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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 7
Data: 30 de juny de 2016
Horari: de 19.30 a 22 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. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
12. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Interventor: Jesús Gual Sanz

Secretària: Mercedes Monforte Fernández, oficial major.

Ordre del dia:

 1.Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
1.2.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de crèdit núm. 9. Crèdit
extraordinari finançat amb amb baixes (EPSAR)
1.3.Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de crèdit núm. 10. Crèdit
extraordinari  finançat  amb  romanent  líquid  de  tresoreria  (Consorci  del  Pacte  Territorial
d'Ocupació)
1.4.Dictamen relatiu a la  moció conjunta dels  grups Compromís i  PSOE sobre l'avaluació
tècnica i reparació del col·legi Científic Avel·lí Corma.
1.5.Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís sobre el dia de l'orgull lèsbic, gai, 
transsexual i bisexual (LGTB).
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1.6. Despatx extraordinari

 2.Control dels òrgans de govern:

2.1.Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària.
2.2.Precs i preguntes.

1.1. Part resolutòria:

1.1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’�article  91.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres del Ple si desitgen
formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2016. 

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

1.2. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de crèdit núm. 9.
Crèdit extraordinari finançat amb amb baixes (EPSAR)

La  secretària  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  Dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 23 de juny de 2016, el  text íntegre del qual és el
següent:

“1.2. Proposta relativa a la modificació de crèdit núm. 9. Crèdit extraordinari finançat amb baixes
(EPSAR).

Vists els informes d'Intervenció núm. 233 i 234, de 14 de juny de 2016, que a continuació es
transcriuen:

“Informe d'Intervenció número 233-2016

Assumpte:  Fiscalització  de  l'expedient  de  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari finançat amb baixes de crèdits de despeses d'altres partides pressupostàries no
compromeses,  amb la  finalitat  de procedir  al  pagament  a  l'EPSAR de la  quantitat  pendent
d'aportació d'acord amb el conveni i que ascendeix a 144.955,46 €.
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Exercici: 2016.

1- FETS

Es  presenta  a  fiscalització  l’expedient  de  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari finançat amb baixes de crèdits de despeses d'altres partides pressupostàries no
compromeses,  amb la  finalitat  de procedir  al  pagament  a  l'EPSAR de la  quantitat  pendent
d'aportació d'acord amb el conveni i que ascendeix a 144.955,46 €. En l'expedient figura la
documentació següent:

-Providència  d'Alcaldia  relativa  a  la  incoació  de  l'expedient  de  modificació  pressupostària,
consistent en crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits de despeses d'altres partides
pressupostàries no compromeses,  amb la finalitat  de procedir  al  pagament a l'EPSAR de la
quantitat pendent d'aportació d'acord amb el conveni i que ascendeix a 144.955,46 €.

2- FONAMENTS DE DRET

a) Reial Decret Legislatiu 2/2004 (TRLHL)

b) Reial Decret 500/1990

3- INFORME

A) PEL QUE FA A l'IMPORT DE LA QUANTITAT PENDENT D'APORTACIÓ PER L'AJUNTAMENT

L'origen  del  tal  quantitat  (144.955,46  €),  que  suposa  per  a  l'Ajuntament  un  increment  de
l'aportació  inicialment  prevista  que  no  troba  finançament  en  préstec  concertat  per  al
finançament i pagament a l'EPSAR de les infraestructures de i depuració de Moncofa, va ser
abordat per aquesta Intervenció en l'informe 244-2015 que en el que ací interessa assenyala:

"(...) En data 24 de juliol de 2015, amb motiu de la petició del segon avanç de finançament,
l'EPSAR ha comunicat a l'Ajuntament les dades següents:

Pressupost d’adjudicació vigent a data 28-11-2013 7.683.996,15 €

Increment del pressupost d’adjudicació per regularització de
l’IVA (obra executada i obra pendent)

225.102,25 €

Increment del pressupost d’adjudicació per modificat 855.222,14 €

Import addicional per revisió de preus estimada fins a la data 250.283,96 €
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(28-11-2013)*

Tal  com  pot  observar-se  en  aquesta  comunicació  es  mantenen  els  imports  relatius  a  la
comunicació de data 16 de desembre de 2014, incloent-se,  per  import  de 250.283,96 € el
concepte de revisió de preus, concepte el qual si bé és cert que segons l'EPSAR era provisional
ha experimentat un increment respecte de la previsió inicial de 175.283,96 € (333,71%).

Aquest increment suposa per a l'Ajuntament, en relació amb l'estimació anterior, un increment
de 198.722,46 € que s'obtenen de:

Quantitat pendent d’abonament segons l’escrit de l’EPSAR de
data 16-12-2014

2.398.883,20 €

Import abonat en data 24-02-2015 en concepte d’avanç de
finançament

-1.150.000 €

Quantitat pendent després del 24-02-2015 1.248.883,20€

Import  de  la  revisió  de  preus  imputable  a  l’Ajuntament
(250.283,96 * 0,7940)

198.722,46 €

Import actual pendent d’abonament 1.447.608,66 €

De  tal  quantitat  pendent  d'abonament  (1.447.608,66  €)  ja  va  ser  abonat  l'import  de
1.302.653,20  €  restant  pendent  de  pagament  144.955,46  €  i  havent-se  justificat
documentalment per a l'EPSAR l'esmentada revisió de preus per import de 250.283,96 €.

Igualment ha de tindre's en compte que l'EPSAR ha justificat correctament, per mitjà de la
presentació de les certificacions 40 (167.305,49 €) i 41 ( 167.031,20 €) la quantitat pendent de
justificació d'acord amb l'informe d'Intervenció 416-2015 que en el que ací interessa assenyala:

"(...) Que la quantitat de 174.145,53 € que s'abona excedint de l'import degudament acreditat
(1.302.653,20 -  1.128.507,67) té la  naturalesa de subvenció,  més concretament d’avanç de
finançament  realitzat  abans  que  el  beneficiari  (EPSAR)  justifique  la  realització  del
projecte/activitat corresponent, i queda en conseqüència aquest subjecte al règim jurídic establit
en la Llei 38/2003 i el seu reglament de desplegament(...)".
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També ha de tindre's en compte que l'import justificat per l'EPSAR per mitjà de les dos últimes
certificacions  ascendeix  a  265.463,33  €  (167.305,49  +  167031,20)*  0,7940)  excedint  en
91.317,80  €  de  l'import  que  tenien  pendent  de  justificació  (265.463,33  -  175.145,53);  de
manera  que  una  vegada  es  produïsca  l'abonament  a  l'EPSAR  de  l'import  de  la  present
modificació (145.955,46 €) existirà un quantitat pendent de justificació per l'EPSAR de 54.637,66
€. 

B) PEL QUE FA A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Tant el TRLRHL, com el RD 500/1990 estableixen el marc jurídic següent:

Els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del pressupost de despeses per mitjà dels 
quals s'assigna crèdit per a la realització d'una despesa específica i determinada que no pot 
demorar-se fins a l'exercici següent i per al qual no hi ha crèdit (article 158.1, LRHL).

Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb algun o 
alguns dels recursos següents:

a. Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, calculat d'acord amb el que estableixen els 
articles 101 a 104.

b. Amb nous o ingressos superiors efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost corrent.

c. Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent no 
compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació del 
respectiu servei

Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran incoats per 
ordre del president de la corporació i, si és el cas, dels òrgans competents dels organismes 
autònoms dependents d’aquesta, en les unitats que tinguen a càrrec seu la gestió dels crèdits o 
siguen responsables dels corresponents programes.

A la proposta s'haurà d'acompanyar una memòria justificativa de la necessitat de la mesura que 
haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a què afecta i 
els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-se:

El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a 
exercicis posteriors.

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/
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La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a eixa finalitat específica,
en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromés en la 
partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.

La dita inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en què aquest 
establida la vinculació jurídica.

Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o ingressos superiors sobre els previstos, que
la resta dels ingressos efectuen amb normalitat, llevat que aquells tinguen caràcter finalista.

La insuficiència dels mitjans de finançament previstos en l'article 36.1 en el cas que es pretenga 
acudir al finançament excepcional establit per l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre.

La proposta de modificació, amb un informe previ de la Intervenció, serà sotmesa pel president 
a l'aprovació del Ple de la corporació (article 158.2, LRHL).

L'aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i requisits 
que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici en què s'autoritzen.

En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels suplements de 
crèdit seran aplicables les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a 
l'aprovació dels pressupostos de l'entitat a què es refereixen els articles 20 i 22. (article 158.2, 
LRHL).

Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciosos administratius contra 
els pressupostos de l'entitat a què es refereix l'article 23.

D'acord amb el dret positiu exposat s'emet INFORME FAVORABLE a la present modificació, 
d'acord amb els fonaments següents:

a) L'expedient objecte de fiscalització reuneix els requisits exigits legalment.

b) La competència correspon al Ple, sent el procediment el mateix que per a l'aprovació del 
pressupost i havent d'assenyalar-se que la present modificació afecta l'annexa d'inversions que 
forma part del pressupost 2016.

c) La font de finançament es troba disponible, ja que els crèdits que són objecte de baixa no es 
troben compromesos a cap despesa ni emparen cap obligació reconeguda.

d) L'import pel qual es realitza la modificació pressupostària (145.955,46 €) ha quedat 
perfectament acreditat quant al seu origen i justificat documentalment per l'EPSAR.“
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Informe d'Intervenció número 234/2016

Assumpte: Informe relatiu al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la 
modificació pressupostària, consistent en crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits de 
despeses d'altres partides pressupostàries no compromeses, amb la finalitat de procedir al 
pagament a l'EPSAR de la quantitat pendent d'aportació d'acord amb el conveni i que ascendeix 
a 144.955,46 €.

Exercici: 2016.

1- FETS

S'emet  un  informe  relatiu  al  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  en  la
modificació pressupostària, consistent en crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits de
despeses  d'altres  partides  pressupostàries  no  compromeses,  amb la  finalitat  de  procedir  al
pagament a l'EPSAR de la quantitat pendent d'aportació d'acord amb el conveni i que ascendeix
a 144.955,46 €.

2- FONAMENTS DE DRET

a) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

b) Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament
de la  llei  18/2001. Aquest  cos normatiu serà aplicable en tot  allò  que no s'opose a la  Llei
Orgànica 2/2012.

3- INFORME

D'acord amb la normativa sobre estabilitat pressupostària s'emet el present informe:

Pel que es refereix al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, entés aquest com 
l'equilibri pressupostari derivat de la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses i 1 a 7 de 
l'estat d'ingressos, ha d'assenyalar-se que actualment, el control del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària en la tramitació de modificacions del pressupost, ha sigut substituïda
per un control d’aquesta de forma continuada amb periodicitat trimestral. Tot això d'acord amb 
l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, i a la vista de diverses consultes realitzades a la 
Subdirecció General d'Estudis i Finançament d'EELL. No obstant això, aquesta Intervenció 
considera oportú realitzar les consideracions jurídiques següents:

La present modificació, la font de finançament de la qual és la baixa de crèdits de despeses 
d'altres partides pressupostàries no compromeses, no afecta el compliment de l'estabilitat 
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pressupostària al suposar una minoració del capítol 6 de l'estat de despeses en quantia 
equivalent a l'increment del capítol 7 de l'estat de despeses.

PER TOT EL QUE S’HA EXPOSAT AQUEST ÉS L'INFORME QUE TINC A BÉ EMETRE.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 20 de juny de 2016, que diu:

“Proposta d'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificacions  pressupostàries  per  a  aportació  a
l'EPSAR.

Vist l'escrit de l'EPSAR, de data 31 de maig de 2016, en què es comunica l'estat d'execució de
les obres relatives a les infraestructures de sanejament i depuració de Moncofa i se sol·licita a
l'Ajuntament que procedisca al pagament de la quantitat pendent d'aportació d'acord amb el
conveni i que ascendeix a 144.955,46 €.

Vist que l'esmentada quantitat coincideix exactament amb l'import posat de manifest per la
Intervenció municipal  en l'informe 416-2015;  informe emés amb motiu de l'últim pagament
realitzat a l'EPSAR per import d’1.302.653,20 €.

Vist  que  l'import  requerit  per  l'EPSAR,  tal  com posa  de  manifest  l'informe 416-2015 de  la
Intervenció  municipal,  no  es  troba  finançat  pel  préstec  concertat  per  l'Ajuntament  per  al
finançament i pagament a l'EPSAR de les infraestructures de i depuració de Moncofa.

Vist  que  en  el  pressupost  municipal  no  hi  ha  crèdit  adequat  i  suficient  per  a  procedir  al
pagament  de  la  quantitat  pendent  d'aportació  d'acord  amb  el  conveni  i  que  ascendeix  a
144.955,46 €.

Vista la providència d'Alcaldia en què es proposa modificació pressupostària consistent en crèdit
extraordinari finançat amb baixes i se sol·licita informe la Intervenció municipal.

Vist l'informe favorable emés per la Intervenció municipal amb número 233-2016 i 234-2016.

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,  consistent  en  crèdit
extraordinari  finançat  amb  baixes  de  crèdits  de  despeses  de  partides  pressupostàries  no
compromeses: 

A) AUGMENTS EN DESPESES
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Aplicació
pressupostària

Denominació Import

BCO-161-77000 Conveni depuradora

144.955,46 €

TOTAL 144.955,46 €

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació pressupostària Denominació Import

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

144.955,46 €

TOTAL 144.955,46 €

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

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

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

Davant de l'absència de més intervencions la Presidència sotmet a votació la Proposició la qual és
dictaminada favorablement per:

 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5).
7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2) i del Grup
Socialista (5).”
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Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular Sr. Andrés Alós exposa el Dictamen de
la Comissió i que després de la reunió amb l'EPSAR es va verificar la necessitat de dotar de crèdit
per a atendre aquesta obligació.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que si no es va pagar en el seu moment
va ser perquè no es va requerir el pagament.

El  portaveu adjunt  del  Grup  Compromís,  Sr.  Borrás  Peñarroja,  manifesta  que  està  conforme
respecte al pagament si és procedent conforme el requeriment.

La portaveu del Grups Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, pregunta si hi hauran desviacions o amb aquesta
aportació ja queda liquidat.

L'interventor de fons municipal, Sr. Gual Sanz, assenyala que si no hi ha desviació d'obra aquesta
serà l'última aportació.

Finalitza les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), que dóna pas a la votació i
l'acord s'aprova per unanimitat.

1.3.  Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a la modificació de crèdit núm.
10. Crèdit  extraordinari  finançat amb romanent líquid de tresoreria (Consorci  del
Pacte Territorial d'Ocupació)

La  secretària  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  Dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 23 de juny de 2016, el text íntegre del qual és el següent:

“Vistos els informes núm. 248 i 249 de 20 de juny de 2016 emesos per l'interventor:

“Informe d'Intervenció número 248-2016

Assumpte: Fiscalització de l'expedient de modificació pressupostària, consistent en crèdit 
extraordinari finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG) per a 
l'aportació de 2014 al Consorci Gestor del Pacte Territorial per a l'Ocupació de la Plana Baixa, per 
import de 1.018,03

Exercici: 2016.

1- FETS

Es  presenta  a  fiscalització  expedient  de  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals (RLTGG) per a
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l'aportació de 2014 al Consorci Gestor del Pacte Territorial per a l'Ocupació de la Plana Baixa, per
import de 1.018,03 €.

En l'expedient figura la documentació següent:

-Providència  d'Alcaldia  relativa  a  la  incoació  de  l'expedient  de  modificació  pressupostària,
consistent en crèdit extraordinari finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses
Generals (RLTGG) per a l'aportació de 2014 al Consorci Gestor del Pacte Territorial per a l'Ocupació
de la Plana Baixa, per import de 1.018,03.

2- FONAMENTS DE DRET

a) Reial Decret Legislatiu 2/2004 (TRLHL)

b) Reial Decret 500/1990

3- INFORME

Tant el TRLRHL, com el RD 500/1990 estableixen el marc jurídic següent:

Els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del pressupost de despeses per mitjà dels 
quals s'assigna crèdit per a la realització d'una despesa específica i determinada que no pot 
demorar-se fins a l'exercici següent i per a la qual no hi ha crèdit (article 158.1, LRHL).

Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb algun o 
alguns dels recursos següents:

a. Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, calculat d'acord amb el que estableixen
els articles 101 a 104.

b. Amb nous o ingressos superiors efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun 
concepte del pressupost corrent.

c. Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent no 
compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació del respectiu 
servei.

Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran incoats, per 
ordre del president de la corporació i, si és el cas, dels òrgans competents dels organismes 
autònoms dependents d’aquesta, en les unitats que tinguen a càrrec seu la gestió dels crèdits o 
siguen responsables dels corresponents programes.

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd500-1990.html#a101%23a101
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-1988.html


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

             

A la proposta s'haurà d'acompanyar una memòria justificativa de la necessitat de la mesura que 
haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a què afecta i els
mitjans o recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-se:

·El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a 
exercicis posteriors.

·La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a eixa finalitat 
específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no 
compromés en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.

La dita inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en què estiga 
establida la vinculació jurídica.

-Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o ingressos superiors sobre els previstos, que 
la resta dels ingressos efectuen amb normalitat, llevat que aquells tinguen caràcter finalista.

-La insuficiència dels mitjans de finançament previstos en l'article 36.1 en el cas que es pretenga 
acudir al finançament excepcional establida per l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre

La proposta de modificació, amb un informe previ de la Intervenció, serà sotmesa pel president a 
l'aprovació del Ple de la corporació (article 158.2, LRHL).

L'aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que 
els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici en què s'autoritzen.

En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
seran aplicables les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l'aprovació dels
pressupostos de l'entitat a què es refereixen els articles 20 i 22 (article 158.2, LRHL).

Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciosos administratius contra 
els pressupostos de l'entitat a què es refereix l'article 23.

D'acord amb el dret positiu exposat s'emet INFORME FAVORABLE, d'acord amb els fonaments 
següents:

a) L'expedient objecte de fiscalització reuneix els requisits exigits legalment.

b) La competència correspon al Ple, sent el procediment el mateix que per a l'aprovació del 
pressupost.
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c) La font de finançament es troba disponible, a la vista de l'informe d'aquesta Intervenció en 
relació amb la liquidació del pressupost 2015, sent la mateixa, RLTGG, una de les previstes en el 
TRLRHL.»

«Informe d'Intervenció número 249/2016

Assumpte: Informe relatiu al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la modificació
pressupostària, consistent en crèdit extraordinari finançat amb RLTGG, per a l'aportació de 2014 al
Consorci Gestor del Pacte Territorial per a l'Ocupació de la Plana Baixa, per import de 1.018,03.

Exercici: 2016.

1- FETS

S'emet un informe relatiu al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la modificació
pressupostària, consistent en crèdit extraordinari finançat amb RLTGG per a l'aportació de 2014 al
Consorci Gestor del Pacte Territorial per a l'Ocupació de la Plana Baixa, per import de 1.018,03.

2- FONAMENTS DE DRET

a) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

b) Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de
la llei 18/2001. Aquest cos normatiu serà aplicable en tot allò que no s'opose a la Llei Orgànica
2/2012.

3- INFORME

D'acord amb la normativa sobre estabilitat pressupostària s'emet el present informe:

Pel que es refereix al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, entés aquest com 
l'equilibri pressupostari derivat de la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses i 1 a 7 de 
l'estat d'ingressos, ha d'assenyalar-se que actualment, el control del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària en la tramitació de modificacions del pressupost, ha sigut substituïda 
per un control d’aquesta de forma continuada amb periodicitat trimestral. Tot això d'acord amb 
l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, i a la vista de diverses consultes realitzades a la Subdirecció
General d'Estudis i Finançament d'EELL. No obstant això, aquesta Intervenció considera oportú 
realitzar les consideracions jurídiques següents:

·La present modificació, la font de finançament del qual és el RLTGG, no suposa incompliment 
de l'estabilitat pressupostària, màximament quan d'acord amb l'informe 18-2016 es preveu
l'obtenció d'una capacitat de finançament de 548.715,27 € aproximadament.
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·La present modificació, la font de finançament del qual és el RLTGG, no suposa incompliment 
de la regla de despesa màximament quan d'acord amb l'informe 19-2016 es preveu 
l'obtenció d'un marge en relació amb tal magnitud de 159.036,98 € aproximadament.

PER TOT EL QUE S’HA EXPOSAT AQUEST ÉS L'INFORME QUE TINC A BÉ EMETRE.»

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 21 de juny de 2016, que diu:

“Proposta d'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificacions  pressupostàries  consistent  en  crèdit
extraordinari  finançat  amb  Romanent  Líquid  de  Tresoreria  per  a  Despeses  Generals  per  a
l'aportació de 2014 al Consorci Gestor del Pacte Territorial per a l'Ocupació de la Plana Baixa.

Vist el requeriment realitzat en 2014 a la llavors regidora de Personal, Tania Palacios Giménez, per
part del Consorci  Gestor del Pacte Territorial  per a l'Ocupació de la Plana Baixa amb vista a
l'abonament de la  quantitat  de 1.018,03 € que segons acord adoptat  en data 17-02-2014 li
corresponia al municipi de Moncofa.

Vist que a data actual tal requeriment no ha sigut atés.

Vist el nou requeriment realitzat pel Consorci Gestor del Pacte Territorial per a l'Ocupació de la
Plana Baixa a què s'adjunta còpia de l'acta de data 17-02-2014 en el qual s'adopta acord en virtut
del qual el municipi de Moncofa queda obligat a l'abonament de la quantitat de 1.018,03 €.

Vist que en el pressupost municipal de 2016 no hi ha consignació pressupostària a aquest efecte
prevista.

Vistos els informes favorables números 248/2016 i 249/2016, ambdós emesos 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  la  següent  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals (RLTGG): 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació pressupostària Denominació Import

OCU-241-46700 Aportació 2014 Consorci Pacte Territorial per la 1.018,03
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Ocupació de la Plana Baixa.

TOTAL 1.018,03

B) AUGMENT EN INGRESSOS 

Aplicació pressupostària Denominació Import

8700003 Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses
Generals (RLTGG)

1.018,03

TOTAL 1.018,03

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

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

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

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

 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5)
 7 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2) i del

Grup Socialista (5).”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa que aquesta
modificació de crèdit és per a atendre una obligació de l'Ajuntament que no s'ha abonat, existint
un requeriment des de l'any 2014.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que no es va pagar atenent que la
Conselleria no va abonar el que procedia i posteriorment es va voler suprimir el Pacte territorial de
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l'ocupació,  arribant  aquest  requeriment  de  pagament  del  qual  es  va  demanar  informe  a
Intervenció en què es va manifestar que no es podia abonar.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta que encara que l'any 2014 hi havia
un  informe  desfavorable  d'Intervenció,  ara  si  ja  s'han  esmenat  les  incidències  procedeix  el
pagament.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, també assenyala que s'abone si és procedent
però que s'explique en que estan consistint les reunions del Consorci i les línies generals d'aquest
Pacte territorial. 

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que fins ara han sigut reunions per part
dels  polítics  i  ara  ja  estan  començant  les  reunions  tècniques,  així  els  distints  agents  de
desenrotllament local concorren a les reunions, i en el cas del nostre Ajuntament s'assumeix pel
personal del Departament de Personal, i es fixen les línies per a lluitar contra la desocupació. La
diferència d'aquest equip de govern respecte de l'anterior és que aquest s'ha preocupat de pagar.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, reitera que si no es va pagar va ser perquè existia
un informe desfavorable  d'Intervenció  i  perquè el  Consorci  va  deixar  de funcionar i  damunt
suposava una despesa.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta que ell sí que sap per on van les
coses.

L'alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  conclou que les qüestions que s'hagen produït  en el
Consorci  es dilucidaran on procedisca i  a nivell  judicial,  però centrant-nos en el  requeriment
l'única cosa que faltava per a poder pagar eren determinades actes, entre altres la que assenyala
el percentatge a abonar per l'Ajuntament, eixa és la raó per la qual Intervenció no podia abonar el
requeriment i les quals ja s'han facilitat. No era el motiu de la falta de pagament que un polític
frenara la gestió.   

Finalitzades les intervencions la Proposta s'aprova per assentiment.

1.4.  Dictamen  relatiu  a  la  moció  conjunta  dels  grups  Compromís  i  PSOE  sobre
l'avaluació tècnica i reparació del col·legi Científic Avel·lí Corma.

Es  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  Dictamen  de  la  Comissió  informativa  permanent
d'assumptes jurídics de data 23 de juny de 2016, el text íntegre del qual és el següent:

“Joan Batista Vilar Paradís i Jaume Picher Julià, regidors del Grup Municipal Compromís i Grup
municipal Socialista d'aquest Ajuntament i en aplicació dels articles 91 i 97 de ROF, presenten al
Ple per al seu debat i aprovació, si escau, la següent MOCIÓ.
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AVALUACIÓ TÈCNICA I REPARACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DEL COL·LEGI CIENTÍFIC AVEL·LÍ 
CORMA.

Atés que la Conselleria d'Educació està avaluant les deficiències estructurals i obra del col·legi 
Científic Avel·lí Corma per a licitar l'obra de reparació de la teulada de l'edifici de primària. I que ja
s'ha enviat a Intervenció la memòria i la partida corresponent.

Ates que la Conselleria d'Educació ja ha reparat la teulada de l'edifici d'infantil.

Atés que el manteniment del col·legi és responsabilitat de l'Ajuntament i fins ara no s'ha preocupat
de realitzar-lo, ni tant sols coneixia en què consistia el manteniment.

Atés que en l'anterior plenari es va presentar una esmena a una moció de Compromís per 
introduir un punt que deia que la Conselleria es faria càrrec de la totalitat de les deficiències 
d'obra, i que va ser aprovada, fent ús del vot de qualitat de l'alcalde aprofitant l'absència 
justificada d'un membre del Partit Socialista.

Atés que, posteriorment, en la reunió convocada pels pares del consell i l'AMPA, l'alcalde es va 
comprometre públicament a tot el contrari del que es recull en l'esmena citada i aquest procedir 
incompliria l'acord plenari.

Atés que l'Ajuntament és coneixedor de noves intervencions de millora del centre sol·licitades per 
la direcció.

Atés que les despeses en educació i en infraestructures educatives, són de les que considerem 
que han de ser ateses amb caràcter de prioritat per la seua importància.

Per tot l'anterior, proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS

PRIMER: Derogar l'acord plenari citat del ple ordinari anterior.

SEGON: Que l'Ajuntament de Moncofa col·labore econòmicament, si cal, i tècnicament amb la 
Conselleria d'Educació per a la reparació, al més aviat possible.

TERCER: Que l'Ajuntament de Moncofa redacte un informe tècnic que avalue totes les deficiències
de manteniment que presenta el col·legi científic Avel·lí Corma.

QUART: Que l'Ajuntament de Moncofa inicie al més aviat possible la reparació de totes les 
deficiències de manteniment.
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CINQUÉ: Que l'Ajuntament de Moncofa inicie els  tràmits pertinents per a resoldre l'expedient
administratiu del col·legi Científic Avel·lí Corma amb la finalitat de rebre l'obra de forma definitiva.

SISÉ:  Que  l'Ajuntament  de  Moncofa  avalue,  execute  i  incorpore  la  totalitat  de  les  millores
sol·licitades pel curs vinent.”

L'oficial major en funcions de Secretaria adverteix que d'acord amb el que disposa l'article 25 1 n)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, el municipi exercirà en tot cas
competència en els termes de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes en la següent
matèria “n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les
administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció
de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local
destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial“. Per tant
no cal executar obres de reparació al no ser una competència pròpia municipal.

L'alcalde president sotmet a votació aquesta moció la qual és dictaminada favorablement per:

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

Grup Socialista (5)”.

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa la moció,
assenyalant que ha de modificar-se l'anterior acord de Ple per aquest, i sol·licitar a la Conselleria
que pose a disposició de l'Ajuntament el col·legi en condicions, es reba conforme procedisca i se
sol·licite als serveis tècnics de la Conselleria la possibilitat de reparar, i prendre també l'Ajuntament
mesures respecte d'això. 

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que és correcta l'explicació anterior
efectuada pel Sr. Vilar Paradís, que pareix que l'equip de govern s'oblida que està governant en
minoria per la qual cosa si foren més intel·ligents s'aprofitarien d'aquesta crítica constructiva. Així
mateix manifesta que és una llàstima que no deixen parlar ja que és necessari que s'aclarisquen
les coses i aprofitar aqusta oposició constructiva.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, li replica que l'únic que ha utilitzat la “llei mordassa”
és el  Sr.  Picher  Juliá.  I  a posteri assenyala,  que entrant ja en la moció s'està generant una
polèmica on no existix ja que la competència és de Conselleria, per la qual cosa la prioritat és
exigir a la Conselleria que ho pague i si no ho fa, ací estarà l'Ajuntament. 

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, adverteix que s'està polititzant un tema molt
seriós, i assenyala que tots volem el millor col·legi possible, que estiga en perfectes condicions
però que aquesta energia s'havia d'haver utilitzat abans d'obrir el col·legi. Així mateix assenyala
que encara  que el  col·legi  és  de Conselleria  això  no lleva  que es  puga ajudar  per  part  de
l'Ajuntament  i  seria  recomanable  una  partida  en  eixe  sentit  per  a  les  urgències  atenent  la
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competència  de  manteniment  de  l'Ajuntament,  però  que  no  ens  passe  la  responsabilitat  la
Conselleria, que primer se li requerisca i si es llava les mans, ja ajudarem. Conclou assenyalant,
que la qüestió és clara, que es reclame a la Conselleria el que procedisca i que qualsevol altra
cosa és polititzar.   

L'alcalde, el Sr. Alós Valls, recorda que se centren en el debat de la moció.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa que no es vol fer amb aquesta moció
campanya,  que el  que es  busca és  que es  patrimonialitze  el  col·legi,  que hauria  de ser  de
titularitat local tant la parcel·la com l'edifici, però es desconeix el motiu pel qual no ho és. Afegeix,
que si es parla tant del col·legi és perquè deriva d'una situació anòmala. La Conselleria ha fet unes
primeres reparacions segons el projecte, però encara queden més que estan pendents de la
intervenció de Conselleria, per la qual cosa una vegada estiga tot que l'Ajuntament vetle pels
nostres interessos i inscriga tant el terreny com el col·legi que encara que sempre serà dotacional,
siga el nostre. I finalment reitera que també és obligació de l'Ajuntament col·laborar, que siguem
d'eixos ajuntaments que col·laboren com s'ha fet amb els llibres quan no hi havia “xarxallibres”,
que se seguisca eixa mateixa línia en el col·legi. 

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que per molt que s'esforce no ho van a
entendre  i  replica  a  la  portaveu  del  grup  Ciutadans,  que  ara  pareix  molt  assabentada  de
l'assumpte però no estava en la reunió, i és fonamental treballar per tots els xiquets de Moncofa
que van a eixa escola. Per la qual cosa es proposa que si és possible que l'Ajuntament ho execute
i després la Conselleria ho torne, no cal tergiversar l'assumpte, que cada Administració pague el
que toca i si es pot es col·labore ja que estem davant d'un pilar fonamental que és l'educació.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta que la voluntat municipal és fer front on
no arribe la  Conselleria.  Respecte  els  tendals  en  el  col·legi  que  es  va  acordar  en  el  2014,
s'assenyala que s'han posat recentment.

La  portaveu  del  Grup  Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  manifesta  que  ja  que  s'han  dirigit  a  ella
directament i al seu fill amb el tema del col·legi matisa que el que ella volia dir és que és el
col·legi de tots els xiquets de Moncofa, inclòs el seu fill. Que ella assumeix la seua responsabilitat
com a regidora però ella no ha sigut l'alcaldessa de Moncofa durant aquest temps per a haver
barallat per Moncofa i que no anar a la reunió de Conselleria no significa que no es recolzen les
propostes  que fa  aquest  Ajuntament  ja  que treballa  i  no  li  ha  sigut  possible.  A més per  a
concloure manifesta que s'està jugant amb açò que afecta la gent ja que la competència és de
Conselleria i l'Ajuntament només pot fer el manteniment.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, matisa que la moció és “si es pot”, a més hi ha
responsabilitat per part dels qui van ocupar el col·legi sense ser rebuts, màximament quan als
deu dies de comunicar que hi entrava aigua es va rebre. A més assenyala que la Direcció no va
voler firmar l'acta d'ocupació així que ho va haver de fer la cap de servei, i no vol entrar en la
trama de Ciegsa però l'Ajuntament de Moncofa està tolerant aquesta situació. Per tant, no pararà
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fins que es normalitze aquesta situació, s'inventarie l'edifici i estiga tot correcte, i serà el primer
que anirà a Conselleria a demanar als seus companys que facen el que han promés. 

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que no té res en contra de la portaveu
del Grup Ciutadans, però ha de contestar-li que la responsabilitat del col·legi no és de l'alcalde
sinó del Consell, que és del Partit Popular, i aclareix que no sap ja que respecte al seu comentari
no es referia només pel seu fill i que està clar que la major part no viu de la política però que si
no es pot anar a un lloc almenys després ha d'informar-se. 

L'alcalde conclou manifestant que el primer punt és derogar l'acord plenari anterior, el qual només
afegia un punt que era exigir a la Conselleria que complisca amb la seua obligació i que aquesta
corporació està amb l'educació, que han sigut els primers en la “xarxallibres” i intenten un bon
ambient amb la Conselleria perquè cada administració es faça responsable dins de les seues
competències.   

Se sotmet la moció a votació, la qual s'aprova per unanimitat. 

1.5.Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís sobre el dia de l'orgull lèsbic,
gai, transsexual i bisexual (LGTB)

La  secretària  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  Dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de ciutadans, de data 23 de juny de 2016, el text íntegre de la qual és el següent:

“1.4. Moció del grup Compromís relativa al dia de l'orgull lèsbic, transsexual i bisexual (LGTB).

Vista la Moció del Grup Compromís, de data 22 de juny de 2016, que diu:

“MOCIÓ DIA DE L'ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANSSEXUAL I BISEXUAL (LGTB)

El dia 28 de juny celebrem l’orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere. Eixe dia en 1969 es
van produir diverses revoltes en Stonewall (EUA) per denunciar la criminalització a la qual estaven
sotmeses les persones LGTB+. Aquelles revoltes van suposar l’inici del moviment contemporani
per la igualtat i la dignitat de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i intersexuals. I
des  d’aquell  moment,  cada  any,  moltes  ciutats  arreu  el  món  commemoren  aquest  dia  per
reivindicar els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

46 anys després, i a pesar de ser un país capdavanter en reconèixer drets a lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les
màximes responsables que ara mateix existisquen certs drets reconeguts a les persones LGTB+.
Cal  reconèixer  també  l’existència  d’iniciatives  de  les  diverses  administracions,  des  de  l’àmbit
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municipal a l’europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la
igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.

No obstant això, l’assetjament que les persones LGTB continuen patint a les aules, la discriminació
al treball i l’exclusió de serveis públics (especialment sanitaris) són alguns exemples de situacions
de desigualtat amb què continuem trobant-nos. 

Ja hem donat un pas important al País Valencià amb la creació d’un grup de treball per elaborar
l’esborrany del projecte de llei integral de dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat
Valenciana  promoguda  per  la  Conselleria  de  Polítiques  Inclusives  i  que  ha  comptat  amb  la
col·laboració de les associacions LGTB i que en breu es farà públic. Però serà necessària una llei
integral a nivell estatal que aborde tota la problemàtica des d’una perspectiva holística (sanitària,
educativa, laboral, etc.), que elimine completament qualsevol referència patologitzant i atorgue el
ple dret a la identificació sense necessitat d’aval professional de cap tipus.

Qualsevol dona, independentment de la seua orientació sexual, ha de tenir dret a la maternitat. 
S’ha de posar fi a la discriminació de l’accés als tractaments de reproducció assistida a través de la
sanitat pública. És un dret emparat per la llei i no pot ser soscavat pel fet de no tenir parella 
masculina.

Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de facto entre 
totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals seguisquen 
posant entrebancs a l'avanç de la igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat 
legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una 
assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió.

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper capital
en la normalització del col·lectiu LGTB, sent un referent d'integració i lluita contra la discriminació.
Per això és necessari el seu compromís a donar resposta a la població LGTB en tot allò que siga
de la seua competència.

Per tot açò, amb motiu del dia de l’Orgull LGTB, hem de promoure accions per aconseguir arribar 
a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació de les persones LGTB.

Per tot el que hem exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Moncofa es compromet a:

1. Posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de gènere
en l’àmbit educatiu, familiar i festiu.

2. Instar el Ministeri de Sanitat perquè retorne a la cartera de serveis bàsics el dret a l’accés
a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones solteres.

3. Instar el govern central per demanar l’aprovació d’una llei integral trans.
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4. Donar suport a l’associacionisme LGTB a través de la realització conjunta d’accions de
sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.

5.  Penjar,  amb  motiu  del  dia  de  l’Orgull  LGTB,  la  bandera  de  l’arc  iris  al  balcó  de
l’Ajuntament.

De la present moció es donarà trasllat

· Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes

· Al Ministeri de Sanitat

· Al govern central

· A les associacions LGTB del País Valencià.»

L'alcalde president sotmet a votació aquesta moció, la qual és dictaminada favorablement per tots
els assistents”.

Obert  el  torn  d'intervencions,  el  portaveu adjunt  del  Grup  Compromís,  Sr.  Borrás  Peñarroja,
exposa la moció per a manifestar que la gent que té una altra opció sexual no ha aconseguit
encara tots els drets ja que falten moltes coses per millorar, i així es veu dia a dia que és necessari
desterrar l'homofòbia i és important que a nivell estatal s'aprove una llei que permeta per exemple
a  una  dona  la  reproducció  assistida  amb  una  altra  dona.  Per  això  li  agradaria  que  aquest
Ajuntament ho tinga en compte a l’efecte de no fer per exemple contraprogramació dels actes
organitzats amb motiu de l'orgull gai, per exemple amb la festa pirata. També manifesta que
Moncofa està al nivell de Castelló, València o Benidorm, i s’ha de potenciar al màxim i que en el
punt cinqué de la moció s'assenyalava que es penjara la bandera, cosa que s'ha fet i s'agraïx.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que per part de l'Ajuntament no s'ha
realitzat contraprogramació ja que es va parlar amb Laura i es va considerar que la festa pirata
complementava la festa de l'orgull. Entrant en el fons de l'assumpte es considera tot bé.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que té dubtes respecte el Partit Popular
que els parega tan bé aquesta moció ja que en el seu moment no es va aprovar el Pressupost
perquè  es  demane  reduir  a  la  meitat  la  partida  per  a  aquesta  festa.  Així  que  veu  moltes
coincidències com ara que la bandera està enrotllada, coincideix la festa pirata amb el dia de
l'orgull gai. No hem d'oblidar que som un poble de referència també quant als gais.  

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, assenyala que la dignitat i la igualtat és el més
important en la societat, acceptant a cada un tal com és sense ferir ningú, per la qual cosa es
recolza  aquesta  moció  i  és  important  lluitar  contra  la  discriminació.  A  continuació  demana
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disculpes a Joan per haver-li interromput però assenyala que li ha faltat al respecte amb la seua
afirmació de «no  t'assabentes de res», ja que no és la manera d'assenyalar si no està d’acord
amb alguna cosa. Així mateix li diu al Sr. Picher, que sent que li haja paregut malament el fet que
assenyalara  abans  que  és  la  seua  responsabilitat  com  a  alcalde,  però  que  pensa  que  és
responsabilitat seua també com a alcalde que ha sigut.

El portaveu adjunt del Grup Compromís, Sr.  Borrás Peñarroja, manifesta que li agradaria que
s'ampliaren les mesures per a fomentar més mesures per a aconseguir la igualtat no sols en
l'àmbit  festiu  sinó  també familiar  i  educatiu  i  que  l'any  que  ve  s'incremente  el  pressupost.
Finalment assenyala que si ja estava la festa pirata l'any que ve s'intente que no coincidisca i que
no veu intencionalitat en això de la bandera.

L'alcalde conclou assenyalant que li va comentar a Laura la possibilitat de canviar la festa pirata i
que va ser el mateix col·lectiu el que va triar aquesta data sabent que coincidien, però que si la
festa es consolida en aquesta data i el col·lectiu no vol que coincidisca amb cap altra festa es farà
així. 

Se sotmet la moció a votació, la qual s'aprova per unanimitat. 

1.6. Despatx extraordinari

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, presenta un moció per despatx extraordinari,
per la qual cosa de conformitat amb el que disposa l’�article 83 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), sotmet a prèvia declaració d'urgència la
inclusió de l'assumpte no inclòs en l'ordre del dia d'aquesta sessió i  d’acord amb el que s'ha
comentat per la Comissió informativa. 

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa que la urgència consisteix en el fet que
en la Comissió es va acordar que si estaven els informes i donava temps a l’estudi s'inclouria; i
estan ja els informes i ha quedat patent que no es compleix la legislació vigent.

Sotmesa a votació la urgència, és aprovada per unanimitat.

A continuació s'exposa la moció, de la qual s'ha donat trasllat pel portaveu del Grup Compromís,
Sr. Vilar Paradís, al secretari, el text íntegre de la qual és el següent:

“1.6.1. Pavimentació de les voreres inacabades del municipi de Moncofa.

Atés que en tot el poble trobem voreres sense pavimentar i que aquest fet afecta les persones de
mobilitat reduïda i els ciutadans en general, i incompleixen les lleis d'accessibilitat ciutadana i la
legislació vigent.
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Atés que segons l'informe del tècnic del Departament d'Urbanisme es posa de manifest que la no
pavimentació  de  les  voreres  contravé  la  legislació  vigent.  Per  tot  l'anterior,  proposem al  Ple
l'adopció dels següents ACORDS

PRIMER:  Que l'Ajuntament  de Moncofa  inicie  els  expedients  com més aviat,  i  que solucione
aquesta  situació  immediatament,  ja  que  les  voreres  es  troben  en  domini  públic  i  són
responsabilitat de l'Ajuntament.

SEGON: Que l'Ajuntament de Moncofa prioritze en l'execució, les zones més transitades, en pitjor
estat i on més perillositat es trobe, ja que són les de més risc i molèsties pels ciutadans.

TERCER: Que l'Ajuntament de Moncofa acordone amb la senyalització pertinent, mentrestant, per
impedir el pas en els trams de voreres inacabats per evitar que els veïns es puguen fer mal.

QUART: Que l'Ajuntament de Moncofa inicie les obres per a la pavimentació com més aviat i que
se solucione aquesta situació per a restablir la legislació vigent immediatament.“

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa que en el municipi de Moncofa hi ha
voreres que no compleixen les condicions d'accessibilitat i demana que es complisca i així també
ho demanen col·lectius com el de “La Torre”. Pel fet que estan davant de domini públic, si no s'han
rebut les voreres com toca és competència municipal que estiga d'acord amb la legislació vigent,
ja que si passa quelcom serà responsabilitat municipal. En aquest sentit va la moció, ja que en
l'informe tècnic diu que no es compleix i que ja siga l'equip de govern el que estudie com es paga,
que parle amb els veïns, on hi ha més risc, etc. És important veure l'estat de les nostres voreres ja
que potser no és un problema que no passe un carro però si que caiga una persona major, per la
qual cosa haurien de prendre's mesures per a les zones de més afluències, parlant amb els serveis
tècnics i tan ràpid com siga possible.

El portaveu del Grup Popular, Sr.  Andrés Alós, assenyala que s'està d'acord amb la moció si
després de l'estudi i l’informe es conclou que les voreres sense paviment no concorden amb la
legislació vigent en matèria d'accessibilitat i s’ha de veure com es fa front a aquestes despeses,
les zones més prioritàries, la fórmula per a pagar i quan es trobe una solució reunir-se els grups
polítics per a acordar-la. Finalment matisa que ha de prendre's amb precaució el punt de la moció
referent a acordonar la zona i que siga algun tècnic el que done la millor solució ja que estem a
favor però amb els pertinents informes.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que aquesta moció demostra la labor de
l'oposició per a construir, que és important anar estudiant els punts on siga necessari i anar fent a
mesura que existisca crèdit.  

La  portaveu del  Grup Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  assenyala  que es  votarà  a  favor  i  que és
necessari una Junta de Portaveus per a tractar assumptes.
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L'alcalde, Sr. Alós Valls, matisa que no es pretén desvirtuar la moció però que ha de matisar-se en
el punt tercer, acordar impedir el pas per les voreres “després dels informes pertinents”.

Conforme, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que elimina del punt
tercer “eliminar el pas” i queda de la manera següent: «Que l'Ajuntament de Moncofa acorde amb
la senyalització pertinent en els trams de voreres inacabades per a evitar que els veïns es puguen
fer mal». Finalment assenyala que a l'estar l'obra inacabada no havia d'estar oberta al públic però
que almenys estiga senyalitzat. 

Així queda l’acord en el punt tercer, “TERCER: Que l'Ajuntament de Moncofa acordone amb la
senyalització pertinent, mentrestant, en els trams de voreres inacabats per evitar que els veïns es
puguen fer mal.“
  
Finalitzades les intervencions, la proposta s'aprova per assentiment.

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària

Es dóna compte de la relació de decrets dictats des de l'última sessió ordinària i no es produeix
cap intervenció.

2.2. Precs i preguntes

2.2.1. El Sr. Picher Juliá (Grup Socialista) demana que s'aclarisca el tema del Consorci, la raó per
la qual es va desfer el Pacte, qui vota a favor i qui en contra.

L'alcalde, el Sr. Alós Valls, manifesta que pren nota. 

2.2.2. El Sr. Franch Peruga, regidor (Grup Socialista), pregunta sobre una factura de “GRB” del 26
d'abril que no es correspon amb l'albarà. També pregunta sobre les xarxes del camp de futbol ja
que es va fer un comentari en el Consell d'Esports i que s'informe sobre els gossos i els parcs
canins.  Finalment  s'adverteix  que  no  hauria  d'agafar-se  un  vehicle  de  l'Ajuntament  per  un
treballador que no està encara assegurat encara que ho vaja a estar demà.

L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  respon que esbrinarà  això  de la  factura.  Respecte  a
l'autobús s'assenyala que es va parlar amb Conselleria i es va enviar un plànol però que van
assenyalar que ells no subvencionen ni és la seua màxima prioritat. Respecte a l'assumpte que es
va  parlar  en  el  Consell  d'Esports,  es  donarà  trasllat  a  la  persona  competent  per  al  seu
coneixement. Quant al tema dels gossos, s'ha retardat un poc la licitació però s'espera que a finals
d'estiu ja estiga. La platja està en estudi i s'està intentant controlar els actes incívics ja que es van
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posar multes els anys passats perquè ha de ser compatible gaudir dels gossos sense que això
genere problemes de salut  pública.  Respecte a l'últim comentari  recorda que ells  també van
treballar 15 dies sense estar d'alta.

El Sr. Franch Peruga, regidor (Grup Socialista), aclareix que en l'albarà hi havia una diferència a
favor de 100 euros, però que hi havien altres factures sense albarà i havia de ser l'alcalde el que
hauria de sol·licitar-ho si el que vol és que l'Ajuntament funcione.

2.2.3.  El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, formula els següents precs: d'una banda
que es tinga en compte això dels albarans assenyalat anteriorment perquè sinó imperarà el lliure
albir i s’hauran de tindre en compte les factures que no es corresponguen i es demana també que
es  controle  l'estat  de  determinades  parcel·les,  que  s’efectuen  les  ordres  d'execució  que
procedisquen ja que hi han hagut diverses intervencions del SAMU, en llocs com Belcaire Nord o
en la zona de l'Ermita i finalment manifesta que ha rebut un correu d'un senyor a qui se li havia
cobrat un rebut prescrit, i l’han obligat a denunciar, fet que ha comportat que al final se li haja
tornat allò que s'ha cobrat de forma indeguda més les costes processals. Així que prega que
l'Ajuntament de Moncofa no complique la vida als veïns.

Finalment formula una pregunta, atenent que ja s'ha firmat el conveni del camp de futbol quan
començarà la licitació.

L'alcalde,  el Sr. Alós Valls, manifesta que el Conveni es va firmar dimarts i es va a tramitar per
urgència per a acurtar al màxim els terminis. Així mateix, aclareix que en el tema del pagament
assenyalat és anterior que entrara el Partit Popular i no s’ha d'exagerar ja que és de l'any 2014 i ja
s’ha donat l'ordre de pagament. Finalment es manifesta que es tindran en compte els precs. 

2.2.4.  El  portaveu  adjunt  del  Grup  Compromís,  Sr.  Borrás  Peñarroja,  formula  les  següents
preguntes que ha facilitat per escrit:

Escrit amb registre d’entrada núm. 5241/2016.

«Que presenta el Grup Municipal Compromís i en el seu nom el regidor del Grup, Sr. Raül Borràs
Peñarroja, per la formulació de manera oral i resposta també oral i per escrit en el Ple ordinari de
març de 2016 a l’empara i pel procediment establit en l'article 97 punts 6 i 7 de el RD 2598/1986,
de 28 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals que, en sentit literal, diu: “Les preguntes formulades per escrit seran contestades
ordinàriament en la sessió o, per causes degudament motivades, en la següent”.

Des del Grup polític de Compromís sempre ens hem preocupat per la gestió municipal del sòl
públic i, per tant, la manera i l’ús d’aquest en benefici d’una tercera persona o empresa de manera
privada pel seu benefici econòmic particular pot anar en contra de l’ interès general si la gestió de
l’Ajuntament de Moncofa no fóra la correcta.
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1. Al senyor alcalde: Com funciona la gestió del sòl i les casetes de fira situades a la plaça 
Na Violant d’Hongria? És una gestió privada de la plaça o de les casetes?

2. Al senyor alcalde: Quina quantitat paga o rep l’Ajuntament per aquesta cessió de sòl 
públic? Sabem quants diners costa als comerciants llogar a l’intermediari un lloc de 
venda?»

Escrit amb registre d’entrada núm. 5242/2016.

«Que presenta el Grup Municipal Compromís i en el seu nom el regidor del Grup, Sr. Raül Borràs
Peñarroja, per la formulació de manera oral i resposta també oral i per escrit en el Ple ordinari de
març de 2016 a l’empara i pel procediment establit en l'article 97 punts 6 i 7 de el RD 2598/1986,
de 28 de gener pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals que, en sentit literal, diu: “Les preguntes formulades per escrit seran contestades
ordinàriament en la sessió o, per causes degudament motivades, en la següent”.

Compromís per Moncofa duu al seu programa electoral el fer del nostre poble un lloc accessible
per a tots i totes. També durant la negociació dels pressupostos municipals va posar damunt la
taula, com a punt imprescindible, la dotació pressupostària per començar a millorar les voreres del
municipi  per  tal  de  fer-les  accessibles.  En  aquell  moment,  i  sempre  amb  idea  que  fóra  un
començament,  es  van pressupostar  amb  l’acord  dels  4  grups  polítics,  20000€  per  a  aquest
menester.

1. Al senyor alcalde: Quina quantitat dels diners consignats per aquest efecte s’han gastat? Quines
obres de millora de l’accessibilitat s’han realitzat». 

L’alcalde, Sr. Alós Valls, assenyala que en el programa electoral del Partit Popular ja es va introduir
una proposta per a incorporar aquesta actuació i ha actuat aquest equip de govern en eixa línia;
així des de l'any 2015 s'està valorant dur a terme actuacions per a fer voreres accessibles per la
qual  cosa s'han demanat  pressupostos  per  a  licitar-ho,  si  és  el  cas.  També en l'Ajuntament
s’efectuarà una altra actuació eliminant el mostrador i fer més accessible el registre d'entrada. Les
actuacions de més calat inclús estan pendents però és la línia d'aquest equip efectuar major
despesa.

El Sr. Borrás Peñarroja anima que s'efectue despesa en aquestes actuacions.

2.2.5. La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, formula el següent prec: si hi ha alguna
vorera amb arbres que molesten el pas, que es prenga la solució que siga possible. Així mateix
formula dos preguntes: d'una banda, si es controlarà l'accés al poble ara en el període estival i, de
l’altra, com funcionarà el Consorci.  

L'alcalde, Sr. Alós Valls, contesta, respecte el control d'accés al poble, hui s'ha firmat la col·locació
de passos de vianants elevats per a limitar la velocitat i s'ha reunit la Junta Local de Seguretat
Ciutadana on s'ha tractat aquest assumpte, amb mesures entre altres com ara col·locar un radar i
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una campanya de control de velocitat.

Quant al Consorci, les decisions es prendran entre les entitats que la integren, organitzacions
sindicals i empresarials; és la Presidència de l'Ajuntament de la Vall d’Uixó i la Vicepresidència i
Secretaria de l'Ajuntament de Nules, atenent que són les poblacions més grans i en conseqüència
on hi ha més aturats. Ara encara s'estan debatent les mesures a adoptar però tot serà amb les
corresponents votacions i d’acord amb els serveis tècnics.

2.2.6. El Sr. Franch Peruga, regidor (Grup Socialista),  prega que es pose un rètol on s'assenyale
l'horari per a tirar el fem orgànic a fi d'evitar molèsties.

Així mateix el Sr. Vilar Paradís sol·licita que es controle l'horari d'arreplega del fem.

L'alcalde, Sr. Alós Valls, assenyala que pren nota.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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