ
A MAIG 2016 RBZ.

DECRET 2016-1663 [DECRET 4538] 18/08/2016
10:54

Autorització de l’ocupació de la via
pública amb tall del carrer Mestre
Serrano  el  dia  19-8-2016  amb
motiu de celebració particular

DECRET 2016-1662 [DECRET 4540] 18/08/2016
10:54

Autorització de l’ocupació de la via
pública  amb  tall  del  carrer
Benidorm  el  dia  20-8-2016  amb
motiu de celebració particular

DECRET  2016-1661  [decret
avançament nòmina agost M.L.]

16/08/2016
15:06

avançament M.L.

DECRET  2016-1660  [DECRET
substitució secretari]

16/08/2016
8:57

substitució vacances secretari

DECRET  2016-1659  [DECRET
substitució tresorer per vacances]

16/08/2016
8:57

substitució tresorer per vacances

DECRET 2016-1658 [DECRET JUSTIF.
TEMERITAT]

16/08/2016
8:57

REQUERIMENT  DE  JUSTIFICACIÓ
DE  LES  OFERTES  TEMERÀRIES
LICITACIÓ  SERVEIS  DE
PREVENCIÓ ALIÉ

DECRET  2016-1657  [DECRET
APROVACIÓ CERT. FINAL]

16/08/2016
8:57

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL
INSTAL·LACIÓ  BANDES
REDUCTORES PAVASAL, SA

DECRET  2016-1656  [DECRET
INCOACIÓ ordre D’EXECUCIÓ]

12/08/2016
14:26

DECRET  INCOACIÓ  ordre
D’EXECUCIÓ

DECRET  2016-1655  [DECRET
CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES]

12/08/2016
14:25

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
D'OBRES

DECRET 2016-1654 [DECRET 4412] 12/08/2016
13:56

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb  tall  del  carrer  Cova
Santa el dia 14-8-16 amb motiu de
celebració particular.

DECRET 2016-1653 [DECRET 4435] 12/08/2016
13:56

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb  tall  del  carrer



Magdalena  el  dia  15-8-16  amb
motiu de celebració particular

DECRET 2016-1652 [DECRET 4465] 12/08/2016
13:56

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública amb tall del carrer Betxí el
dia  14-8-2016  amb  motiu  de
celebració particular

DECRET 2016-1651 [DECRET 4487] 12/08/2016
13:55

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública amb tall del carrer Segovia
el  dia  13-8-2016  amb  motiu  de
celebració particular

DECRET 2016-1650 [DECRET 4486] 12/08/2016
13:55

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb  tall  del  carrer  Isaac
Peral el dia 12-8-15 amb motiu de
celebració particular

DECRET 2016-1649 [DECRET 4488] 12/08/2016
13:55

Autorització de l’ocupació de la via
pública  amb  tall  del  carrer  La
Comuna el dia 14-8-16 amb motiu
de celebració particular

DECRET 2016-1648 [DECRET SÉQUIA
L'ILLA]

12/08/2016
13:54

Admissió a tràmit i requeriment de
documentació passarel·la sobre la
séquia de l'Illa

DECRET 2016-1647 [01 DECRET] 12/08/2016
13:11

CONVOCATÒRIA  de  la  Junta  de
Govern Local dia 16-8-16 a les 13
h.

DECRET  2016-1646  [DECRET
CONTRACTACIÓ]

12/08/2016
10:39

CONTRACTACIÓ  TREBALLADORS
EXP. ATUR AGRARI 1207716BD02

DECRET  2016-1645  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

12/08/2016
10:14

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1644  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

12/08/2016
10:12

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1643  [DECRET  RQT.
DOC 151.2]

11/08/2016
12:44

RQT  DOC  CAMP  FUTBOL  146  I
151.2

DECRET 2016-1642 [4 DECRET ADJ] 11/08/2016
12:02

ADJUDICACIÓ  CONTRACTE
MENOR OBRA REASFALTAT CAMI
BINIESMA A PAVASAL EC SA

DECRET  2016-1641  [decret
avançament nòmina agost M.D.]

11/08/2016
10:11

avançament nòmina M.D.

DECRET  2016-1640  [decret
avançament nòmina agost F.E.M.]

11/08/2016
10:11

avançament nòmina F.E.M.

DECRET  2016-1639  [decret  baixes
drets reconeguts juliol 2016]

11/08/2016
10:06

anul·lació  drets  liquidació  juliol
2016

DECRET  2016-1638  [DECRET  RQT
DOC  PER  A  FORMALITZACIÓ
PRÒRROGA]

11/08/2016
10:06

REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIÓ  PER  A
FORMALITZACIÓ  PRÒRROGA
«MERENDERO 32»

DECRET  2016-1637  [decret
avançament nòmina agost H.K.A.A.]

11/08/2016
8:58

avançament  nòmina  agost
H.K.A.A.

DECRET  2016-1636  [4-  DECRET
inhum M A D]

11/08/2016
8:58

DECRET  D’INHUMACIÓ  I
COL·LOCAR CENDRES DE M.A.C. I
A.B.G.

DECRET  2016-1635  [DECRET10/08/2016 DECRET  INCOACIÓ  ordre



INCOACIÓ ordre D’EXECUCIÓ] 15:25 D’EXECUCIÓ
DECRET  2016-1634  [DECRET
teleassistència  163-989-990-1022-
1113]

10/08/2016
13:36

SERVEI  TELEASSISTÈNCIA  .
Expedients  163-989-990-1022-
1113.

DECRET 2016-1633 [decret pagament
a justificar 16_2016 W.A.V.]

10/08/2016
13:21

pagament  a  justificar  núm.
16/2016

DECRET 2016-1632 [decret pagament
a justificar 15_2016 W.A.V.]

10/08/2016
12:44

pagament  a  justificar  núm.
15/2016

DECRET 2016-1631 [DECRET 3968] 10/08/2016
12:33

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública amb tall del carrer Lugo els
dies  13-14  i  15  d’agost  de  2016
amb motiu de celebració particular

DECRET 2016-1630 [DECRET ADJ] 10/08/2016
12:32

ADJUDICACIÓ  CONTRACTE
DEFENSA  JCA  P.A.  399/2016  A
SOLERNOU ABOGADOS, SC

DECRET 2016-1629  [decret  aplicació
pagaments  pendents  d'aplicar  juliol
2016]

10/08/2016
8:55

aplicació  pagaments  pendents
d'aplicar

DECRET  2016-1628  [decret  aplicació
pagaments  pendents  d'aplicar
factures juliol 2016]

10/08/2016
8:54

aplicació  pagaments  pendents
d'aplicar

DECRET  2016-1627  [DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ]

09/08/2016
18:34

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET  2016-1626  [DECRET  ordre
D’EXECUCIÓ]

09/08/2016
18:32

DECRET ordre D’EXECUCIÓ

DECRET  2016-1625  [DECRET
INCOACIÓ ordre D’EXECUCIÓ]

09/08/2016
18:29

DECRET  INCOACIÓ  ordre
D’EXECUCIÓ

DECRET  2016-1624  [DECRET
INCOACIÓ ordre D’EXECUCIÓ]

09/08/2016
18:27

DECRET  INCOACIÓ  ordre
D’EXECUCIÓ

DECRET  2016-1623  [DECRET  CANVI
TITULAR ACTIVITAT]

09/08/2016
18:24

DECRET  CANVI  TITULAR
ACTIVITAT

DECRET  2016-1622  [DECRET  1ª
MULTA COERCITIVA]

09/08/2016
18:05

DECRET 1ª multa coercitiva

DECRET  2016-1621  [DECRET  1ª
MULTA COERCITIVA]

09/08/2016
18:04

DECRET 1ª MULTA COERCITIVA

DECRET  2016-1620  [Resolució  llista
provisional]

09/08/2016
13:58

LLISTA PROVISIONAL SUBALTERN

DECRET 2016-1619 [DECRET 4311] 09/08/2016
13:30

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb  tall  del  carrer  La
Comuna el dia 27-8-16 amb motiu
de celebració particular

DECRET 2016-1618 [DECRET TINDRE
PER  DESISTIT  RENÚNCIA  PAI
SECTOR 2 CASABLANCA]

09/08/2016
13:30

DECRET  TINDRE  PRR  DESISTIT
RENÚNCIA  PAI  SECTOR  2
CASABLANCA

DECRET  2016-1617  [DECRET
substitució secretari]

09/08/2016
12:21

substitució secretari per LD

DECRET  2016-1616  [Resolució  llista
provisional]

09/08/2016
12:21

llista  provisional  admesos  i
exclosos  borsa  auxiliars
administratius

DECRET  2016-1615  [DECRET09/08/2016 Inscripció en el Registre Municipal



INSCRIPCIÓ 4413] 12:15 d’Associacions  del  Club  de
Colombicultura Moncofense amb el
número 30.

DECRET  2016-1614  [DECRET
resolució]

08/08/2016
14:58

Resolució  exp.101/16  sancions
ordenances

DECRET  2016-1613  [DECRET
incoació]

08/08/2016
14:55

Incoar  exp.  948/16  sancions
d’ordenances

DECRET 2016-1612 [7- JULIOL] 08/08/2016
14:16

LIQUIDACIONS  CEMENTERI
MUNICIPAL  DEL  MES  DE
JULIOL/2016

DECRET 2016-1611 [DECRET] 08/08/2016
14:16

ES  VA  DEMANAR  AL  SECRETARI
QUE  REBUTJARA  PER  A
RECTIFICAR  DECRET  QUE
CONTENIA DETALLS QUE HAVIEN
CANVIAT,  ES  PASSA  ARA
CORREGIT  A  LA  FIRMA  PER  A
DEFINITIU

DECRET  2016-1610  [decret  plec
càrrecs juliol 2016]

08/08/2016
14:15

plec càrrecs juliol 2016

DECRET  2016-1609  [2-  DECRET
nínxol Aurea B A]

08/08/2016
8:54

DECRET CONCESSIÓ  UN NÍNXOL
DEL  CEMENTERI  MUNICIPAL,
GRUP L-2, COLUMNA 3ª, NÍNXOL
ALTURA Nº 1

DECRET  2016-1608  [NOT.  DECRET
PERSONAL SUBROGABLE]

08/08/2016
8:53

REQUERIMENT  INFORMACIÓ
PERSONAL  SUBROGABLE  NETEJA
EDIFICIS PÚBLICS

DECRET  2016-1607  [DECRET
TANCAMENT ordre EXECUCIÓ]

05/08/2016
15:08

DECRET  TANCAMENT  ordre
EXECUCIÓ

DECRET 2016-1606 [DECRET] 05/08/2016
14:33

autorització  dos  ocupacions  via
pública  1  reserva  aparcament
2 zona de càrrega i descàrrega

DECRET  2016-1605  [DECRET
Alcaldia]

05/08/2016
12:13

nou gual en carrer BENICÀSSIM 2

DECRET 2016-1604 [DECRET 4366] 05/08/2016
12:13

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb  tall  del  carrer
Magdalena  el  dia  5-8-16  amb
motiu de celebració particular

DECRET 2016-1603 [DECRET 4335] 05/08/2016
12:12

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb tall  del  carrer  Torre
caiguda el dia 6-8-2016 amb motiu
de celebració particular

DECRET 2016-1602 [DECRET cendres
Eugenio M E]

04/08/2016
16:57

DECRET  col·locar  les  cendres
d'EME,  mort  a  Moncofa  el
16/12/2013

DECRET 2016-1601 [DECRET TAULES
I CADIRES - MESÓN VIKA]

04/08/2016
16:57

DECRET  TAULES  I  CADIRES  -
MESÓN VIKA

DECRET  2016-1600  [DECRET
CONTRACTACIÓ  ATUR  AGRARI
EXPEDIENT 1207716BD01]

04/08/2016
14:36

EXPEDIENT  NÚMERO  2669/2016
CONTRACTACIÓ  ATUR  AGRARI
1207716BD01

DECRET  2016-1599  [DECRET
substitució]

04/08/2016
14:36

substitució  interventor  per
vacances



DECRET  2016-1598  [DECRET
contestació  escrit  CSIF  permís  canvi
domicili]

04/08/2016
14:36

REGULACIÓ  JURÍDICA  PERMÍS
PER CANVI DE DOMICILI

DECRET  2016-1597  [DECRET
PERSONAL SUBROGABLE]

04/08/2016
14:31

REQUERIMENT  FERROSER,  SA
PERSONAL  SUBROGABLE  NETEJA
EDIFICIS PÚBLICS

DECRET  2016-1596  [DECRET  exp
2302-4190-4317]

04/08/2016
11:32

PEI ÚS VIVENDA HABITUAL LLUM
I  AIGUA
EXP 2302-4190-4317

DECRET  2016-1595  [DECRET  OVP
4309]

04/08/2016
8:51

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública amb tall del carrer Teruel
per  a  celebració  d’urbanització
amb advertiment de prohibició de
fogueres i discomòbil

DECRET  2016-1594  [DECRET  OVP
4334]

04/08/2016
8:35

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública  amb  tall  del  carrer
Benlliure  el  dia  6-8-2016  amb
motiu de celebració particular

DECRET  2016-1593  [incoació
DIPUTACIÓ 4250  MULTES TRÀNSIT]

04/08/2016
8:22

incoació MULTES REMESA 4250

DECRET 2016-1592  [decret  ADO fra
Marupan, SL]

03/08/2016
13:22

ADO Marupan SL

DECRET  2016-1591  [DECRET
TANCAMENT  RESTABLIMENT
LEGALITAT URBANÍSTICA]

03/08/2016
13:18

DECRET  TANCAMENT
RESTABLIMENT  LEGALITAT
URBANÍSTICA

DECRET  2016-1590  [DECRET
TANCAMENT ordre EXECUCIÓ]

03/08/2016
13:08

DECRET  TANCAMENT  ordre
EXECUCIÓ

DECRET  2016-1589  [DECRET  1ª
MULTA  COERCITIVA  -  ordre  de
EXECUCIÓ neteja solar]

03/08/2016
12:43

DECRET 1ª MULTA COERCITIVA -
ordre d’EXECUCIÓ neteja solar

DECRET 2016-1588 [DECRET TAULES
I CADIRES - DUC]

03/08/2016
12:29

DECRET TAULES I CADIRES - DUC

DECRET 2016-1587 [DECRET TAULES
I  CADIRES  -  TASCA  CARRER
MURILLO]

03/08/2016
12:29

DECRET  TAULES  I  CADIRES  -
TASCA CARRER MURILLO

DECRET 2016-1586 [DECRET TAULES
I CADIRES BAR FRONTÓ]

03/08/2016
12:29

DECRET TAULES I  CADIRES BAR
FRONTÓ

DECRET  2016-1585  [DECRET
EMBARGAMENT  DE  CRÈDITS
MARUPAN, SL]

03/08/2016
12:29

PK  Marupan  i  embargament
crèdits

DECRET  2016-1584  [DECRET
APROVACIÓ EXP]

03/08/2016
12:29

APROVACIÓ  EXP  CONTRACTACIÓ
OBRA  ADEQUACIÓ  VORERES
ACCESSIBILITAT

DECRET  2016-1583  [DECRET
IMPUGNACIÓ  PCAP-FALTA  DE
REPRESENTACIÓ - còpia]

03/08/2016
12:28

ESMENA REPRESENTACIÓ RAVI

DECRET  2016-1582  [201636570D
RES COL·LECTIVA]

03/08/2016
12:24

RESOLUCIÓ MULTES 201636570D

DECRET  2016-1581  [201626042S  -
201632559T  RES COL·LECTIVA]

03/08/2016
12:24

RESOLUCIÓ MULTES 201626042S
- 201632559T

DECRET  2016-1580  [201648837V03/08/2016 RESOLUCIÓ  EXPEDIENT



RESOLUCIÓ MULTES] 12:20 201648837V
DECRET  2016-1579  [201648836Q
RESOLUCIÓ MULTES]

03/08/2016
12:20

RESOLUCIÓ EXP 201648836Q

DECRET 2016-1578 [DECRET TAULES
I CADIRES - MARE NOSTRUM, 153 -
CA ANGELICA I ZILMAR, S.L.]

03/08/2016
7:20

DECRET  TAULES  I  CADIRES  -
MARE  NOSTRUM,  153  -  CA
ANGELICA I ZILMAR, S.L.

DECRET  2016-1577  [DECRET  OVP
4309]

03/08/2016
7:20

Autorització  d’ocupació  de  la  via
pública amb tall del carrer Teruel
el  dia  6-8-2016  amb  motiu  de
celebració particular.

DECRET  2016-1576  [DECRET
REQUERIMENT  REPRESENTACIÓ
CTAT. PROP. PERUGA, 25]

02/08/2016
16:11

DECRET  REQUERIMENT
REPRESENTACIÓ  CTAT.  PROP.
PERUGA, 25

DECRET  2016-1575  [DECRET  CÒPIA
LLICÈNCIA  D’OCUPACIÓ  EXP.
587.2008]

02/08/2016
16:09

DECRET  CÒPIA  LLICÈNCIA
D’OCUPACIÓ EXP. 587.2008

DECRET  2016-1574  [DECRET
DESESTIMA AL·LEGACIÓ Q.G.S.]

02/08/2016
16:04

DECRET DESESTIMA  AL·LEGACIÓ
Q.G.S.

DECRET  2016-1573  [DECRET  INICI
ordre D’EXECUCIÓ neteja solar siti en
carrer Ciudad Real, 7 - CASA AMIGA
PROMOCIONES  INMOBILIARIAS  I
URBANISMO S.L]

02/08/2016
15:59

DECRET INICI  ordre  D’EXECUCIÓ
neteja  solar  siti  en carrer  Ciudad
Real,  7  -  CASA  AMIGA
PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y
URBANISMO S.L

DECRET  2016-1572  [DECRET  INICI
ordre D’EXECUCIÓ - SAREB - CARRER
GRANADA, 19]

02/08/2016
15:58

DECRET INICI ordre D’EXECUCIÓ -
SAREB - CARRER GRANADA, 19

DECRET  2016-1571  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  D'OBRES   -
carrer l’Havana, 3 – J.B.S.]

02/08/2016
15:57

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
D'OBRES  -  carrer  l’Havana,  3  –
J.B.S.

DECRET  2016-1570  [DECRET
REQUERIMENT M.A.M.]

02/08/2016
15:56

DECRET REQUERIMENT M.A.M.

DECRET  2016-1569  [DECRET
TANCAMENT  ordre  EXECUCIÓ  I
REVOCACIÓ MULTES COERCITIVES]

02/08/2016
15:54

DECRET  TANCAMENT  ordre
EXECUCIÓ I REVOCACIÓ MULTES
COERCITIVES

DECRET  2016-1568  [DECRET
TANCAMENT  ordre  EXECUCIÓ  -
revocació multes – M.A.P.]

02/08/2016
15:53

DECRET  TANCAMENT  ordre
EXECUCIÓ  -  revocació  multes  –
M.A.P.

DECRET  2016-1567  [DECRET
TANCAMENT  ordre  EXECUCIÓ  –
M.A.P. - CARRER TOLEDO, 32]

02/08/2016
15:53

DECRET  TANCAMENT  ordre
EXECUCIÓ  –  M.A.P.-  CARRER
TOLEDO, 32

DECRET  2016-1566  [DECRET
TANCAMENT  ordre  EXECUCIÓ  -
Hereus  de  C.C.S.  -  Mare  Nostrum,
128]

02/08/2016
15:53

DECRET  TANCAMENT  ordre
EXECUCIÓ  -  Hereus  de  C.C.S.  -
Mare Nostrum, 128

DECRET 2016-1565 [DECRET TAULES
I  CADIRES  -  EMILIO  FUERTES  -
RESTAURANT MASBÓ]

02/08/2016
13:44

DECRET  TAULES  I  CADIRES  -
EMILIO  FUERTES  -  RESTAURANT
MASBÓ

DECRET 2016-1564 [DECRET TAULES
I CADIRES AV. MARE NOSTRUM, 131
– CH.N.]

02/08/2016
13:44

DECRET  TAULES  I  CADIRES  AV.
MARE NOSTRUM, 131 – CH.N

DECRET 2016-1563 [DECRET TAULES02/08/2016 DECRET TAULES I CADIRES carrer



I  CADIRES  carrer  Las  Palmas,  2  –
A.L.R.]

13:44 Las Palmas, 2 -Á.L.R.

DECRET  2016-1562  [DECRET
ESMENA  DOCUMENTACIÓ  ART.
151.2]

02/08/2016
11:09

ESMENA  DOCUMENTACIÓ  ART.
146 I 151 TRLCSP

DECRET  2016-1561  [DECRET
requeriment REPRESENTACIÓ I ICIIO
- GAS NATURAL]

02/08/2016
11:09

DECRET  requeriment
REPRESENTACIÓ  I  ICIIO  -  GAS
NATURAL

DECRET  2016-1560  [DECRET  BAIXA
SAD]

02/08/2016
11:03

BAIXA DE SAD DE C.G.F.

DECRET  2016-1559  [DECRET  BAIXA
SAD]

02/08/2016
11:02

BAIXA DEL SAD DE A.G.M.

DECRET 2016-1558 [DECRET TAULES
I CADIRES KE BÓ PLAYA, S.L. - AV.
PORT, 18 I CARRER MONTURIOL]

01/08/2016
14:34

DECRET TAULES I CADIRES KE BÓ
PLAYA,  S.L.  -  AV.  PORT,  18  I
CARRER MONTURIOL

DECRET 2016-1557 [DECRET TAULES
I  CADIRES  GEMSA,  C.B.  -  CARRER
PERUGA, 15-BAIX]

01/08/2016
13:33

DECRET  TAULES  I  CADIRES
GEMSA,  C.B.  -  CARRER PERUGA,
15-BAIX

DECRET 2016-1556 [DECRET TAULES
I CADIRES AV. MARE NOSTRUM, 147
- EL BORINOT, S.C.P.]

01/08/2016
13:32

DECRET  TAULES  I  CADIRES  AV.
MARE  NOSTRUM,  147  -  EL
BORINOT, S.C.P.

DECRET  2016-1555  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL CARRER NULES, 7]

01/08/2016
13:32

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
GAS NATURAL CARRER NULES, 7

DECRET  2016-1554  [DECRET
CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  GAS
NATURAL C/ MAJORIES, 6]

01/08/2016
13:32

DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA
GAS NATURAL C/ MAJORIES, 6

DECRET 2016-1553 [DECRET TAULES
I  CADIRES  av.  Port,  n.  2  carrer
Almirall Cervera - MIF

01/08/2016
13:32

DECRET  TAULES  I  CADIRES  av.
Port, n. 2 carrer Almirall Cervera -
MIF

DECRET 2016-1552 [DECRET] 01/08/2016
8:48

APROVACIÓ  SOL·LICITUDS  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL  D’HABITANTS
SOL·LICITADES EL 28 DE JULIOL
DE 2016

DECRET  2016-1551  [DECRET
incoació]

29/07/2016
15:23

Incoar  exp.  4.128/2016  sancions
ordenances A.S.

DECRET  2016-1550  [DECRET
incoació]

29/07/2016
15:11

Incoar  exp.  702/16  sancions
ordenances, LE

DECRET 2016-1549  [01  DECRET  DE
CONVOCATÒRIA  DE  LA  JGL  01-08-
2016]

29/07/2016
14:36

CONVOCATÒRIA JGL 01-08-2016

DECRET  2016-1548  [DECRET
incoació]

29/07/2016
12:20

Incoar  exp.  3936/16  sancions
ordenances a DMR

DECRET  2016-1547  [DECRET
incoació]

29/07/2016
9:23

Incoar  exp.  4045/16  sancions
ordenances, DVN

DECRET  2016-1546  [DECRET
incoació]

29/07/2016
9:22

Incoar  exp.4.138/16  sancions
d’ordenances, MAT

DECRET 2016-1545  [DECRET  ADO-P
PEI'S   exptes.  3866-2016  y  3933-
2016]

28/07/2016
14:49

Autorització,  disposició,
reconeixement  de  l’obligació  i
ordenació de pagament expedients



PEI 3866 i 3933.
DECRET  2016-1544  [DECRET
ALCALDIA  DENEGACIÓ  INTERESSOS
DEMORA  ORDINARIS  RENOS-ECISA
(1)]

28/07/2016
14:49

DESESTIMACIÓ  RECURS
REPOSICIÓ  UTE  RENOS  ECISA
INTERESSOS DEMORA ORDINARIS

DECRET  2016-1543  [DECRET
incoació]

28/07/2016
14:02

Incoar  exp.4.154/16  sancions
d’ordenances MU

DECRET  2016-1542  [DECRET
incoació]

28/07/2016
14:01

Incoar  exp.  4.155/2016  sancions
d’ordenança DAC

DECRET 2016-1541 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

28/07/2016
13:38

APROVACIÓ  VARIACIONS  EN  EL
PADRÓ MUNICIPAL  D’HABITANTS
SOL·LICITADES  EL  DIA  27  DE
JULIOL DE 2016.

DECRET  2016-1540  [DECRET  ús
habitatge  habitual  LLOGUER  3886-
3933]

28/07/2016
11:19

PEI LLOGUER

DECRET 2016-1539 [DECRET conjunt
PEI  Alimentació  3921-4001-4002-
4004-4007-4008-4024]

28/07/2016
11:17

PEI alimentació

DECRET 2016-1538 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

28/07/2016
10:20

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL  D’HABITANTS,
SOL·LICITAT EL 26 DE JULIOL.

DECRET 2016-1537 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

28/07/2016
9:56

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL  D’HABITANTS
SOL·LICITAT  EL  DIA  26  DE
JULIOL.

DECRET 2016-1536 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

28/07/2016
9:48

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS DE LES
SOL·LICITUDS  PRESENTADES  EL
26 DE JULIOL.

DECRET 2016-1535 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

28/07/2016
9:36

APROVACIÓ  EXPEDIENTS  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
D’HABITANTS  SOL·LICITATS  EL
DIA 25 DE JULIOL

DECRET  2016-1534  [DECRET
ALCALDIA  DESESTIMACIÓ  RECURS
RENOS-ECISA (FFPP) (1)]

28/07/2016
9:03

desestimació  recurs  reposició  ute
renos-ecisa interessos demora ffpp

DECRET  2016-1533  [DECRET
incoació]

28/07/2016
9:03

Incoar  Exp.4.130/16  sancions
d’ordenances A.CH

DECRET  2016-1532  [DECRET
incoació]

28/07/2016
9:02

Incoar  Exp.  4.105/16  sancions
d’ordenances JSC

DECRET  2016-1531  [DECRET
ALCALDIA   ADO  aportació  consorci
pacte territorial per l’ocupació]

28/07/2016
9:01

ADO  APORTACIÓ  CONSORCI
PACTE  TERRITORIAL  PER
L’OCUPACIÓ

DECRET 2016-1530 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

28/07/2016
8:48

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL  D’HABITANTS
SOL·LICITATS  EL  DIA  20  DE



JULIOL
DECRET  2016-1529  [DECRET
incoació]

27/07/2016
14:49

Incoar  exp.  4.129/16  sancions
d’ordenances municipals, OGS

DECRET  2016-1528  [DECRET
incoació]

27/07/2016
14:49

Incoar  exp.  2.466/16  sancions
d’ordenances JR

DECRET  2016-1527  [DECRET
incoació]

27/07/2016
14:49

Incoar  exp.  2.989/16  sancions
d’ordenances, MGG

DECRET  2016-1526  [DECRET.  ADO
FACTURA  FACSA  CERTIFICACIÓ
FINAL CANAL MASBO]

27/07/2016
14:49

ADO  FACTURA  FACSA
CERTIFICACIÓ  FINAL  CANAL
MASBÓ

DECRET  2016-1525  [DECRET
incoació]

27/07/2016
14:48

Incoar  exp.4067/16  sancions
d’ordenances MJSC

DECRET  2016-1524  [DECRET  ADO
APORTACIÓN EPSAR]

27/07/2016
14:48

ADO APORTACIÓN EPSAR

DECRET  2016-1523  [DECRET
incoació]

27/07/2016
14:47

Incoar  exp.  3.962/16  sancions
d’ordenances AGC

DECRET  2016-1522  [incoació
DIPUTACIÓ 4133  MULTES TRÀNSIT]

27/07/2016
11:33

RELACIÓ 4133  MULTES TRÀNSIT

DECRET  2016-1521  [incoació
DIPUTACIÓ 4156  MULTES TRÀNSIT]

27/07/2016
11:33

RELACIÓ 4156  MULTES TRÀNSIT

DECRET 2016-1520 [DECRET DECRET
DIRECCIÓ  FACULTATIVA  MILLORA
CLAVEGUERAM FASE I]

27/07/2016
11:33

Designació  direcció  facultativa
projecte millora xarxa sanejament
fase I

DECRET  2016-1519  [incoació
DIPUTACIÓ 4188  MULTES TRÀNSIT]

27/07/2016
11:32

RELACIÓ 4188 MULTES TRÀNSIT

DECRET  2016-1518  [incoació
DIPUTACIÓ 4202  MULTES TRÀNSIT]

27/07/2016
11:32

RELACIÓ 4202  MULTES TRÀNSIT

DECRET  2016-1517  [incoació
DIPUTACIÓ 4213  MULTES TRÀNSIT]

27/07/2016
11:32

RELACIÓ 4213 MULTES TRÀNSIT

DECRET  2016-1516  [DECRET  810-
4077]

27/07/2016
11:30

CONCESSIÓ TELEASSISTÈNCIA

DECRET  2016-1515  [DECRET  INICI
EXPEDIENT  SANCIONADOR  (2)
RAMÓN VICENT JUÁREZ - AV. PORT,
36 - BAIX]

27/07/2016
10:58

DECRET  INICI  EXPEDIENT
SANCIONADOR  (2)  RVJ  -  AV.
PORT, 36 - BAIX - 

DECRET  2016-1514  [DECRET
ALCALDIA   ADOPK  NÒMINA  JULIOL
2016]

27/07/2016
8:13

ADOPK NÒMINES JULIOL

DECRET  2016-1513  [3.  Avocació
Junta Local de Govern]

26/07/2016
13:21

Avocació  Junta  Local  de  Govern
sol·licitud  subvenció  mosquits
tigre.

DECRET  2016-1512  [DECRET  BAIXA
CONSELL EMPADRONAMENT]

26/07/2016
10:05

APROVACIÓ  BAIXES  AMB
INFORME  FAVORABLE  DEL
CONSELL D’EMPADRONAMENT DE
DATA 7 DE JULIOL DE 2016 EXP.
4089-366/2016

DECRET  2016-1511  [DECRET
APROVACIÓ  RELACIÓ  34
LIQUIDACIONS  CURSOS
POLIESPORTIU  PRIMER  SEMESTRE
2016]

26/07/2016
9:30

DECRETS  LIQUIDACIONS PRIMER
SEMESTRE  AL  CÀRREC  GENÈRIC
1111



DECRET  2016-1510  [DECRET
APROVACIÓ  RELACIÓ  31
LIQUIDACIONS MERCAT DE CÀRREC
DIRECTE AL 1111]

26/07/2016
9:30

DECRETS  LIQUIDACIONS PRIMER
SEMESTRE  AL  CÀRREC  GENÈRIC
1111

DECRET  2016-1509  [DECRET
APROVACIÓ  RELACIÓ  30
LIQUIDACIONS  TAXA  OBERTURA
D’ESTABLIMENTS   PRIMER
SEMESTRE 2016]

26/07/2016
9:30

DECRETS  LIQUIDACIONS PRIMER
SEMESTRE  AL  CÀRREC  GENÈRIC
1111

DECRET  2016-1508  [DECRET
APROVACIÓ REL32 PER LIQUIDACIÓ
DE  LLICÈNCIES  D’OCUPACIÓ
D’HABITATGE  PRIMER  SEMESTRE
2016]

26/07/2016
9:30

DECRETS  LIQUIDACIONS PRIMER
SEMESTRE  AL  CÀRREC  GENÈRIC
1111

DECRET 2016-1507 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

26/07/2016
9:25

APROVACIÓ  EXPEDIENTS  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
D’HABITANTS SOL·LICITATS EL 18
DE JULIOL DE 2016.

DECRET 2016-1506 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

26/07/2016
9:11

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIÓ  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL  D’HABITANTS,
SOL·LICITAT EL 15 DE JULIOL DE
2016.

DECRET 2016-1505 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

26/07/2016
9:00

APROVACIÓ  EXPEDIENTS  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL  D’HABITANTS
SOL·LICITATS  EL  DIA  14  DE
JULIOL DE 2016.

DECRET 2016-1504 [D. VARIACIONS
PADRÓ HABITANTS]

25/07/2016
13:57

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
D’HABITANTS  PER  MODIFICACIÓ
DE  DADES  PERSONALS  DE  EL
M.D.  SOL·LICITAT  EL  13  DE
JULIOL.

DECRET 2016-1503 [D. VARIACIONS
PADRÓ HABITANTS]

25/07/2016
13:51

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
MUNICIPAL  D’HABITANTS
SOL·LICITATS EL DIA 12 DE JUNY

DECRET  2016-1502  [D.  ADOP  TAXA
PER MOVIMENT DE RAMAT BOVÍ]

25/07/2016
12:13

ADOP  TAXA  PER  MOVIMENT  DE
RAMAT BOVÍ

DECRET  2016-1501  [DECRET
APROVACIÓ  LIQUIDACIONS
RETIRADA  VEHICLES  VIA  PÚBLICA
PRIMER SEMESTRE 2016]

20/07/2016
15:11

LIQUIDACIONS    TAXES
RETIRADA  DE  VEHICLES  DE  LA
VIA PÚBLICA

DECRET  2016-1500  [DECRET  PREU
PÚBLIC CURSOS RELACIÓ 25 RESTA
A CÀRREC 1111]

20/07/2016
15:11

ESCOLA DE PASQUA RELACIÓ 25,
RESTA A CÀRREC GENERAL 1111

DECRET  2016-1499  [DECRET
APROVACIÓ  LIQUIDACIONS  IMPOST
DE  CONSTRUCCIONS  I  OBRES
PRIMER SEMESTRE 2016]

20/07/2016
15:11

LIQUIDACIONS  ICIO  A  CÀRREC
GENÈRIC 1111 PRIMER SEMESTRE
2016



DECRET  2016-1498  [DECRET
APROVACIÓ  LIQUIDACIONS  TAXA
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS PRIMER
SEMESTRE 2016]

20/07/2016
15:11

LIQUIDACIONS  TAXA EXPEDICIÓ
DOCUMENTS  PRIMER  SEMESTRE
2016

DECRET  2016-1497  [D.  IRPF  juny
2016]

20/07/2016
10:04

Liquidació IRPF juny 2016

DECRET 2016-1496 [D. VARIACIONS
PADRÓ]

20/07/2016
9:42

APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS  EN  EL  PADRÓ
D’HABITANTS  SOL·LICITAT  EL  7
DE JULIOL

DECRET  2016-1495
[DECRET  ALCALDIA
APROVACIÓ  TRF.
CRÈDIT  EXPEDIENT
17-2016]

19/07/2016
14:25

TRANSFERÈNCIA  DE
CRÈDITS  RÈNTING
VEHICLE POLICIA

MODIFICACIONS  DE
CRÈDIT 2016

DECRET  2016-1494
[2.  Avocació  Junta
Local de Govern]

19/07/2016
13:15

Sol·licitar  subvenció
transparència i participació
ciutadana

Subvencions
sol·licitades  per  a
entitats locals

DECRET  2016-1493
[DECRET  ALCALDIA
DESESTIMACIÓ
RECURS  REPOSICIÓ
TELEFONICA
MÓVILES]

19/07/2016
12:42

DESESTIMACIÓ  RECURS
REPOSICIÓ  TELEFONICA
MÓVILES

INTERÉS  DEMORA
TELEFONICA  MÓVILES
RD LLEI 4-2012

DECRET  2016-1492
[DECRET
DENÚNCIES
PASSEIG
CATALUNYA]

19/07/2016
11:30

Error  butlletins  de
denúncia  per  error  de
logística amb la brigada

866-16 INF ANUL·LACIÓ
DENÚNCIES  PASSEIG
CATALUNYA

DECRET  2016-1491
[DECRET  BAIXA
SAD]

19/07/2016
9:49

BAIXA SAD Servei  d’Ajuda  a
Domicili

DECRET  2016-1490
[DECRET  ALCALDIA
ADOPK  FACTURES
RIBERA  DEL  TORO
SL]

19/07/2016
9:34

ADOPK FACTURES RIBERA
DEL TORO SL

ADOPK  FACTURES
RIBERA DEL TORO

DECRET  2016-1489
[DECRET  ALCALDIA
DESESTIMACIÓ
RECURS  REPOSICIÓ
TELEFONICA]

18/07/2016
15:00

DESESTIMACIÓ  RECURS
REPOSICIÓ  TELEFONICA
DE ESPAÑA SAU

INTERÉS  DEMORA
TELEFONICA RD LLEI 4-
2012ención)

DECRET  2016-1488
[DECRET
D’ALCALDIA  recurs
reposició  multa
coercitiva -exp 3963-
2016]

18/07/2016
14:50

RESOLUCIÓ  RECURS  DE
REPOSICIÓ  MULTA
COERCITIVA

2532  RECURS  MULTES
COERCITIVES

DECRET  2016-1487
[DESESTIMACIÓ
RECURS  REPOSICIÓ
EMILIO  JOSÉ

18/07/2016
14:50

EXPEDIENT  NÚMERO
658/16  DESESTIMACIÓ
RECURS REPOSICIÓ EJML.

DEDUCCIÓ  D’HAVERS
PER  ABSÈNCIES
INJUSTIFICADES



MUÑOZ  LÓPEZ
GENER  FEBRER
2016]
DECRET  2016-1486
[DECRET  FI
PROCEDIMENT
DEDUCCIÓ
D’HAVERS
ABSÈNCIES
EXERCICI  2015
JRDM]

18/07/2016
14:50

EXPEDIENT  NÚMERO
658/16  DECRET  FI
PROCEDIMENT DEDUCCIÓ
D’HAVERS EXERCICI 2015
JRDM.

DEDUCCIÓ  D’HAVERS
PER  ABSÈNCIES
INJUSTIFICADES

DECRET  2016-1485
[ESTIMACIÓ
RECURS  REPOSICIÓ
DE  LUIS  F.  MORA
GARCÍA]

18/07/2016
14:50

EXPEDIENT  NÚMERO
505/15  ESTIMACIÓ
RECURS  REPOSICIÓ
LFMG.

INCIDÈNCIES  EN
FITXATGES  LUIS  F.
MORA  GARCÍA.
EXPEDIENT  NÚM.
220/15

DECRET  2016-1484
[DECRET
D’ALCALDIA  -REC-
REP-IIVTNU-juan
carlos  valmaña-juan
antonio  castello-exp
3946-2016]

18/07/2016
14:49

desestimació  recurs
reposició  contra  liquidació
IIVTNU

2531  REC-REPOSICIÓ
IIVTNU

DECRET  2016-1483
[DECRET
D’ALCALDIA  -REC-
REP-IIVTNU-fco
segarra  fenollosa-
exp 4049-2016]

18/07/2016
14:49

estimació  recurs  reposició
contra liquidació IIVTNU

2531  REC-REPOSICIÓ
IIVTNU

DECRET  2016-1482
[DECRET
D’ALCALDIA
CONCESSIÓ  GUAL
-exp 2742-2016]

18/07/2016
14:49

CONCESSIÓ DE GUAL 2526 SOL·LICITUDS DE
GUAL

DECRET  2016-1481
[DECRET
D’ALCALDIA
CONCESSIÓ  GUAL
-exp 2743-2016]

18/07/2016
14:49

concessió gual 2526  SOL·LICITUD  DE
GUAL

DECRET  2016-1480
[DECRET
D’ALCALDIA
CONCESSIÓ  GUAL
-exp 3169-2016]

18/07/2016
14:49

CONCESSIÓ gual 2526  SOL·LICITUD  DE
GUAL

DECRET  2016-1479
[DECRET
D’ALCALDIA
CONCESSIÓ  GUAL
-exp 3458-2016]

18/07/2016
14:48

CONCESSIÓ gual 2526 sol·licitud de gual

DECRET  2016-1478
[DECRET  ALCALDIA
APROVACIÓ  TRF.

18/07/2016
14:48

APROVACIÓ
MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA  15-

MODIFICACIONS  DE
CRÈDIT 2016



CRÈDIT  EXPEDIENT
15-2016]

2016. TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDITS

DECRET  2016-1477
[DECRET
D’ALCALDIA
CONCESSIÓ  GUAL
-exp 3906-2016]

18/07/2016
14:48

concessió gual 2526  SOL·LICITUD  DE
GUAL

DECRET  2016-1476
[DECRET
D’ALCALDIA  recurs
reposició  multa
coercitiva exp 3963-
2016]

18/07/2016
14:48

Resolució  recurs  de
reposició  contra  multes
coercitives  SRA.  SILVIA
ROMERO ARNAU

2532  RECURS  MULTES
COERCITIVES

DECRET  2016-1475
[DECRET  ALCALDIA
APROVACIÓ  TRF.
CRÈDIT
EXPEDIENTE  16-
2016]

18/07/2016
14:45

APROVACIÓ  EXPEDIENT
MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA  16-
2016

MODIFICACIONS  DE
CRÈDIT 2016

DECRET  2016-1474
[D.  VARIACIONS
PADRÓ HABITANTS]

18/07/2016
13:40

APROVACIÓ  EXPEDIENT
DE  VARIACIONS  EN  EL
PADRÓ  MUNICIPAL
D’HABITANTS
SOL·LICITADES  EL  5  DE
JULIOL.

Procediment  genèric
(Padró)

DECRET  2016-1473
[D.  VARIACIONS
PADRÓ HABITANTS]

18/07/2016
13:39

APROVACIÓ  EXPEDIENT
DE  VARIACIONS  EN  EL
PADRÓ  MUNICIPAL
D’HABITANTS
SOL·LICITADES  EL  4  DE
JULIOL.

Procediment  genèric
(Padró)

DECRET  2016-1472
[DECRET]

18/07/2016
12:05

APROVACIÓ  EXPEDIENT
DE  VARIACIONS  EN  EL
PADRÓ  MUNICIPAL
D’HABITANTS
SOL·LICITADES  L’11  DE
JULIOL.

Procediment  genèric
(Padró)

DECRET  2016-1471
[DECRET]

18/07/2016
12:04

APROVACIÓ  EXPEDIENT
DE  VARIACIONS  EN  EL
PADRÓ  MUNICIPAL
D’HABITANTS
SOL·LICITAT  EL  8  DE
JULIOL.

Procediment  genèric
(Padró)

DECRET  2016-1470
[DECRET
LIQUIDACIONS
POLIESPORTIU  DE
L’1  GENER  A  30
JUNY 2016]

18/07/2016
9:15

LIQUIDACIONS
POLIESPORTIU DE L’01 01
2016 AL 30/06/2016

LIQUIDACIONS PRIMER
SEMESTRE 2016

DECRET  2016-1469
[DECRET  INICI
RESOLUCIÓ  DE

15/07/2016
14:55

INICI EXP. RESOLUCIÓ DE
CONTRACTE

4/02/2013  SERVEIS  DE
PLATGES 2013



CONTRACTE]
DECRET  2016-1468
[DECRET
ADJUDICACIÓ  DE
CONTRACTE]

15/07/2016
14:55

ADJUDICACIÓ  DE
CONTRACTE

42/33/2016  SERVEI
D’ASSESSORAMENT
PÒLISSES
D’ASSEGURANÇA

LLISTAT DE DECRETS PLE ORDINARI 20-07-2016: GINSA

DECRET  51-2016  –  27/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/38
DECRET  52-2016  -  27/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/38
DECRET  53-2016  -  27/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/39
DECRET  54-2016  -  27/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/40
DECRET  55-2016  -  27/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/41
DECRET  56-2016  -  27/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/42
DECRET  57-2016  -  27/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/43
DECRET 58-2016 -  28/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  14  DE O REALITZADA EL
28/07/2016
DECRET 59-2016 -  28/07/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  14  DE O REALITZADA EL
28/07/2016
DECRET  60-2016  –  12/08/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/44
DECRET 61-2016 –  12/08/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ 15  DE O REALITZADA EL
12/08/2016
DECRET  62-2016  –  24/08/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/45
DECRET  63-2016  –  24/08/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/48
DECRET  64-2016  –  24/08/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/45
DECRET  65-2016  –  24/08/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/47
DECRET  66-2016  –  24/08/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/49
DECRET  67-2016  –  24/08/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/46
DECRET 68-2016 –  01/09/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ 16  DE O REALITZADA EL
01/09/2016
DECRET  69-2016  –  06/09/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/52
DECRET  70-2016  –  06/09/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/53
DECRET  71-2016  –  06/09/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/51



DECRET  72-2016  –  16/09/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/55
DECRET  73-2016  –  16/09/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/56
DECRET  74-2016  –  16/09/2016  INTERVENCIÓ  RELACIÓ  DE  FACTURES  PER  A
APROVAR 2016/57
DECRET 75-2016 –  19/09/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ 17  DE O REALITZADA EL
19/09/2016
DECRET 76-2016 –  21/09/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ 18  DE O REALITZADA EL
20/09/2016

2.2. PRECS I PREGUNTES

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, pregunta quin va ser el cost concret
del concert dels saxos.

La Sra. Martínez Casado, regidora del Grup Popular, respon que el concert va tindre un
cost de set mil euros.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, pregunta per la situació de l'assumpte
conegut com “Pou del camí Canyars”.

L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, respon que s'ha sol·licitat assessorament
extern a fi de trobar una solució, així mateix indica que aquest tema el poden tractar
en detall en la següent Junta de Portaveus que se celebre.

El   regidor  del  Grup Compromís,  Sr.  Borràs Penyarroja,  prega que en la  Junta de
Portaveus es tracte el tema del conveni amb la banda de música i que s'hi arreplegue
la realització dels actes del 9 d'octubre.

L'alcalde de la corporació, el Sr. Alós Valls, respon que tal com sol·licita el tema serà
tractat en la Junta de Portaveus.

El regidor del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, pregunta en relació al DECRET 2016-
1772 sobre muntatge i desmuntatge de les platges, i concretament sobre la duració del
CONTRACTE.

L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  respon  que  la  duració  que  preval  és  la
consignada en el propi CONTRACTE i no la indicada per anys en concret. Així mateix,
es  refereix  que  l'empresa  que  prestava  el  servei  era  de  la  localitat  i  que  com a
conseqüència  de la  licitació el  servei  ha  sigut  adjudicat  a  una empresa externa al
municipi.

Finalitzat el torn de precs i preguntes el president alça la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.


