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ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 8
Data: 20 de juliol de 2016
Horari: de 19.30 a 21.30 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, segondo tinent d’alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
8. 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 Peñarroja, regidor (Grup Compromís)

Secretari: Marc Palomero Llopis

Excusa l’absència:

Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Ordre del dia:

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: ordinària de 30-06-2016 i extraordinària
de 30-05-2016.

1.2. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l’aprovació de l'execució del projecte de
millora de la xarxa de clavegueram (FASE I).

1.3. Dictamen de la proposició de l'Alcaldia relativa a l’aprovació de la certificació final d'obra de
l’anul·lació d'abocaments al canal Masbó en temps sec.

1.4.  Dictamen de la  proposició  de  la  regidora  delegada  d'Educació  d'aprovació  dels  festius
escolars per al curs 2016-2017.

1.5. Dictamen relatiu a la moció del grup Compromís relativa a la implantació d'un sistema de
recuperació d'envasos per mitjà de l'abonament d'un depòsit previ.

1.6. Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern:
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2.1. Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària, decrets 2016 – 1299 
fins a 2016 – 1467 (Gestiona) i decrets 47 a 50 (Ginsa).

2.2. Precs i preguntes

1. PART RESOLUTÒRIA:

1.1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINÀRIA DE 30-
06-2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 30-05-2016

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  les  sessions  anteriors:  ordinària  de  30-06-2016  i
extraordinària de 30-05-2016.

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

1.2. DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE 
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I)

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa 
permanent d'assumptes jurídics de data 15 de juliol de 2016, el text íntegre del qual és el 
següent:

«Vist el Projecte de millora de la xarxa de clavegueram, fase I,  redactat per FACSA, SA per
import de 140.990,02 € IVA inclòs.

Vist el contracte d'abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram subscrit amb FACSA, SA.

Vist l'informe emés per la tècnica de Contractació sobre la legislació aplicable i el procediment
que s'ha de seguir que es transcriu:

“La funcionària que subscriu, emet el següent informe basant-se en els següents,

Antecedents de fet

I. Per mitjà de providència d'Alcaldia de data 21-06-2016 es va acordar:

“Vist el Projecte de Millora de la xarxa de clavegueram, fase I, redactat per FACSA, SA per
import de 140.990,02 € IVA inclòs.

Vist el contracte d'abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram subscrit amb FACSA, SA.

Dispose:

Primer. Que pels serveis tècnics municipals s'informe:

 Sobre la necessitat de dur a terme les obres detallades en el projecte de millora de la
xarxa de clavegueram, fase I.
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 Si les dites obres són d'urbanització de noves zones del terme municipal o d'ampliació,
renovació  o  millora  de les  instal·lacions  generals  del  clavegueram i  de la  xarxa de
distribució.

 Si  el  projecte  es  va  incloure  en  el  Pla  Director  de  clavegueram  presentat  per
l'adjudicatària i, si és el cas, pla d'execució i finançament de l'esmentada actuació i data
d'aprovació del citat Pla.

Segon.  En cas de ser necessària l'execució de l'esmentat projecte, que pels servicis tècnics
municipals s'informe si el projecte presentat per FACSA és prou, als efectes previstos en l'article
121 TRLCSP, per a l'execució de les actuacions incloses en aquesta, així com si l'execució de les
obres incloses en la dita proposta requereix designació de direcció facultativa segons el que
disposa l'article 41 LCSP.

Tercer.  Que  per  la  Intervenció  municipal  s'informe,  si  és  procedent,  sobre  la  forma  de
finançament més adequada per a executar les obres incloses en el projecte de millora de la
xarxa de clavegueram, fase I, redactat per FACSA.”

II.  Consta en l'expedient de què se m'ha donat trasllat “Projecte de millora de la xarxa de
clavegueram, fase I”, redactat per FACSA, SA per import total 140.990,02 € IVA inclòs.

III.  Per l'arquitecte  municipal  amb  data  22-06-2016  i  en  compliment  de  la  providència
d'Alcaldia anteriorment indicada s'ha informat: 

El tècnic que subscriu, en relació a la providència d'Alcaldia de data 21/06/2016, té a bé emetre
l'INFORME següent:

Antecedents

En data 21 de juny de 2016, per mitjà de providència d'Alcaldia, se sol·licita informe els serveis
tècnics municipals respecte al PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE
I), redactat per FACSA SA.

Consideracions tècniques

- Sobre la necessitat de dur a terme les obres detallades en el PROJECTE de referència.

La necessitat de dur a terme les obres ve justificada en el mateix document, per mitjà de les
quals es reduirà i laminarà el cabal que rep l'EBAR NORD I, i es reduirà la possibilitat que es
produïsquen desbordaments en la xarxa,  aprofitant  al  màxim, la resta de la infraestructura
municipal existent. 

- Respecte  a  si  les  obres  són  d'urbanització  de  noves  zones  del  terme municipal  o
d'ampliació, renovació o millora de les instal·lacions generals del clavegueram i de la
xarxa de distribució.

Les obres previstes corresponen a obres d'ampliació, renovació o millora de les instal·lacions
generals de clavegueram i no a obres d'urbanització de noves zones del terme municipal.

- Respecte a si el dit projecte es va incloure en el Pla Director de clavegueram presentat
per l'adjudicatària i, si és el cas, pla d'execució i finançament de l'esmentada actuació i
data d'aprovació del citat Pla.

En l'actualització del Pla Director presentat per FACSA en l'Ajuntament en data 08 d'abril de
2016, estan previstes les següents actuacions de “prioritat alta” per a millora del funcionament
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de la xarxa, evacuant directament el cabal d'aigua residual generat en el nucli urbà, a l'EBAR
Xilxes d’Alt, evitant que passe per les EBAR de la platja:

- Col·lector principal en carrer Onda (que engloba també el carrer Soneja).
- Nova estació de bombament nucli.
- Canonada i impulsió nucli.

Amb les obres previstes en el projecte de millores presentat i objecte del present, s'executa el
tram previst en el carrer Soneja de l'actuació identificada com a “Col·lector principal en carrer
Onda”,  i  comporta  l'execució  d'altres  actuacions  conseqüència  d'aquesta,  per  a  aprofitar  al
màxim  la  infraestructura  municipal  existent,  fins  que  no  s'executen  la  resta  d'actuacions
identificades com de “prioritat alta”.

No obstant això, no consta en el Departament d'Urbanisme que el Pla Director de Clavegueram
haja sigut objecte d'aprovació municipal.

- Sobre la suficiència del projecte per a l'execució de les actuacions incloses en aquest.

El projecte presentat defineix i valora adequadament els treballs a dur a terme i es considera
prou per a executar les obres que comprén.

El termini d'execució estimat per a dur a terme les obres previstes s'estableix en SIS SETMANES
(6 SETMANES).

Haurà de ser designada la direcció facultativa durant l'execució de les obres, sense perjuí que
siga  designat  igualment  un  responsable  del  contracte  si  l'òrgan  de  contractació  ho estima
oportú.

El que s'informa i se sotmet a consideració de l'òrgan competent.

IV. Per l'interventor municipal amb data 22-06-2016 s'ha informat:

Vista la providència d'Alcaldia en què se sol·licita de la Intervenció municipal informe sobre el
finançament més adequat per a executar les obres incloses en la proposta d'actuació per a les
millores en la xarxa de clavegueram (fase 1) valorades en 140.990,02 €.

Vista la documentació que es troba en l'expedient (proposta de FACSA d'actuació per a les
millores en la xarxa de clavegueram fase 1, providència d'alcaldia sol·licitant informe als serveis
tècnics municipals respecte de diversos extrems i sol·licitant a la Intervenció municipal informe
relatiu  al  finançament  més  adequat  de  tals  actuacions  i  informe  emés  per  l'arquitecte
municipal).
 
Vist que en el pressupost municipal 2016 s'ha procedit a la incorporació de romanents que
emparen  despeses  amb  finançament  afectat,  en  l'aplicació  pressupostària  BCO-161-61901
"Millora i adequació col·lectors aigües residuals", per import de 359.346,80 €.

Vist que el finançament afectat que empara la incorporació de romanents té el seu origen en
una operació d'endeutament a llarg termini, per import de 2.812.000 €, que va comptar amb
l'autorització de l'òrgan de tutela financera (Generalitat Valenciana) per a ser destinat en part,
2.452.653,20 €, a l'EDAR i una altra part, 359.346,80 €, a finançar inversions relatives a la
millora i adequació de col·lectors d'aigües residuals.

Vist tot això, per mitjà del present ofici, s'informen del Sr. alcalde els extrems següents:
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a) Pel que fa a l'existència de crèdit adequat i suficient:

A la vista de la documentació que es troba en l'expedient, i més concretament a la vista de
l'informe  de  l'arquitecte  municipal  del  qual  es  desprén  clarament  que  les  obres  estan
relacionades amb col·lectors d'aigües residuals a l'assenyalar "evacuant directament el cabal
d'aigua residual generat en el nucli urbà", ha de concloure's que hi ha crèdit adequat i suficient
en l'aplicació pressupostària  BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors aigües residuals",
que a data actual compta amb un crèdit disponible de 286.257,25 €

b) Pel que fa a la forma de finançament més adequada de l'actuació:

Aquesta Intervenció considera que, al tractar-se d'un aspecte d'oportunitat i no de legalitat, no
pot  ni  ha de  pronunciar-se  respecte  d'això remetent-se  per  tant  a  les  distintes  formes de
finançament  que vénen previstes  en el  PCAP del  contracte  d'abastiment  domiciliari  d'aigua
potable i  clavegueram; si bé recordant-se que hi ha crèdit adequat i  suficient en l'aplicació
pressupostària  BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors aigües residuals".

V.  Amb data 13-05-2016 qui subscriu va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el
procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació del Pla Director de Clavegueram i les seues
actualitzacions i per mitjà de providència d'Alcaldia de data 13-05-2016 es va acordar respecte
d'això: 

“PRIMER. Que pels serveis tècnics municipals (Urbanisme) s'informe sobre:

-l'adequació del Pla Director de Clavegueram “a l'avanç del Pla Director dels Serveis d'Aigua
Potable i Clavegueram del Municipi” presentat per FACSA, SA per a l'adjudicació del present
contracte de gestió.

-la  idoneïtat  i  viabilitat  tècnica  del  Pla  Director  de  Clavegueram, del  Pla  d'Inversions  a les
infraestructures de clavegueram i de l'actualització del Pla Director de Clavegueram presentat
per FACSA, SA a la prestació del servei contractat i a la normativa tècnica aplicable.

SEGON.  Que pels  serveis  tècnics  municipals  (Medi  Ambient)  s'informe sobre  la  idoneïtat  i
viabilitat  mediambiental  del  Pla  Director  de  Clavegueram,  del  Pla  d'Inversions  a  les
infraestructures de clavegueram i de l'actualització del Pla Director de Clavegueram presentat
per FACSA, SA i la seua adequació a la legislació aplicable.

TERCER. Sotmetre a fiscalització prèvia l'adequació del  Pla de finançament de les actuacions
detallades en el Pla Director, en el Pla d'Inversions a les infraestructures de clavegueram i en
l'actualització  dels  mateixos  presentada  per  FACSA,  SA,  a  l'estudi  economicofinancer  dels
servicis derivats de la gestió dels servicis d'abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram
presentat per FACSA, SA per a l'adjudicació del contracte.

-la idoneïtat i viabilitat economicofinancera del Pla Director de Clavegueram, del Pla d'Inversions
a  les  infraestructures  de  clavegueram  i  de  l'actualització  del  Pla  Director  de  Clavegueram
presentat per FACSA, SA.”

En data d’aquest informe no consta l'emissió dels esmentats informes, ni per tant, s'ha aprovat
el citat PLA DIRECTOR ni les seues actualitzacions.

VI.  En  virtut  de  l'informe  emés  per  qui  subscriu  el  24-06-2016,  per  mitjà  de  providència
d'Alcaldia de data 24-06-2016 es va acordar:

5

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


Ajuntament de Moncofa                                                             Secretaria
Pl. Constitució, 1                                                                                          
12593 Moncofa 
Tel. 964580421 Fax: 964580348
www.moncofa.com                                                                           secretari@moncofa.com

“PRIMER. Que pels serveis tècnics municipals (Urbanisme) s'informe sobre la conveniència o
necessitat d'executar el projecte de millora de la xarxa de clavegueram, fase I, amb anterioritat
a l'aprovació del PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM i les seues actualitzacions i, si és el cas,
sobre la  incidència  i  repercussió  que l'aprovació  i  execució de l'esmentat  Projecte  poguera
tindre  sobre  la  futura  aprovació  del  PLA  DIRECTOR  DE  CLAVEGUERAM  i  les  seues
actualitzacions.

SEGON. Que pels serveis tècnics municipals (Medi Ambient) s'informe sobre la conveniència o
necessitat d'executar el Projecte de Millora de la xarxa de clavegueram, fase I, amb anterioritat
a l'aprovació del PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM i les seues actualitzacions i, si és el cas,
sobre la  incidència  i  repercussió  que l'aprovació  i  execució de l'esmentat  projecte  poguera
tindre  sobre  la  futura  aprovació  del  PLA  DIRECTOR  DE  CLAVEGUERAM  i  les  seues
actualitzacions.

TERCER. Traslladar a la Intervenció municipal els esmentats informes per al seu coneixement
quan poguera condicionar a la futura aprovació del PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM i les
seues actualitzacions.”

VII.  En compliment de la dita providència l'arquitecte municipal va emetre un informe amb
data 24-06-2016 del següent tenor literal:

“L'anàlisi del  document  complet  del  pla  director  de  tot  el  municipi,  comporta  un
termini temporal molt superior a què comporta l'anàlisi d'una obra concreta i fitada.

Analitzades les millores indicades en el propi projecte, que comportaria l'execució de les obres,
es considera convenient que la dita execució s'escometa com més prompte millor.

Es considera que l'aprovació i execució de l'esmentat projecte no tindrà incidència o repercussió
negativa  sobre  la  futura  aprovació  del  PLA  DIRECTOR  DE  CLAVEGUERAM  i  les  seues
actualitzacions, sense perjuí que en la dita aprovació es tinga per executat en la proporció que li
correspon.”

VIII. Amb data 8-07-2016 la tècnica de Qualitat i Medi Ambient ha emés l'informe requerit, del 
següent tenor literal:

Sobre la conveniència o necessitat d'executar el projecte de millora de la xarxa de clavegueram 
amb anterioritat a l'aprovació del Pla Director de Clavegueram, i davant del problema que es 
planteja per la possibilitat d'efectuar-se abocaments en la séquia,

La tècnica que subscriu considera necessari adoptar una solució- amb caràcter d'urgència per la
descripció d'època de cabal punta a l'agost- que garantisca que no es produïsquen abocaments 
d'aigua residual al medi natural.

Vist el projecte de millora de clavegueram; actuacions que formen part del Pla Director i solució
a aquest problema per mitjà de l'execució d'una sèrie d'obres. 

Vist la justificació de la necessitat de realitzar aquestes obres per possibles abocaments en 
séquia, i que és l'única alternativa presentada. A causa del caràcter d'urgència, la tècnica que 
subscriu informa convenient executar el dit projecte.

Sobre la incidència i repercussió que l'aprovació i execució de l'esmentat projecte poguera 
tindre sobre la futura aprovació del pla director de  clavegueram i les seues actualitzacions.

Des del punt de vista mediambiental, la incidència i repercussió que l'aprovació i execució de 
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l'esmentat projecte poguera tindre sobre la futura aprovació del Pla Director de clavegueram, 
podria ser que el Pla Director estiguera sotmés a avaluació ambiental previ a la seua aprovació i
autorització de l'adopció del dit Pla. En aquest cas no es podria executar cap obra que comprén 
el Pla, amb anterioritat a la resolució d'aquest procediment; en aquest cas informe d'impacte 
ambiental.

En el supòsit que el Pla Director estiguera sotmés a EA i es realitzara el projecte de millores en 
la xarxa de clavegueram (fase I), en aquest cas no tindrien validesa els actes d’adopció, 
aprovació o autorització del Pla i projectes que, estant inclosos en l'àmbit d’aplicació de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre d'Avaluació Ambiental no s'hagen sotmés a avaluació ambiental.

Els projectes d'enginyeria hidràulica estan sotmesos a avaluació ambiental, d'acord amb l'annex
II de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental.

No obstant això, una vegada revisat el Pla Director de Clavegueram presentat per la mercantil 
FACSA es comprova la longitud de col·lectors i el diàmetre d’aquests, a instal·lar en la 
programació de totes les obres que arreplega el dit Pla, concloent que aquests col·lectors no 
reuneixen amb les característiques establides en l'annex II de la dita Llei, que obligarien a 
sotmetre el Pla Director de Clavegueram al procediment d'Avaluació Ambiental.

Per tant, el Pla Director de Clavegueram d'acord amb la memòria tècnica presentada no 
requereix de la tramitació del procediment d'Avaluació Ambiental.

No obstant això, se sotmet el present informe a la consideració dels Òrgans de Govern d’aquest
Ajuntament.

XI. El contracte d'abastiment domiciliari d'aigua potable i clavegueram es va subscriure el 9-08-
2010 amb FACSA, SA amb una duració de 25 anys.

En la clàusula 1 PCAP sobre l'objecte, règim i naturalesa jurídica del contracte es fa constar que
“són, així mateix, objecte de la present concessió l'execució i/o si és el cas finançament de les
obres d'ampliació, renovació o millora de les instal·lacions generals de l'abastiment i de la xarxa
de distribució.”

Respecte d'això, la clàusula 11 PCAP estableix que l'execució, ampliació, renovació i millora de
les  instal·lacions  generals  d'abastiment,  seran  executades  pel  concessionari,  podent  ser
finançades de manera total o parcial, a voluntat de l'Ajuntament sempre que prèviament es
trobe la forma de rescabalar al concessionari  de la inversió realitzada en el termini de vigència
del contracte o d'alguna de les seues pròrrogues.

Si al finalitzar la concessió per qualsevol causa quedaren obres o instal·lacions sense amortitzar
en la seua totalitat, l'Ajuntament abonarà al Concessionari, en el termini màxim de dos mesos
des de l'entrega del servici, l'import de l'amortització pendent més l'IVA corresponent, incloses
aquelles quantitats que s'hagueren passat al cobrament en els corresponents rebuts d'aigua
potable i no s'hagueren pogut cobrar.”

En la  clàusula  11 PPT es  detallen  les  obres  incloses  en el  concepte  d'obres  d'ampliació  o
renovació de les xarxes i incloses, per tant, en el Objecte de la concessió, distingint-les dels
supòsits  d'obres  d'urbanització  de  noves  zones  del  terme  municipal  i  de  l'execució  de  les
infraestructures associades a aquestes.

Legislació aplicable
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- La disposició transitòria  primera del  Text  Refós de la Llei  de Contractes  del  Sector
Públic.

- Els  articles  41,  99.2  i  105 i  la disposició  addicional  segona de  la  Llei  30/2007,  de
Contractes del Sector Públic.

Primera. Règim jurídic

La  Disposició  transitòria  primera  TRLCSP  estableix  que  els  contractes  adjudicats   amb
anterioritat  a la Entrada en vigor d'aquesta llei  indicada es regiran quant  als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la seua duració i règim de pròrrogues per la normativa anterior,
per la qual cosa sensu contrario, els contractes adjudicats després de l'entrada en vigor de la
Llei 30/2007 es regiran quant als seus efectes, compliment i extinció per aquesta Llei.

El  contracte  d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i  sanejament  va  ser  adjudicat
definitivament el 12-07-2010 mitjançant un acord de la Junta de Govern Local, i per tant, amb
anterioritat a l'entrada en vigor del TRLCSP, per la qual cosa el contracte es regirà per la Llei
30/2007, de Contractes del Sector Públic.

Segona. Procediment que s'ha de seguir

Segons l'informe de l'arquitecte municipal, les obres incloses en el projecte presentat per FACSA
“corresponen a obres d'ampliació o renovació de les xarxes i no a obres d'urbanització de noves
zones del terme municipal”.

Així mateix, s'informa que la dita proposada d'actuació està inclosa en l'actualització del Pla
Director presentat per FACSA en l'Ajuntament en data 08 d'abril de 2016, qualificada a més
com de prioritat alta.

Per tant, atés que el projecte presentat per FACSA està inclòs en el Objecte de la concessió, de
conformitat amb les clàusules 1 i 11 PCAP, el concessionari haurà d'executar les actuacions
previstes en la dita proposta.

Quant a l'execució d'obres, l'article 105 LCSP estableix que l'adjudicació d'un contracte d'obres
requerirà la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del corresponent projecte,
corresponent la seua aprovació a l'òrgan de contractació.

A aquests efectes, l'arquitecte municipal ha informat que el projecte presentat defineix i valora
adequadament els treballs a dur a terme i es considera prou per a executar les obres que
comprén. El termini d'execució estimat per a dur a terme les obres previstes s'establix en SIS
SETMANES (6 SETMANES).

Assenyalant, a més, que haurà de ser designada la direcció facultativa durant l'execució de les
obres, sense perjuí  que siga designat igualment un responsable del  contracte  si  l'òrgan de
contractació ho estima oportú.

Tercera.  Òrgan  competent  per  a  l'aprovació  del  PROJECTE  DE  MILLORA  DE  LA
XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I)

L'article 99.2 LCSP estableix que en els plecs de clàusules administratives particulars s'inclouran
els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte i les altres
mencions requerides per aquesta Llei i les seues normes de desplegament.

La  clàusula  11  PCAP  arreplega  que  la  gestió  del  servici  inclourà  l'execució  de  les  obres
d'ampliació i renovació necessàries de la xarxa de sanejament, quedant per determinar quin
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òrgan  és  el  competent  per  a,  en  virtut  de  l'esmentada  clàusula,  aprovar  el  PROJECTE DE
MILLORA  DE  LA  XARXA  DE  CLAVEGUERAM  (FASE  I)   i  ordenar  la  seua  execució  a  la
concessionària del servei d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament.

L'òrgan de contractació  competent  per a  l'adjudicació  del  contracte  d'abastiment  domiciliari
d'aigua potable i clavegueram va ser la Junta de Govern Local en virtut del que disposa la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007 i de l'acord de delegació del Ple en la Junta de
Govern Local de les facultats que com a òrgan de contractació li corresponien al Ple, segons
acord plenari de data 22-06-2007.

No obstant això, mitjançant un acord plenari de data 4-06-2012, es va revocar la delegació de
competències  efectuada  pel  Ple  en la  Junta  de  Govern  Local,  per  la  qual  cosa  l'òrgan  de
contractació competent per a aprovar la proposta d'actuació i ordenar l'execució de les obres
contingudes en aquesta a la concessionària, és el Ple de la Corporació.

Així mateix, la clàusula 11 del PCAP estableix que l'execució, ampliació, renovació i millora de
les instal·lacions generals de l'abastiment així com de la xarxa de distribució, seran executades
pel concessionari, podent ser finançades per l'Ajuntament o pel concessionari de manera total o
parcial, a voluntat de l'Ajuntament, sempre que prèviament es trobe la forma de rescabalar al
Concessionari de la inversió realitzada en el termini de vigència del contracte o d'alguna de les
seues pròrrogues.

Per tant, també és competència plenària determinar la forma de finançament de les actuacions
previstes en el PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I), informant
l'interventor que “hi ha crèdit adequat i suficient en l'aplicació pressupostària BCO-161-61901
"Millora  i  adequació  col·lectors  aigües residuals",  que a data  actual  compta  amb un crèdit
disponible de 286.257,25 €” encara que  “considera que, al tractar-se d'un aspecte d'oportunitat
i  no de legalitat,  no pot ni  ha de pronunciar-se respecte d'això remetent-se per tant a les
distintes formes de finançament que vénen previstes en el PCAP del contracte d'abastiment
domiciliari d'aigua potable i clavegueram”.

Tercera.  Finalment, de  conformitat  amb el  que preveu la  clàusula  12  PCAP del  contracte
d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i  sanejament,  “Les  inversions  i  millores  en obres  i
instal·lacions  que  haja  de  realitzar  el  concessionari  pel  seu  compte  durant  la  vigència  del
contracte i que queden subjectes a reversió, formaran temporalment part del seu immobilitzat, i
estaran  des  de  la  seua  execució  i  durant  el  dit  termini  de  vigència  en possessió  i  ús  del
concessionari, produint-se l'entrega a l'Ajuntament al final d’aquest, si bé aquest podrà emetre
els documents pertinents (actes de recepció,  etc.),  per a deixar constància que les obres i
millores han sigut finalitzades  i  són conformes a les  especificacions tècniques del  projecte,
havent d'efectuar la incorporació formal a l'inventari de béns afectes el servei.

Tots aquests béns revertiran a l'Ajuntament al finalitzar la concessió, ocasionant-se l'entrega i
posada a disposició a favor d'aquest, per a la qual cosa el concessionari haurà de dotar durant
el termini de duració de la concessió, amb càrrec a les tarifes del servici, les corresponents
dotacions a les amortitzacions (tant tècniques com financeres) que garantisquen la recuperació
de les inversions i millores realitzades pel concessionari durant la vigència del contracte, així
com la retribució dels capitals invertits per aquest durant el període concessional.”

En el mateix sentit el PPT regulador del servei disposa que “Les infraestructures dels serveis,
actuals i futures, seran entregades en ús al concessionari, amb el caràcter de béns afectes els
serveis, estant per tant subjectes a reversió gratuïta a l'Ajuntament al final de la vida de la
concessió. L'Ajuntament, amb independència de les diverses obligacions establides en aqueste
Plec de Condicions, conservarà la titularitat del servei.”
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Per tant, finalitzada l'obra haurà de rebre's de conformitat amb el que preveu l'article 218 LCSP
i els plecs reguladors del servici i incorporar-la formalment a l'inventari de béns.

Per allò que s'ha exposat, la funcionària que subscriu emet INFORME FAVORABLE perquè el Ple
de l'Ajuntament ordene a FACSA l'execució de les obres arrepleguades en el PROJECTE DE
MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I) en virtut del que disposen les clàusules 1 i
11  PCAP  del  contracte  d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i  sanejament  subscrit  amb
FACSA i eleva a l'Alcaldia el següent informe amb proposta de resolució:

PRIMER. Aprovar  el  PROJECTE  DE  MILLORA  DE  LA  XARXA  DE  CLAVEGUERAM (FASE  I)
presentat per FACSA i incorporar a l'expedient que es tramite l'acta de replantejament previ.

SEGON.  Ordenar  a  FOMENTO  AGRÍCOLA  CASTELLONENSE,  SA,  concessionària  del  servei
d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament, l'execució del PROJECTE DE MILLORA DE
LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I)  per estar  inclosa en el  Objecte de la concessió de
conformitat amb els plecs reguladors del contracte.

El termini d'execució de les obres serà de sis setmanes a comptar del següent al de la firma de
l'acta de comprovació de replantejament.

La recepció de les obres es realitzarà de conformitat amb el que preveu l'article 218 LCSP i els
plecs reguladors del contracte d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament amb els
efectes previstos en aquests.

TERCERA. Determinar el finançament de l'execució del PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA
DE CLAVEGUERAM (FASE I).

QUARTA. Designar el responsable municipal encarregat de supervisar l'execució del PROJECTE
DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I) i a la direcció facultativa de conformitat
amb  el  que  preveu  l'article  41  LCSP  i/o  facultar  l'alcalde  per  a  efectuar  les  esmentades
designacions.
 
És tot  quant competeix  informar excepte millor  criteri  fundat  en dret,  de tot  això es dóna
trasllat a l'Alcaldia per al seu coneixement i efectes.”

Vist que segons l'informe de l'interventor municipal “ha de concloure's que hi ha crèdit adequat
i suficient en l'aplicació pressupostària BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors aigües
residuals", que a data actual compta amb un crèdit disponible de 286.257,25 €”.

Vist  que  és  competència  plenària  determinar  la  forma  de  finançament  de  l'execució  del
PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I).

Vist tot això, DECRETE elevar al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar  el  PROJECTE  DE  MILLORA  DE  LA  XARXA  DE  CLAVEGUERAM (FASE  I)
presentat per FACSA i incorporar a l'expedient que es tramita l'acta de replantejament previ.

SEGON.  Ordenar  a  FOMENTO  AGRÍCOLA  CASTELLONENSE,  SA,  concessionària  del  servei
d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament, l'execució del PROJECTE DE MILLORA DE
LA  XARXA  DE  CLAVEGUERAM  (FASE  I)  per  estar  inclosa  en  l’objecte  de  la  concessió  de
conformitat amb els plecs reguladors del contracte.

El termini d'execució de les obres serà de sis setmanes a comptar del següent al de la firma de
l'acta de comprovació de replantejament.
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La recepció de les obres es realitzarà de conformitat amb el que preveu l'article 218 LCSP i els
plecs reguladors del contracte d'abastiment domiciliari d'aigua potable i sanejament amb els
efectes previstos en els mateixos.

TERCERA. Proposar el finançament de l'execució del PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM (FASE I) amb càrrec als recursos propis municipals.

QUARTA. Aprovar el finançament de l'execució del PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM (FASE I) amb càrrec als recursos propis municipals.

CINQUENA.  Que per la Intervenció municipal s'expedisca certificat d'existència de crèdit per
import de 140.990,02 € IVA inclòs per a fer front a l'execució del PROJECTE DE MILLORA DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I) amb càrrec als recursos propis municipals.

SISENA. Designar el responsable municipal encarregat de supervisar l'execució del PROJECTE
DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM (FASE I) i la direcció facultativa de conformitat
amb  el  que  preveu  l'article  41  LCSP  i/o  facultar  l'alcalde  per  a  efectuar  les  esmentades
designacions.

Així mateix, l’alcalde procedeix a l'explicació de l'informe de la tècnica de Medi Ambient de 12-
07-2016. Posteriorment explica les actuacions que es pretén dur a terme en el c/ Soneja.

Raül Borràs Peñarroja (Grup Compromís) comenta el preu de les actuacions que es realitzaran.
Pregunta si hi ha notícies de l'EPSAR sobre el pla de clavegueram.

L’alcalde  comenta  el  contingut  de  l'última  comunicació  de  l'EPSAR  en  relació  al  pla  de
clavegueram i que els serveis tècnics procediran al seu estudi per a l'emissió dels informes
corresponents.  També explica  la  necessitat  de l'emissió  de l'informe de la  tècnica de  Medi
Ambient de 12-07-2016, en el  qual  es  posa de manifest que les observacions que l'EPSAR
realitza  sobre el  pla  de clavegueram no afecten les  obres que es pretén realitzar  en el  c/
Soneja.

El Sr. Raül Borrás Peñarroja (Grup Compromís) pregunta si l'EPSAR ha opinat sobre el conveni.

El Sr. José Mª Andrés Alós (Grup Popular) respon afirmativament i anuncia que l'EPSAR veu el
conveni amb bons ulls.

El Sr. Raül Borrás Peñarroja (Grup Compromís), explica que ha estat en contacte amb l'EPSAR i
que li han comentat les seues reserves quant al conveni.

El Sr. José Mª Andrés Alós (Grup Popular) explica que les observacions que conté el document
de  l'EPSAR  es  refereixen  al  pla  director,  i  en  particular  al  tap  existent  en  la  xarxa  de
clavegueram. L'EPSAR veu oportunes les actuacions urgents proposades per FACSA.

El Sr. Raül Borrás Peñarroja (Grup Compromís) pregunta si en la reunió amb l'EPSAR es va
parlar del cofinançament de les actuacions.

El Sr. José Mª Andrés Alós (Grup Popular) fa al·lusió a l'últim document remés per l'EPSAR. En
aquest es fa referència al cofinançament però no es determina l'abast d'aquest. Almenys és
evident que tot el finançament de les actuacions no serà a càrrec de l'Ajuntament, l'EPSAR
col·laborarà en part però no sabem en quin tant per cent.
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L’alcalde entrega a tots els presents una còpia de l'últim document presentat per l'EPSAR en
què es contenen les observacions al pla de millora del clavegueram i procedeix a explicar-ne
detalladament el contingut, referint-se a la proposta de conveni per a millorar les estacions de
bombament cap a la depuradora, l'observació de la necessitat d'una xarxa separativa, etc.

El Sr. Jaime Picher Juliá (Grup Socialista) pregunta qui decideix la part a cofinançar.

L’alcalde contesta que ha de ser un acord entre les parts i que s'intentarà que el dit acord siga
el més beneficiós possible per a l'Ajuntament.

El Sr. Raül Borrás Peñarroja (Grup Compromís) explica que l'EPSAR els va comentar que les
coses s'han fet malament des de l'Ajuntament.

El Sr. Jaime Picher Juliá (Grup Socialista) contesta que no sols ells han fet coses malament i
que si s'han fet malament en cap cas ha sigut a propòsit.

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),
Sr. Andrés Alós; 
 7 abstencions: 2 que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís
(2), Sr. Borrás Peñarroja i 5 que corresponen al Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa que sempre
que aquesta corporació ha tingut coneixement d'algun abocament s'ha tingut la intenció de
solucionar-ho, tal com va ocórrer amb el canal Masbó. A través de la present actuació es pretén
evitar abocaments al mar, que a més del dany mediambiental danyen el turisme.
Es tracta d'una actuació al c/ Soneja i en la qual es tenen en compte les futures actuacions de
l'EPSAR.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que el seu grup està d'acord amb la
realització d'actuacions encaminades a evitar abocaments així com en el pla director presentat
per FACSA.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta que vol saber des de quan FACSA
és coneixedora dels abocaments i si  aquests eren coneguts per l'Ajuntament.  A continuació
pregunta si l'adjudicació directa a FACSA d'acord amb els plecs del contracte subscrit amb ella
es realitza de forma directa per raons d'urgència o per existir una millora en el preu. També
pregunta que ocorrerà si plou durant la realització de les obres, si en aquest cas es produiran
abocaments  incontrolats  al  mar.  Finalment  pregunta  si  s'ha mantingut  algun contacte  amb
l'EPSAR a fi de determinar el % de finançament que aquesta assumirà en relació al pla director.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta que és l'equip de govern qui va avisar
FACSA en relació amb els abocaments. L'adjudicació directa a FACSA es realitza per ser aquesta
una actuació urgent, tal com queda acreditat pels informes tècnics. En relació al supòsit de
pluja, entén que es produirà un abocament incontrolat, per la qual cosa és urgent solucionar ja
el problema. Finalment, sobre el finançament, explica que l'Ajuntament lluitarà per aconseguir
el màxim finançament.
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta que atenent la gravetat del problema,
com més prompte es realitze l'obra, millor. També pregunta sobre els nivells alts de les séquies,
a pesar de la falta de pluja. Avança el seu vot favorable.
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El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  comenta  que  es  tracta  d'una  actuació
necessària i primordial. Avança el seu vot favorable.

L'alcalde de la corporació,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  explica  que els  nivells  alts  de les
séquies s'han d'evitar. Només han de donar-se en els supòsits de pluja. Demana que en el cas
que ploga i es produïsca un abocament no es criminalitze a ningú, és el que ha passat fins ara.
La intenció no és buscar culpables sinó atallar el problema com més prompte millor. Comenta la
visita d'un guàrdia fluvial en què aquest va manifestar que veu positiva l'actuació a realitzar.

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

1.3. DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA RELATIVA A  APROVACIÓ DE LA
CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN
TEMPS SEC

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics, de data 15 de juliol de 2016, el text íntegre del qual és el
següent:

“Vist que mitjançant un acord plenari de data 25-02-2016 es va ordenar a FOMENTO AGRÍCOLA
CASTELLONENSE,  SA,  concessionària  del  servei  d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i
sanejament, l'execució de la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL
CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC per estar inclosa en l’objecte de la concessió de conformitat amb
els plecs reguladors del contracte, segons l’esmentada proposta d'actuació aprovada a aquest
efecte.

Vist que amb data 23-06-2016 ha tingut entrada la certificació ordinària final de les obres de
PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS
SEC.

Vist l'informe de la tècnica de Contractació de 29-06-2016 que es transcriu:

“La  funcionària  que  subscriu,  a  la  vista  de  la  certificació  ordinària  final  de  les  obres  de
PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS
SEC, que ha tingut entrada en aquest departament el 23-06-2016, emet el següent informe
basant-se en els següents, 

Antecedents de fet 

Mitjançant  un  acord  plenari  de  data  25-02-2016  es  va  ordenar  a  FOMENTO  AGRÍCOLA
CASTELLONENSE,  SA,  concessionària  del  servei  d'abastiment  domiciliari  d'aigua  potable  i
sanejament, l'execució de la PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL
CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC per estar inclosa en l’objecte de la concessió de conformitat amb
els plecs reguladors del contracte, segons l’esmentada proposta d'actuació aprovada a aquest
efecte.

A aquests efectes consta en l'expedient de contractació:

1. Acta de comprovació de replantejament subscrita el 15-03-2016.
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2. Certificació final de les obres d'execució de PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC redactada per la direcció facultativa per
import de 4.050,58 € i acceptada per la contractista el 13-06-2016.

3. Informe favorable  de  la  direcció  facultativa  on es  feia  constar  que  l'obra  certificada  es
correspon amb la projectada, que els preus de les unitats certificades s'ajusten als establits
en el projecte i que els mesuraments de les unitats certificades s'ajusten a les previsions del
projecte; no existeix increment d'obra.

4. Acta de recepció de les obres subscrita el 10-06-2016.

Fonaments jurídics

 Article 216.4, 222, 235 i la disposició addicional segona del TRLCSP.
 Article 166 RD 1098/2001.
 Disposició final setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol.

Consideracions jurídiques

Primera. L'article 235 TRLCSP disposa que a la recepció de les obres a la seua terminació i als
efectes establits en l'article 222.2 concorrerà el responsable del contracte a què es refereix
l'article 52 d'aquesta Llei, si s'haguera nomenat,  o un facultatiu designat per l'Administració
representant  d'aquesta,  el  facultatiu  encarregat  de la direcció de les  obres i  el  contractista
assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà
d'aprovar  la  certificació  final  de  les  obres  executades,  que  serà  abonada  al  contractista  a
compte de la liquidació del contracte en el termini previst en l'article 216.4 d'aquesta Llei.

2. Si es troben les obres en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el funcionari
tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes,
s’alçarà la corresponent acta i començarà llavors el termini de garantia.

En el  mateix  sentit,  l'article  166 RD 1098/2001 que respecte d'això estableix  que dins del
termini de dos mesos, (3 mesos des de l'entrada en vigor de la Llei 30/2007) comptats a partir
de la recepció de l'obra, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres
executades, que serà abonada, si és el cas, al contractista dins del termini de dos mesos a
partir de la seua expedició a compte de la liquidació del contracte. 

Per  tant,  havent-se  subscrit  l'acta  de  recepció  de  les  obres  el  10-06-2016,  l'òrgan  de
contractació haurà d'aprovar la certificació final de l'obra en el termini de 3 mesos a comptar de
la dita data.

Segona. El Ple de la corporació és l'òrgan competent per a aprovar la certificació final de les
obres en virtut del contracte de gestió de serveis d'abastiment domiciliari i sanejament.

Una vegada aprovada la certificació final de les obres serà abonada al contractista a compte de
la liquidació del contracte en el termini previst en l'article 216.4 d'aquesta Llei.

L'art. 216.4 TRLCSP redactat pel número u de la disposició final setena de la Llei 11/2013, de
26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació
d'ocupació, estableix que l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies
següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acrediten la
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats o servicis prestats, sense perjuí
del que estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurà d'abonar al contractista, a partir del
compliment del dit termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos
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de  cobrament  en  els  termes  que  preveu  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè hi haja
lloc a l'inici del còmput de termini per al meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver
complit l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu corresponent, en
temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les mercaderies
o la prestació del servei.

Sense perjuí del que estableixen els articles 222.4 i 235, l'Administració haurà d'aprovar les
certificacions  d'obra  o  els  documents  que  acrediten  la  conformitat  amb  el  que  disposa  el
contracte  dels  béns  entregats  o  serveis  prestats  dins dels  trenta dies  següents  a  l'entrega
efectiva dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés en contra establit en el contracte
i en algun dels documents que regisquen la licitació.

En tot cas, si el  contractista incomplira el  termini  de trenta dies per a presentar la factura
davant del registre administratiu, el meritació d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta
dies  des  de  la  data  de  presentació  de  la  factura  en  el  registre  corresponent,  sense  que
l'Administració  haja  aprovat  la  conformitat,  si  és  procedent,  i  efectuat  el  corresponent
abonament.

En els supòsits en què resulte obligatòria l'expedició i presentació de factura electrònica d'acord
amb el que estableix la Llei 25/2013 i normes de desplegament, fins que no es complisquen els
requisits  establits  a  tals  efectes  no  s'entendrà  complida  l'obligació,  encara  que  l'entitat  o
proveïdor presente un altre tipus de factures, com puguen ser en paper o en formats diferents
de  l'establit,  i  en  conseqüència,  no  s'iniciarà  el  còmput  del  termini  perquè  l'Administració
efectue el pagament ni la meritació dels interessos per incompliment d'aquest últim termini.

Per  tot  el  que  s'ha  exposat,  la  funcionària  que  subscriu  emet  INFORME  FAVORABLE  a
l'aprovació de la certificació final de les obres de PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC per import de 4.050,58 € a favor de la
contractista, de conformitat amb el que disposen els articles 216.4 i 235 TRLCSP, a l'efecte del
qual es dóna trasllat de l'expedient a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret; no obstant això, l'òrgan
de contractació resoldrà el que estime procedent.”

Vist l'informe de la Intervenció municipal d'11-07-2016 que es transcriu:

“1-FETS

Es presenta a fiscalització de l'expedient relatiu a l'aprovació de la certificació final de l'obra
«Anul·lació d'abocaments al canal Masbó en temps sec».

Al decret s'uneix la documentació següent:

-Proposta d'actuació, realitzada per FACSA, per a l'anul·lació d'abocaments al canal Masbó en
temps sec.
-Providència  d'Alcaldia  en què  se  sol·licita  informes  dels  serveis  tècnics  municipals  i  de  la
Intervenció municipal.
-Informe/ofici de la Intervenció municipal.
-Informe dels serveis tècnics municipals.
-Informe proposta de la tècnica de Contractació.
-Acord plenari  en què s'aprova la  proposta  d'actuació  presentada  per FACSA i  se n'acorda
l’execució per la citada mercantil.
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-Certificació  final  "Anul·lació  d'abocaments  al  canal  Masbó  en  temps  sec"  per  import  de
4.050,57 subscrita en sentit favorable per la direcció facultativa (arquitecte municipal).
-Informe favorable de la tècnica de Contractació.
-Factura 0090013138 emesa per SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA per
import de 4.050,57 €.

2-FONAMENTS DE DRET

a)Reial Decret Legislatiu 2/2004(TRLRHL)
b)Decret 500/1990
c)RDL 3-2011 TRLCSP

3-INFORME

D'acord amb l'article 214 del TRLRHL s'emet l'informe següent:

Hi ha crèdit adequat i suficient en la partida BCO-161-61901 "Millora i adequació col·lectors
aigües  residuals"  a  la  qual  s'imputa  la  despesa,  tal  com queda  acreditat  en  el  document
comptable de retenció de crèdit (RC) que es troba incorporat a l'expedient.

D'acord amb la l'article 235 del TRLCSP, i a la vista de l'informe de la tècnica de Contractació
l'òrgan competent per a l'aprovació de la certificació final és el Ple en la seua condició d'òrgan
de contractació.

De  la  documentació  que  es  troba  en  l'expedient  s'ha  verificat  que  no  s'ha  incorregut  en
fraccionament de l'objecte del contracte, ja que l'esmentat contracte té el seu origen en acord
plenari  d'adjudicació  directa  (sense  prèvia  licitació)  a  l'empara  dels  plecs  de  clàusules
administratives particulars i tècniques del contracte de concessió de gestió de clavegueram i
subministrament d'aigua.

La factura presentada reuneix els requisits establits en el reglament que regula l'obligació de
facturació.

A  la  vista  dels  informes  favorables  emesos  per  la  tècnica  de  Contractació  i  l'arquitecte
municipal, la certificació objecte de fiscalització s'ajusta plenament al projecte i el procediment
seguit per a la contractació ha sigut el legalment establit sense incórrer en fraccionament.

Per tot allò que s'ha exposat s'emet INFORME FAVORABLE.”

Examinada la  documentació  acompanyada,  vistos  els  informes precedents,  aquesta Alcaldia
eleva al Ple la PROPOSTA següent:

PRIMER.  Aprovar la  certificació  final  de  les  obres  de  PROPOSTA  D'ACTUACIÓ  PER  A
L'ANUL·LACIÓ D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC per import de 4.050,58 € per
a procedir al seu abonament dins del termini de trenta dies des de la seua aprovació, a compte
de la liquidació del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 235 TRLCSP.

L'aprovació de la certificació final de les obres de PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A L'ANUL·LACIÓ
D'ABOCAMENTS AL CANAL MASBÓ EN TEMPS SEC haurà d'efectuar dins del termini de tres
mesos comptats des del 10-06-2016 data de subscripció de l'acta de recepció de les obres.

SEGON. Traslladar l'acord que s'adopte a la direcció facultativa i a la Intervenció municipal als
efectes oportuns.
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TERCER. Notificar l'acord que s'adopte a FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA.”
 
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),
Sr. Andrés Alós; 
 7 abstencions: 2 que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís
(2), Sr. Borrás Peñarroja i 5 que corresponen al Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa el contingut
de l'obra realitzada així com de les queixes dels veïns que van donar lloc a la realització de
l'obra. Anys anteriors les queixes demanaven el tancament de la platja, ara ja no hi ha queixes i
hem aconseguit una bandera blava més per al poble.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que la bandera blava ja es tenia i que va
ser retirada quan va ocórrer el desbordament del riu Belcaire. Explica el seu bon paréixer a la
certificació final i recepció de l'obra si aquesta s'ha desenvolupat d'acord amb el que projecta.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, pregunta si els tècnics han revisat l'obra o si
l'aprovació de la certificació final i la recepció només es realitzen basant-se en els informes de
FACSA. També pregunta sobre el trasbals continu d'aigua així com sobre la qualitat de l'aigua.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica les funcions de l'obra: el trasbals de
l'aigua per a mantindre la capa freàtica i evitar la contaminació de l'aigua pluvial en els temps
de pluja. FACSA realitza anàlisis de l'aigua, dels quals confirma que no hi ha contaminació per
aigües fecals. En relació amb la revisió de les obres per part dels tècnics, està convençut que
els tècnics municipals han realitzat les inspeccions que els corresponga, ja que no dubta de la
seua professionalitat.  En relació amb les  banderes blaves explica  que des del  departament
corresponent és la primera vegada que tenen notícies de l'Ajuntament de Moncofa, i que des de
l'equip de govern es treballarà per tindre les màximes banderes blaves possibles.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que en la seua etapa de govern també
es va intentar tindre el màxim de banderes i que sempre s'ha treballat amb el departament
competent perquè així  siga.  Remarca que el  seu Grup es caracteritza per fer  una oposició
responsable.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, dóna per resolts els dubtes anteriorment
plantejats i avança el seu vot favorable.

L'alcalde de la Corporació, Sr. Alós Valls, aclareix que no es vol crear cap tipus de crispació
entre  els  diferents  grups  municipals.  Explica  que  després  de  cridar  diverses  vegades  al
departament responsable de banderes blaves, se'ls explica que aquest tenia una llarga relació
amb l'Ajuntament a causa de diverses queixes i que, després de traslladar-les a l'Ajuntament,
pràcticament mai se li va contestar.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la proposta que queda aprovada
per unanimitat dels assistents.
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1.4.  DICTAMEN  DE  LA  PROPOSICIÓ  DE  LA  REGIDORA  DELEGADA  D’EDUCACIÓ
D’APROVACIÓ DELS FESTIUS ESCOLARS PER AL CURS 2016-2017

“Vist l'escrit de data 08/07/2016, registrat d'entrada el dia 11/07/2016 amb el número 5.619,
en  el  qual  la  directora  del  CEIP  Científic  Avel·lí  Corma  comunica  l'acord  del  claustre  de
professors  de  06/07/2016 i  el  del  Consell  Escolar  del  centre  de  data  08/07/2016 pel  qual
s'aproven com a jornades no lectives per al curs escolar 2016-2017 els dies 13 i 14 d'octubre de
2016  i  17  de  març  de  2017,  i  se  sol·licita  l’aprovació  pel  Ple  de  l'Ajuntament  i  posterior
comunicació a la inspecció educativa dels Serveis Territorials d'Educació a Castelló.

Vist que la Resolució de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent,
per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016 (DOCV del 13/6/2016) es
remet quant a l'establiment dels dies no lectius al que disposa l'Ordre d'11 de juny de 1998, de
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establixen els criteris generals pels
quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana
que  imparteixen  ensenyances  d'Educació  Infantil,  Educació  Primària,  Educació  Secundària
Obligatòria,  Formació  Professional,  Batxillerat,  ensenyances  artístiques  i  ensenyaments
d'idiomes.

Considerant que l'esmentada Orde en l'article 5 estableix que:

1. Sense perjuí de les festes laborals establides en l'àmbit local a l'empara del Reial Decret
2001/1983, de 28 de juliol, els ajuntaments, amb l'acord previ del Consell Escolar Municipal,
podran proposar un màxim de tres dies festius, a efectes escolars, d'entre els declarats lectius
en el calendari, i haurà d'existir coincidència entre les festes de la localitat que se celebren en
períodes no vacacionals i els dies a què es refereix el present paràgraf.
2. És competència del director territorial de Cultura i Educació l'autorització dels dies festius
establits en el paràgraf anterior. Amb aquest fi els ajuntaments remetran, abans del 20 de juliol
anterior al curs escolar de què es tracte, la relació de dies que es proposa que es declaren com
no lectius,  adjuntant-hi  la certificació de l'acord adoptat  respecte d'això pel Consell  Escolar
municipal quan estiga constituït.

3.  En el  cas  que no  es  remetera  la  proposta  indicada  en el  paràgraf  anterior,  el  director
territorial  determinarà d'ofici  les dates en què s'establiran els dies festius  escolars de cada
localitat.

Considerant la competència atribuïda al Ple de l'Ajuntament per l'article 5.2 de l'Ordre d'11 de
juny de 1998.

Per tot el que s'ha exposat propose al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer. Proposar com a jornades no lectives per al curs escolar 2016-2017 els dies 13 i 14
d'octubre de 2016 i 17 de març de 2017.

Segon. Traslladar aquest acord als Serveis Territorials de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport a Castelló.”

L’alcalde explica la comunicació realitzada pel centre escolar, així com els dies festius sol·licitats.

El Sr. José Mª Andrés Alós (Grup Popular) comenta les incidències que aquests dies tenen en el
calendari.
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El Sr. Raül Borràs Peñarroja (Grup Compromís) pregunta si el dia 10 d'octubre no és festa local.

El Sr. José Mª Andrés Alós (Grup Popular) respon que els dies festius locals únicament són el 21
i 22 de juliol.

El Sr. Jaime Picher Juliá (Grup Socialista) comenta que l'elecció pel centre escolar del dia 17 de
març implica que els centres escolars tindran pont eixa setmana.

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),
Sr. Andrés Alós; 
 7 abstencions: 2 que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís
(2), Sr. Borrás Peñarroja i 5 que corresponen al Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa que la
proposta de calendari de festius escolars ha sigut plantejada pel centre escolar del municipi.

Tant el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, com el portaveu del Grup Compromís, Sr.
Vilar Paradís, avancen el seu vot favorable.

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

1.5.  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  MOCIÓ  DEL  GRUP  COMPROMÍS  RELATIVA  A  LA
IMPLANTACIÓ  D'UN  SISTEMA  DE  RECUPERACIÓ  D'ENVASOS  PER  MITJÀ  DE
L'ABONAMENT D'UN DEPÒSIT PREVI

“Raül  Borràs  Peñarroja,  regidor  del  Grup  Municipal  Compromís  d'aquest  Ajuntament  i  en
aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta al Ple per al seu debat i aprovació, si correspon,
la moció següent:

MOCIÓ IMPLANTACIÓ SDDR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Cada dia  a  la  Comunitat  Valenciana  ixen al  mercat  7 milions  d'envasos  d'aigua,  refrescos,
cerveses. D'aquests 7 milions de llandes, botelles i brics buits, 5 milions no entren en el circuit
de reciclatge en els contenidors que es troben en la via pública i pararan, en el millor dels
casos, a les papereres, i la resta, a les carreteres, platges i parcs, amb la mala imatge que
genera açò en la ciutat. Tots aquests envasos han de ser arreplegats pel servei de neteja dels
ajuntaments, amb el sobrecost que això suposa.

A part del cost econòmic i l'impacte visual de la brutícia, el cost mediambiental que produeix és
molt gran. Com estan fora del circuit de reciclatge, aquests envasos pararan a l'abocador, on se
soterren.

Per posar un exemple per a aclarir la repercussió que té sobre el medi ambient que els envasos
no entren en el circuit de reciclatge, ens referirem a Reciplasa, que es troba en un moment
complicat ja que l'actual abocador d'Onda està ple i han d'emportar-se els residus als abocadors
de  Cervera  i  Algímia  amb el  sobrecost  que  això  genera.  Si  reduïm la  quantitat  d'envasos
reduirem els costos de l'arreplega i el tractament de residus.
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La Generalitat  Valenciana estudia la implantació  d'un sistema de recuperació d'envasos per
mitjà de l'abonament d'un depòsit previ. Els consumidors recuperaren el depòsit que han fet al
comprar  la beguda quan tornen l'envàs buit  al  comerç que més els  convinga,  i  així  evitar
diàriament aquests 5 milions de llandes i botelles que contaminen els nostres carrers, camps,
platges i, a  més, protegir el medi ambient.

Aquest sistema triplica els índexs de recollida selectiva per als envasos subjectes a depòsit: al
donar-li un valor econòmic a l'envàs, converteix el residu en un recurs i augmenta l'índex actual
per als envasos i begudes, que és del 35% (inferior a la mitjana per consumir-se en part fora
de l'hostaleria i les llars) fins al 90%.

L'operador  del  sistema  retorna  als  comerços  el  que  han  pagat  als  consumidors  més  una
compensació per l'arreplega dels envasos a mesura que rep les dades de part dels establiments
i realitza la compensació econòmica entre els agents que intervenen en el cicle. A més a més,
s'encarrega de gestionar la logística dels envasos i la correcta recuperació dels materials, alhora
que controla el flux econòmic entre els diferents agents que intervenen en el procés.

El  sistema  és  totalment  compatible  amb  el  sistema  de  contenidors  de  l'actualitat.  Els
establiments reben unes bosses per a depositar els envasos que seran arreplegats pel sistema o
per logística inversa una vegada plens. Les grans superfícies i supermercats més grans poden
optar pels sistemes automatitzats d'arreplega.

Els grups polítics amb representació en l'Ajuntament de Moncofa haurien de fer patent el seu
compromís amb un futur sostenible i amb el medi ambient, i per això presentem per al seu
debat i, si correspon aprovació, dels següents

ACORDS

PRIMER.  Donar  suport  a  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i
Desenrotllament Rural en la implementació a la Comunitat Valenciana del Sistema de depòsit,
devolució i retorn (SDDR) d'envasos, com a mitjà per a la lluita contra el canvi climàtic, millorar
la imatge de la ciutat i optimitzar els recursos.

SEGON.  Oferir  a  la  Conselleria  la  possibilitat  d'implantar  al  poble  de  Moncofa,  amb  la
coordinació i el suport de la Diputació de Castelló, el sistema SDDR.

TERCER.  Traslladar  a  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i
Desenvolupament Rural aquests acords.”

El Sr. Raül Borràs Peñarroja (Grup Compromís) explica que es tracta de donar suport a una
iniciativa legislativa que pretén dur a terme les Corts Valencianes. Es pretén implantar mesures
de foment del reciclatge a través de la SSDR en grans superfícies, així com promoure la lluita
contra el  canvi climàtic. El  sistema proposat és compatible amb l'actual sistema d'arreplega
d'envasos a través de contenidors.

El Sr. Jaime Picher Juliá (Grup Socialista) pregunta si la Diputació ha participat d'alguna manera
en aquesta iniciativa.

El Sr. Raül Borràs Peñarroja (Grup Compromís) explica que ha intervingut en el procediment per
a aconseguir fomentar la col·laboració municipal.

El Sr. Jaime Picher Juliá (Grup Socialista) pregunta si hi  ha algun tipus de conveni amb la
Diputació sobre aquest assumpte.
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El Sr. Raül Borràs Peñarroja (Grup Compromís) contesta que ho desconeix.

El Sr. José Mª Andrés Alós (Grup Popular) pregunta si hi ha algun estudi que servisca com a
base per a afirmar que la implantació d'aquest sistema farà pujar la taxa de reciclatge fins al
90%.

El Sr. Raül Borràs Peñarroja (Grup Compromís) contesta que el que es pretén és aconseguir la
dita quota de reciclatge.

El Sr. José Mª Andrés Alós (Grup Popular) comenta que ha llegit una notícia en el periòdic
Levante de hui en la qual es dubta de la viabilitat de la mesura, així com que aquesta suposa
un gran augment del cost i poc augment de la taxa de reciclatge. Explica que la notícia pren
com a referència el model alemany.

El Sr. Raül Borràs Peñarroja (Grup Compromís) explica que des del seu grup municipal entenen
que la mesura serà en tot cas beneficiosa.

El Sr. Jaime Picher Juliá (Grup Socialista) comenta que a França sí que funciona el model que
ara es proposa.

La Presidència sotmet a votació la proposició la qual és dictaminada favorablement
per:

 2 vots a favor: 2 que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís
(2), Sr. Borrás Peñarroja
 10 abstencions: que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular
(5), Sr. Andrés Alós; i 5 que corresponen al Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.”

Obert el torn d'intervencions, l'alcalde de la corporació atorga la paraula al portaveu del Grup
Compromís, Sr. Vilar Paradís.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica que el sistema actual de reciclatge
dóna lloc que molts envasos acaben en abocadors. El Sistema Integrat d'Envasos (SIG) implica
el pagament d'una taxa de reciclatge a Ecoembes. El SIG només funciona en part, especialment
quant a la conscienciació ciutadana es refereix, a la falta de contenidors, etc.
El sistema que es proposa és el que s'utilitzava antigament i el que actualment encara usen els
bars i restaurants. Entenem que el que es proposa amb aquesta moció és positiu per al medi i
la  ciutadania.  És  fidel  amb els  comerços  i  amb el  principi  de  les  directives  europees  “qui
contamina paga”. El sistema que es proposa no és contrari al sistema SIG.
A continuació es refereix a les dades negatives de reciclatge de la Comunitat Valenciana i que
aquestes es pretenen millorar amb la implantació del nou sistema, amb la qual cosa a més es
pretén avançar en l'eliminació de taxes injustes com la de reciclatge.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el seu Grup troba a faltar informes
justificatius de les mesures proposades. Per la seua banda s'ha buscat informes referents a la
implantació  d'aquesta  mesura,  majoritàriament  han  sigut  positius,  però  també  n'hi  ha  de
negatius. Ja que és un sistema complementari a l'actual entén que és positiu per al municipi,
per la qual cosa anuncia el seu vot favorable.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que el Grup a què representa aposta pel
canvi proposat així com que insten la Conselleria perquè duga a terme la implantació de les
mesures proposades. Finalment anuncia el seu vot favorable a la mesura proposada.
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El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  explica  que els  informes negatius  a  la
mesura proposada es refereixen fonamentalment a Alemanya, i que això és a causa del fet que
en aquest país només s'ha apostat per un dels sistemes i no per la coexistència d'ambdós.
També explica que hi ha queixes dels afectats, entenent-se per afectats les grans superfícies
que han de complir amb les obligacions derivades de la implantació del servei, com ara disposar
d'un espai en les seues instal·lacions per a la prestació del servei. A aquests afectats se'ls ha de
compensar per la prestació del servei  proposat.  Posteriorment ofereix els informes sobre la
mesura als distints grups.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica les seues esperances que la
mesura fomente el reciclatge així com que el municipi de Moncofa puga ser pioner en la seua
implantació.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la proposta que 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, DECRETS 2016 – 1299 FINS A 2016 – 1467 (GESTIONA) I DECRETS 47
A 50 (GINSA)

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 per què en relació
amb el Decret 2016-1302, sobre subvenció nominativa a l’associació La Sénia, no s'han sigut
atorgades pel ple i en altres casos sí; en relació amb el Decret 2016-1363, desitja saber la
situació en relació a les penalitats a Centre Verd; en relació al Decret 2016-1423 pregunta si ja
s'ha obtingut la informació requerida per Intervenció en relació amb el risc de les aportacions
en Cajamar;  en  relació  al  Decret  2016-1450 pregunta  si  tota  la  despesa és  assumida  per
l'Ajuntament i posteriorment, a la finalització de l'obra se li abona la subvenció atorgada per la
Diputació; en relació al Decret 2016-1461 pregunta en què es va gastar el pagament pendent
de justificar per import de 250 euros.

L'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls,  respon  que:  en relació  al  pagament  pendent  de
justificar,  Decret 1461, es comprovarà i  s'atorgarà la informació al  sol·licitant;  en relació al
camp de futbol, la subvenció se li abona a l'Ajuntament a mesura que es vagen emetent les
corresponents certificacions d'obra; en relació a les aportacions en Cajamar es comprovarà si en
l'expedient  obra  la  informació  sol·licitada  per  Intervenció,  i  comenta  que  en  atenció  a  la
bonificació de despeses per l'adquisició d'aportacions resultava econòmicament favorable per a
l'Ajuntament; en relació a les penalitats a Centre Verd anuncia que aquestes segueixen el seu
procediment administratiu legalment establit; en relació amb la subvenció a l'associació Sénia
comenta que les que van passar pel Ple va ser perquè es requeria una modificació de crèdit de
competència  plenària  per  a  fer-les  efectives,  i  que respecte  de les  quals  no és necessària
aquesta modificació de crèdit no han sigut competència del Ple.

LLISTAT DE DECRETS PLE ORDINARI 20-07-2016: GESTIONA

DECRET  2016-1467  [DECRET  CONVOCATÒRIA  PLE],15/07/16  14:51,  CONVOCATÒRIA  PLE
ORDINARI 20-07-2016
DECRET 2016-1466 [DECRET CONVOCATÒRIA JGL 18-07-2016], 15/07/16 13:01, Convocatòria
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JGL ordinària 18-07-2016
DECRET  2016-1465  [Decret  ADO-P  exp.  POBRESA  ENERGÈTICA,  segons  Decret  1446-2016],
15/07/16 11:41, "Autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament
de pobresa energètica exp. 2411-2016"
DECRET  2016-1464  [Decret  ADO-P  exp.  POBRESA  ENERGÈTICA,  segons  Decret  1447-2016],
15/07/16 11:41, "Autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament
de pobresa energètica exp. 2546-2016, 3092-2016, 3095-2016, 3098-2016, 3101-2016, 3103-
2016, 3106-2016."
DECRET 2016-1463 [Decret devolució J. F. P. G.], 15/07/16 11:41, devolució ingressos icio J. F. P.
G.
DECRET 2016-1462 [DECRET],15/07/16 10:44,"APROVACIÓ TALL DE CARRER PER OBRA A C. L.
V., AL C/ SANT PASQUAL, 24, EL 18/07/2016 DE 8.00 A 17.00 HORES."
DECRET 2016-1461 [decret pagament a justificar 14_2016 W. A. V.],15/07/16 10:32, pagament a
justificar núm. 14/2016
DECRET  2016-1460  [DECRET  ALCALDIA.  DEVOLUCIÓ  INGRESSOS  INDEGUTS  RAMBLA  4
SL],15/07/16 10:29, PAGAMENT DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS RAMBLA 4 SL
DECRET 2016-1459 [DECRET CANVI DE MATRICULA 2811 corregit], 15/07/16 10:25, Decret error
targeta estacionament
Decret  2016-1458  [DECRET  JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE  MARÇ  A  MAIG  2016  J.  V.  P.
P.],14/07/16 14:37,EXPEDIENTE NÚM. 3133/2016 JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES MARÇ A MAIG JVPP.

Decret 2016-1457 [DECRET JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES DE MARÇ A MAIG 2016 A. G. S.],14/07/16
14:37,EXPEDIENTE NÚMERO 3133/2016 JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES MARÇ A MAIG D'A.G.S.
Decret  2016-1456  [DECRET  JUSTIFICACIÓ  ABSÈNCIES  DE  MARÇ  A  MAIG  2016  A.  E.  M.],
14/07/16 14:36, EXPEDIENTE NÚMERO 3133/2016 JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES DE MARÇ A MAIG
2016 A.E.M.
Decret 2016-1455 [DECRET JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES DE MARÇ A MAIG 2016 D.Z. H.], 14/07/16
14:36, EXPEDIENTE NÚMERO 3133/2016 JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES MARÇ A MAIG DE 2016 DE
D.Z.H.
Decret 2016-1454 [DECRET JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES DE MARÇ A MAIG 2016 J. C. S.],14/07/16
14:36,EXPEDIENTE NÚMERO 3133/2016 JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES DE MARÇ A MAIG 2016 J.C.S.
Decret 2016-1453 [DECRET JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES DE MARÇ A MAIG 2016 V. P. L.],14/07/16
14:36,EXPEDIENT NÚMERO 3133/2016 JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES MARÇ A MAIG 2016 V.S.P.
Decret 2016-1452 [DECRET SAD corregit], 14/07/16 11:28, Decret concessió SAD
Decret  2016-1451  [decret  devolució  fiança  Desenrotllaments  Residencials  Porta  de  la  Mar,
SL],14/07/16 8:15,"devolució fiança desenrotllaments Residencials Porta de la Mar, SL"
DECRET  2016-1450  [DECRET  APROVACIÓ  EXP.  CONTRACTACIÓ],13/07/16  14:45,APROVACIO
EXP. CONTRACTACIÓ EXECUCIÓ OBRA REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL
Decret  2016-1449  [DECRET  pròrroga  mesura  cautelar],13/07/16  14:43,PRORROGA  MESURA
CAUTELAR APCO
Decret  2016-1448  [DECRET  D'ALCALDIA  DEVOLUCIÓ  INGRESSOS  DEGUTS  ICIO-exp  3502-
2016],13/07/16 14:43,DEVOLUCIO D'INGRESSOS ICIO
Decret  2016-1447  [DECRET  exp  2546-3092-3095-3098-3101-3103-3106],13/07/16
13:18,POBRESA ENERGÈTICA diversos exped 2546 i altres 
Decret 2016-1446 [DECRET exp 2411],13/07/16 13:15, POBRESA ENERGÈTICA COL·LOCACIÓ DE
COMPTADOR FACSA
Decret 2016-1445 [6- JUNY],13/07/16 11:00,decreto liquidacions del cementeri municipal del mes
de juny/2016
Decret 2016-1444 [DECRET COLUMBARI C P B],13/07/16 10:06,Concessió d'un columbari en el
cementeri municipal a C.P.B.
Decret  2016-1443  [decret  nomenament  treballadora  familiar],13/07/16  10:06,nomenament
treballadora familiar CEM
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Decret 2016-1442 [DECRET CANVI DE MATRICULA 2811 corregit],13/07/16 9:08,Correcció errors
targeta estacionament
Decret 2016-1441 [DECRET SAD],13/07/16 9:06, Concessió SAD
__________________________________________________________________
Decret 2016-1440 [DECRET],13/07/16 9:01, Targeta estacionament
Decret  2016-1439  [01  DECRET  CONVOCATÒRIA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  ASSUMPTES
ECONÒMICS  15-07-2016],12/07/16  17:56,  DECRET  DE  CONVOCATÒRIA  DE  COMISSIÓ
INFORMATIVA ASSUMPTES ECONÒMICS 15-07-2016
Decret  2016-1438  [DECRET  DE  CONVOCATÒRIA  C.I.  ASSUMPTES  JURÍDICS  15-07-
2016],12/07/16 17:16, convocatòria comissió informativa assumptes jurídics 15 de juliol de 2016
DECRET 2016-1437 [DECRET CONVOCATÒRIA C.I. ASSUMPTES SOCIALS 15/07/2016],12/07/16
17:16, Decret de convocatòria de la comissió d'assumptes socials per al 15/07/2016
Decret 2016-1436 [DECRET APROVACIÓ EXP CONTRACTACIÓ rect],12/07/16 14:58, APROVACIÓ
EXP DE CONTRACTACIÓ
Decret  2016-1435  [DECRET  D'ALCALDIA  CONCESSIÓ  FRACCIONAMENT  IIVTNU-exp  3875-
2016],12/07/16 14:12, APROVACIÓ FRACCIONAMENT IIVTNU
Decret  2016-1434  [DECRET  D'ALCALDIA  CONCESSIÓ  FRACCIONAMENT  IIVTNU-exp  2014-
2016],12/07/16 14:12, APROVACIÓ FRACCIONAMENT IIVTNU
DECRET 2016-1433 R.B.Z. JUNY 16],12/07/16 14:12, substitució direcció policia RBZ
DECRET 2016-1432 [DECRET. ADOPK NÒMINA  RETARDS J.B.],12/07/16 14:12,ADOPK NÒMINA
A.J.B.
Decret 2016-1431 [DECRET D'ALCALDIA rec-rep-multa-exp 3900-2016],12/07/16 14:12, resolució
recurs de reposició multa
Decret  2016-1430  [DECRET  D'ALCALDIA  DEVOLUCIÓ  INGRESSOS  DEGUTS  ICIO-exp  2405-
2016],12/07/16 14:11, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS ICIO
Decret  2016-1429  [DECRET  D'ALCALDIA  CONCESSIÓ  FRACCIONAMENT  IIVTNU-exp  3881-
2016],12/07/16 14:11, aprovació fraccionament IIVTNU
Decret  2016-1428  [DECRET  D'ALCALDIA  CONCESSIÓ  FRACCIONAMENT  IIVTNU-exp  3905-
2016],12/07/16 14:11, aprovació fraccionament IIVTNU
Decret  2016-1427  [DECRET  D'ALCALDIA  CONCESSIÓ  FRACCIONAMENT  IIVTNU-exp  3932-
2016],12/07/16 14:11, aprovació fraccionament IIVTNU
Decret  2016-1426  [DECRET  D'ALCALDIA  CONCESSIÓ  FRACCIONAMENT  IIVTNU-exp
39342016],12/07/16 14:11, aprovació fraccionament IIVTNU
Decret 2016-1425 [decret plecs de càrrec 17, 18 i  203 recaptació  municipal],12/07/16 14:11,
"reconeixement drets plecs de càrrec 17, 18 i 203"
Decret  2016-1424  [decret  devolucions  Gas  Natural  Cegas,  SA  i  A.  N.  M.],12/07/16  14:10,
"devolucions avals gas natural cegas, sl i antonio nebot mateu"
Decret  2016-1423  [DECRET  ALCALDIA  SUBSCRIPCIÓ  APORTACIONS  CAPITAL  SOCIAL
CAJAMAR],12/07/16 14:10, SUBSCRIPCIÓ D'APORTACIONS AL CAPITAL SOCIAL DE CAJAMAR
Decret 2016-1422 [DECRET exp 2076],12/07/16 12:37, POBRESA ENERGÈTICA EXP 2076/2016
DECRET 2016-1421 [DECRET APROVACIÓ EXP. CONTRACTACIÓ rect],12/07/16 8:38, APROVACIÓ
EXP. DE CONTRACTACIÓ
Decret 2016-1420 [decret aplicació  pagaments  pendents d'aplicar  juny 2016],11/07/16 10:30,
aplicació al pressupost de pagaments del mes de juny de 2016
Decret 2016-1419 [decret aplicació pagaments pendents d'aplicar factures juny 2016],11/07/16
10:30, aplicació al pressupost de pagaments del mes de juny de 2016
DECRET 2016-1418 [DECRET APROVACIÓ EXP CONTRACTACIÓ],11/07/16 10:28, APROVACIÓ DE
L'EXP. DE CONTRACTACIÓ DEL SERVICI D'ADEQUACIÓ DE PLATGES
DECRET  2016-1417  [DECRET  APROVACIÓ  EXP.  CONTRACTACIÓ  -  còpia],11/07/16  10:23,
APROVACIÓ DE L'EXP. DE CONTRACTACIÓ DE MUNTATGE INFRAESTRUCTURES DE PLATGES
Decret 2016-1416 [DECRET D'ALCALDIA -REC-REP-IIVTNU-CERLER IN THE WORLD 2000, SL-exp
3494-2016],11/07/16 9:31, estimació recurs de reposició contra liq IIVTNU
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Decret  2016-1415  [DECRET  D'ALCALDIA  -REC-REP-IIVTNU  -E.S.S.-exp  3449-2016],11/07/16
9:30, ESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LIQUDIACIÓN IIVTNU PER PRESCRIPCIÓ
Decret 2016-1414 [DECRET LEGALITZACIÓ - TEULADA PER A GARATGE EN CAMÍ CABRES, 2 –
A.N.M.],8/07/16 14:35,"DECRET LEGALITZACIÓ - TEULADA PER A GARATGE EN CAMÍ CABRES, 2
– A.N.M."
DECRET  2016-1413  [DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ  A.B.  -  PROJECTE  ACTIVITAT],8/07/16
13:43,DECRETO CÒPIA DOCUMENTACIÓ A.B.- PROJECTE ACTIVITAT
Decret  2016-1412  [DECRET  D'ALCALDIA  -REC-REP-CANON  GEROCENTROS  2016  exp  3831-
2016],8/07/16 13:41, RECURS REPOSICIÓ CÀNON CONCESSIÓ GERONCENTROS 2016
Decret  2016-1411  [decret  convocatòria  consell  esport],8/07/16  13:33,  Convocatòria  sessió
ordinària juliol 2016
Decret 2016-1410 [decret nomenament],8/07/16 13:32, nomenament agent substitució MAMM
DECRET 2016-1409 [D. ADOP XEC-BEBE CONVOCATÒRIA 2015],8/07/16 13:22,ADOP XEC-BEBE
CONVOCATÒRIA 2015
DECRET 2016-1408 [DECRET TAULES I CADIRES – E.E.A. - CARRER PERUGA, 7-BAIX 3],8/07/16
9:57,"DECRET TAULES I CADIRES – E.V.A. - CARRER PERUGA, 7-BAIX 3"
DECRET 2016-1407 [DECRET LIQUIDACIONS PARADES MERCAT AMBULANT JULIOL I  AGOST
PISTA DE PATINATGE],8/07/16 8:50, APROVAR LIQUIDACIONS MERCAT AMBULANT PISTA DE
PATINATGE JULIOL I AGOST 9 SETMANES
Decret  2016-1406  [decret  aprov.  ADO-P  cànon  control  abocaments  CHJ],7/07/16
14:35,"Autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament de cànon
control abocaments 2015 de la nova EDAR"
DECRET 2016-1405 [DECRET  APROVACIÓ PARCIAL CORRECTIUS],7/07/16 14:35,  ESTIMACIÓ
PARCIAL IMPORT CORRECTIUS PTES FRAR FERROSER R/E 1835/201
DECRET 2016-1404 [DECRET ESTIMACIÓ MAT. PTES. FRAR],7/07/16 14:35, ESTIMACIÓ PARCIAL
SOL·LICITUD FERROSER 1223/2016
Decret 2016-1403 [01 DECRET],7/07/16 12:52, Convocatòria extraordinària de la Junta de Govern
Local del dia 8-7-2016 a les 9.30 h.
DECRET  2016-1402  [DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ  –  P.  D.  -  PROMOCIONS  MANCEÑIDO,
S.L.],7/07/16 11:45,"DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ – P.B. - PROMOCIONES MANCEÑIDO, S.L."
Decret  2016-1401  [DECRET  substitució  secretari],7/07/16  11:45,  SUBSTITUCIÓ  SECRETARI
MALALTIA
DECRET  2016-1400  [DECRET  MODIFICACIÓ  CONTRACTE  SALVAMENT],7/07/16  11:44,
MODIFICACIÓ CONTRACTE DE SALVAMENT I SOCORRISME
Decret  2016-1399  [DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  D'OBRES  F.A.S.  QUADRA  DE
CAVALLS],6/07/16 16:12, DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES F.A.S. QUADRA DE CAVALLS
Decret  2016-1398  [DECRET  CONCESSIÓ  LLICÈNCIA  D'OBRES  –  V.A.  (TEULADA  VENDA
AGRÍCOLA)],6/07/16 16:11,DECRETO CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES – V.A. (TEULADA VENDA
AGRÍCOLA)
__________________________________________________________________
DECRET  2016-1397  [DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ],6/07/16  16:07,DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ
DECRET  2016-1396  [DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ],6/07/16  16:07,DECRET  CÒPIA
DOCUMENTACIÓ
Decret  2016-1395  [DECRET  INICI  ORDRE  D'EXECUCIÓ  -  IMMOBLES  YAIZA,  S.L.  -  OBRA
ABANDONADA EN MAL ESTAT -  CARRER BENLLOCH - CÀLIG],6/07/16 16:06, "DECRET INICI
ORDE D'EXECUCIÓ - IMMOBLES YAIZA, S.L. - OBRA ABANDONADA EN MAL ESTAT - CARRER
BENLLOCH - CÀLIG"
Decret  2016-1394  [DECRET  INICI  ORDRE  D'EXECUCIÓ  NETEJA  DE  SOLARS],6/07/16
16:05,DECRET INICI ORDE D'EXECUCIÓ NETEJA DE SOLARS
Decret 2016-1393 [Decret correcte eventual A.L.T.],6/07/16 14:51,Decret nomenament funcionari
eventual
DECRET 2016-1392 [decret pagament a justificar 13_2016 J.M.B.],6/07/16 14:51, pagament a
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justificar núm. 13/2016
DECRET 2016-1391 [decret  justificació  pagament 8_2016],6/07/16 14:50,justificació  pagament
núm. 8/2016
DECRET 2016-1390 [decret justificació pagament 10_2016],6/07/16 14:50,justificació pagament
núm. 10/2016
DECRET 2016-1389 [decret justificació pagament 11_2016],6/07/16 14:50,justificació pagament
núm. 11/2016
DECRET 2016-1388 [decret justificació pagament 12_2016],6/07/16 14:50,justificació pagament
núm. 12/2016
Decret 2016-1387 [Decret PEI exptes. 958-2016 i  2541-2016],6/07/16 14:50,"AUTORITZACIÓ,
DISPOSICIÓ  RECONEIXEMENT  OBLIGACIÓ  I  ORDENACIÓ  DE  PAGAMENT  DE  DESPESES
RELATIVES A PEI EXP. 958/2016 I 2541/2016."
Decret 2016-1386 [DECRET nomenament quatre agents 3 mesos],6/07/16 14:50, nomenament 4
agents 3 mesos
DECRET 2016-1385 [DECRET ADJUDICACIÓ],6/07/16 13:54,"ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE DE
MEDIACIÓ A GESBOUS SERVEIS TAURINS, SL"
DECRET 2016-1384 [DECRET DESISTIMENT SOL·LICITUD DE TERRASSA],6/07/16 13:54, DECRET
DESISTIMENT SOL·LICITUD DE TERRASSA
_______________________________________________________________
DECRET  2016-1383  [DECRET  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE],6/07/16  13:53,  ADJUDICACIÓ  DE
CONTRACTE A GRUP DE TEATRE BALADRE
Decret  2016-1382  [DECRET  TAULES  I  CADIRES  RAMÓN  V.J.  -  AV.  PORT,  36],6/07/16
12:13,"DECRET TAULES I CADIRES R.V.J. - AV. PORT, 36"
DECRET  2016-1381  [20166888M 201626287F   RES  COL·LECTIVA  MULTES  TRÀNSIT],6/07/16
10:47, RES. COL·LECTIVA MUL/2016/59
DECRET  2016-1380  [201619808Z  RESOLUCIÓ  SANCIONADORA],6/07/16  10:47,  RESOLUCIÓ
SANCIONADORA 201619808Z
Decret  2016-1379  [DECRET  INICI  ORDRE  D'EXECUCIÓ  -  IMMOBLES  YAIZA,  S.L.  -  OBRA
ABANDONADA EN MAL  ESTAT  -  CARRER BENLLOCH  -  CÀLIG],5/07/16  15:28,"DECRET  INICI
ORDE D'EXECUCIÓ - IMMOBLES YAIZA, S.L. - OBRA ABANDONADA EN MAL ESTAT - CARRER
BENLLOCH - CÀLIG"
Decret 2016-1378 [DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ - exp. 123.2004 – C.S.G.],5/07/16 15:25,
DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ - exp. 123.2004 – C.S.G.
DECRET 2016-1377 [DECRET CANVI TITULAR ACTIVITAT E.A.A. - CARRER PERUGA, 7-BAIX 3
CAFÉ-BAR DE TERCERA CATEGORIA],5/07/16 15:23,"DECRET CANVI TITULAR ACTIVITAT E.A.A.
- CARRER PERUGA, 7-BAIX 3 CAFÉ-BAR DE TERCERA CATEGORIA"
DECRET  2016-1376  [DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ  –  A.C.G.  -  OLORS  BAR  PI],5/07/16
15:18,DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ – A.C.G. - OLORS BAR PINO
DECRET  2016-1375  [DECRET  REQUERIMENT  V.B.C.],5/07/16  15:16,DECRET  REQUERIMENT
V.B.C.
Decret 2016-1374 [2-decreto -LIQUIDACIÓ IVA 2T-2016],5/07/16 14:51, Pagament autoliquidació
IVA 2T 2016
Decret 2016-1373 [Decret Prescripció IVA repercutit 2T],5/07/16 14:51,"Aprovació l'anul·lació per
prescripció del saldo del compte H.P. IVA repercutit, en el segon trimestre de 2016, per import de
986,18 euros."
Decret 2016-1372 [Resolució FORMANT BOSSA],5/07/16 13:42, formació  bossa agents  policia
local
Decret  2016-1371  [decret  nomenament  treballadora  social],5/07/16  13:42,"nomenament
treballadora social,  substitució vacances"
Decret 2016-1370 [DECRET nomenament dos agents  4 mesos],5/07/16 13:42,"NOMENAMENT
DOS AGENTS 4 MESOS,  POLICIES ESTIU 2016"
Decret 2016-1369 [DECRET AUTORITZACIÓ PRORROGA COMISSIÓ DE SERVEIS],5/07/16 13:41,
prorroga comissió serveis OFICIAL PL HMC
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Decret 2016-1368 [DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA GAS NATURAL-CARRER RAMÓN Y CAJAL, 9-
D],5/07/16 13:37,"DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA GAS NATURAL-CARRER RAMÓN Y CAJAL, 9-
D"
Decret  2016-1367  [201619808Z  resolució  sancionadora  multes],5/07/16  12:55,  resolució  exp
2016/19808Z
DECRET 2016-1366 [20166888M 201626287F  RES. COL·LECTIVA MULTES DE TRÀNSIT],5/07/16
12:55,RES COL·LECTIVA  2016/59
DECRET  2016-1365  [DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ  EXP.  559.2008-LLICÈNCIA
D'OCUPACIÓ],5/07/16  12:54,  DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ  EXP.  559.2008-LLICÈNCIA
D'OCUPACIÓ
DECRET  2016-1364  [DECRET  RENÚNCIA  ACTIVITAT  AV.  PORT,  7  –  A.H.H.],5/07/16  12:39,
"DECRET RENÚNCIA ACTIVITAT AV. PORT, 7 – A.H.H."
DECRET 2016-1363 [DECRET INICI EXP. PENALITATS],5/07/16 12:23,"INICI EXP IMPOSICIÓ DE
PENALITATS A VIVERS CENTRE VERD, SA"
DECRET  2016-1362  [DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ  EXP.  37.2008  -  LLICÈNCIA
D'OCUPACIÓ],5/07/16  11:25,  DECRET  CÒPIA  DOCUMENTACIÓ  EXP.  37.2008  -  LLICÈNCIA
D'OCUPACIÓ
Decret  2016-1361  [DECRET  REPRESENTACIÓ  -  REQUERIMENT],5/07/16  11:23,  DECRET
REPRESENTACIÓ - REQUERIMENT
DECRET  2016-1360  [DECRET  REQUERIMENT  J.A.  -  LLICÈNCIA  OBRES  MAGATZEM],5/07/16
11:22, DECRET REQUERIMENT J.A. - LLICÈNCIA OBRES MAGATZEM
Decret 2016-1359 [DECRET],5/07/16 10:40, APROVACIÓ EXPEDIENTS DE VARIACIONS EN EL
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS SOL·LICITADES EL 4 DE JULIOL
Decret  2016-1358 [DECRET ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE],5/07/16 10:35,  ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTE MUNTATGE ESCENARI PRESENTACIÓ REINA
DECRET 2016-1357 [DECRET TAULES I CADIRES J.I. LA CORDA - CARRER LA COMUNA],5/07/16
10:35, DECRET TAULES I CADIRES JI LA CORDA - CARRER LA COMUNA
Decret 2016-1356 [4-decret aprovació TRF. EXP 14-2016],4/07/16 15:00,"Aprovació expedient de
modificació de crèdits núm. 14-2016, per mitjà de generació de crèdits per ingressos."
__________________________________________________________________
Decret 2016-1355 [DECRET TAULES I CADIRES CAFENET – M.F.C.A.-  CARRER SANT RAMON,
1],4/07/16 14:59, DECRET TAULES I CADIRES CAFENET – M.F.C.A CARRER SANT RAMON. 1
DECRET 2016-1354 [DECRET TAULES I CADIRES – J.J.P.V. - CARRER MONTURIOL CANTÓ AV.
MARE NOSTRUM],  4/07/16 14:59,DECRET TAULES I  CADIRES – J.J.P.V CARRER MONTURIOL
CANTÓ AV. MARE NOSTRUM
Decret  2016-1353  [Decret  ADO-P  exp.  POBRESA  ENERGÈTICA,  segons  Decret  1088-
2016],4/07/16  14:59,  "Aprovació  d'autorització.  disposició,  reconeixement  de  l'obligació  i
ordenació del pagament ajudes per a evitar la pobresa energètica exp. 2076-2016."
DECRET 2016-1352 [DECRET TAULES I CADIRES – E.J.C.G. - AV. MARE NOSTRUM, 149],4/07/16

14:59,"DECRET TAULES I CADIRES – E.J.C.G. - AV. MARE NOSTRUM, 149"
Decret 2016-1351 [DECRET TAULES I CADIRES – V.V.M.B.- CARRER PERUGA, 7-BAIX.-1],4/07/16
14:59,"DECRET TAULES I CADIRES – V. V. M. B.- CARRER PERUGA, 7-BAJO.-1"
DECRET  2016-1350  [DECRET  MODIFICACIÓ  CONTRACTE  SALVAMENT],4/07/16  14:58,
MODIFICACIÓ CONTRACTE SALVAMENT I SOCORRISME
DECRET  2016-1349  [D.  VARIACIONS  PADRÓ],4/07/16  14:23,  "APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS EN EL PADRÓ D'HABITANTS, SOL·LICITAT L'1 DE JULIOL"
DECRET  2016-1348  [D.  VARIACIONS  PADRÓ],4/07/16  14:01,  APROVACIÓ  SOL·LICITUDS  DE
VARIACIONS EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS SOL·LICITADES EL 29 DE JUNY.
DECRET  2016-1347  [D.  VARIACIONS  PADRÓ],4/07/16  13:50,  APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS SOL·LICITATS EL 28 DE JUNY.
DECRET  2016-1346  [D.  VARIACIONS  PADRÓ],4/07/16  13:44,  APROVACIÓ  EXPEDIENTS  DE
VARIACIONS EN EL PADRÓ MUNICIPAL SOL·LICITATS EN  26 DE JUNY
DECRET  2016-1345  [D.  VARIACIONS  PADRÓ],4/07/16  13:00,  APROVACIÓ  EXPEDIENTS  DE
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VARIACIONS EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS SOL·LICITADES EL 24 DE JUNY.
Decret  2016-1344  [D.VARIACIONS  PADRÓ],4/07/16  12:41,  "APROVACIÓ  EXPEDIENTS  DE
VARIACIONS EN EL PADRÓ D'HABITANTS PRESENTATS ELS DIES 20, 22 I 23 DE JUNY."
DECRET  2016-1343  [D.  VARIACIONS  PADRÓ],4/07/16  11:22,  APROVACIÓ  EXPEDIENT  DE
VARIACIONS EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS SOL·LICITADA EL 22 DE JUNY.
Decret 2016-1342 [DECRET exp 2076],4/07/16 9:50, POBRESA ENERGÈTICA EXP 2076
__________________________________________________________________
Decret  2016-1341  [DECRET  INICI  ORDRE  D'EXECUCIÓ  NETEJA  SOLAR  CARRER  JACINTO
BENAVENTE, 45 - BUILDINGCENTER, S.A.U.],4/07/16 9:28,"DECRET INICI ORDRE D'EXECUCIÓ
NETEJA SOLAR CARRER JACINTO BENAVENTE, 45 - BUILDINGCENTER, S.A.U."
Decret 2016-1340 [Decret eventual A.L.T.],1/07/16 14:28, nomenament personal eventual
DECRET  2016-1339  [DECRET  RQTO.  DOC  151.2],1/07/16  14:27,  REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIÓ ARTICLE 151.2 TRLCSP
Decret  2016-1338  [INFORME  DE  RECAPTACIÓ-  exp  3494-rec-reposició  CERLER  IN  THE
WORLD],1/07/16 14:25, ESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ IIVTNU
Decret  2016-1338  [INFORME  DE  RECAPTACIÓ-  exp  3494-rec-reposició  CERLER  IN  THE
WORLD],1/07/16 14:25, ESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ IIVTNU
DECRET 2016-1337 [DECRET LIQUIDACIONS IIVTNU  RELACIÓ 4 2016],1/07/16 14:25,"RELACIÓ
4 2016 IIVTNU    201 REBUTS
Decret 2016-1336 [DECRET TAULES I CADIRES – V.G.S.- CARRER VICENTE RAMÓN ALÓS, 33-
BAJO],1/07/16 14:24,"DECRET TAULES I CADIRES – V.G.S. - CARRER VICENTE RAMÓN ALÓS,
33-BAIX"
DECRET  2016-1335  [DECRET  TAULES  I  CADIRES  –  C.R.H.-  CARRER  BONAVISTA,  1],1/07/16
14:24,"DECRET TAULES I CADIRES – C.R.H. - CARRER BONAVISTA, 1"
DECRET 2016-1334 [DECRET APROVACIÓ EXP. CONTRACTACIÓ],1/07/16 10:05, APROVACIÓ EXP
CONTRACTACIÓ I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ SPA RISCOS LABORALS
DECRET  2016-1333  [decret  baixes  drets  reconeguts  juny  2016],30/06/16  14:32,baixes  drets
reconeguts juny 2016
Decret 2016-1332 [01 DECRET],30/06/16 14:32, Convocatòria de la Junta de Govern Local del dia
4-7-16
DECRET 2016-1331 [4  DECRET ADJ],30/06/16 13:53,  ADJUDICACIÓ A PAVASAL CONTRACTE
OBRA INSTAL·LACIÓ BANDES REDUCTORES SILENCIOSES
Decret 2016-1330 [decret inici],30/06/16 13:51, INICI CONTRACTACIÓ GESBOUS ASSEGURANÇA
ACCIDENTS FESTEJOS TAURINS
DECRET 2016-1329 [DECRET ADJ],30/06/16 13:51, ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE ACTUACIÓ
ORQUESTRA LOS PAJAROS
Decret  2016-1328  [DECRET  CANVI  DE  MATRICULA.2811],30/06/16  13:49,  Canvi  matricula
Targetes de Mobilitat Reduïda Expedient 2811
DECRET 2016-1327 [DECRET REQUERIMENT COMPLIMENT],30/06/16 13:48,"REQUERIMENT DE
COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT. ASCENSORS KONE ELEVADORS, SA"
DECRET  2016-1326  [decret  plec  càrrecs  juny  2016],30/06/16  13:22,reconeixement  plecs  de
càrrec juny 2016
DECRET  2016-1325  [D.  PAGAMENT  COSTES  JUDICIALS   P.A.  361_2013],30/06/16
13:21,"PAGAMENT DE COSTES JUDICIALS P.  A.  361/2013, A M.M.M.M.,  SEGONS SENTÈNCIA
NÚM. 222/14 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE CASTELLÓ"
DECRET 2016-1324 [DECRET D'ALCALDIA -REC-REP-IIVTNU-M. L.S.G.-exp 3396-2016],30/06/16
8:49, ESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ IIVTNU M.L.S.G.
DECRET 2016-1323 [DECRET AUTORITZACIÓ],29/06/16 12:48, AUTORITZACIÓ CASTELL FOCS
ARTIFICIALS
DECRET 2016-1322 [APROVACIÓ LIQUIDACIONS MERCAT AMBULANT NA VIOLANT ESTIU 2016
DECRET ALCALDIA],29/06/16 11:57,19 LIQUIDACIONS  MERCAT AMBULANT ESTIU NA VIOLANT
JULIOL I AGOST
Decret  2016-1321  [4-DECRET  APROVACIÓ  TRF.  CRÈDIT  EXPEDIENT  12-2016],28/06/16
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14:45,"Aprovació  de  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  12-2016,  per  mitjà  de
transferència de crèdit."
Decret  2016-1320  [3-DECRET  ALCALDIA.  GENERACIÓ  CRÈDITS   REMODELACIÓ  CAMP
FUTBOL],28/06/16 14:45,"Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13-2016, per
mitjà de generació de crèdits"
Decret 2016-1319 [DECRET ALCALDIA ADOPK ASSISTÈNCIES REGIDORS],28/06/16 14:45,ADOPK
ASSISTÈNCIES REGIDORS
Decret 2016-1318 [DECRET CORRECTE ALCALDIA ADOPK ASSISTÈNCIES REGIDORS],28/06/16
14:45,ADOPK ASSISTÈNCIES REGIDORS
Decret 2016-1317 [TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEDUCCIÓ D'HAVERS DE B.H.N. MESOS DE MARÇ A
MAIG 2016],28/06/16 12:10,EXPEDIENTE NÚM. 3133/2016
Decret 2016-1316 [resolució Alcaldia nomenament provisional],28/06/16 12:01,decret conformitat
nomenament provisional Marc Palomero
DECRET 2016-1315 [D. Compensació deutes i crèdits d'INSELCO],28/06/16 12:01, Compensació
deutes i crèdits d'INSELCO
Decret 2016-1314 [Decret conjunt pei alimentació 2489-2490-2492-2493-2494-2538-2543-2787-
3263-3289],28/06/16  9:22,Pei  alimentació  Expedients  2489-2490-2492-2493-2494-2538-2543-
2787-3263-3289
Decret 2016-1313 [DECRET ús vivenda habitual  LLOGUER 958-2541],28/06/16 9:22,Pei lloguer
expedients: 958/2016 i 2541/2016
Decret  2016-1312  [Decret  3234-3323-3324  accions  extraordinàries  FARMÀCIA],28/06/16
9:21,Peis farmàcia expedients 3234-3323-3324
DECRET 2016-1311 [DECRET. ADOPK NÒMINA JUNY 2016],28/06/16 8:24,ADOPK NÒMINA JUNY.
DECRET  2016-1310  [DECRET  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE],27/06/16  14:42,ADJUDICACIÓ
CONTRACTE DEFENSA JCA INCIDENT EXECUCIÓ STSJCV 1076/2015
DECRET  2016-1309  [DECRET  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE],27/06/16  14:41,  ADJUDICACIÓ
CONTRACTE  DEFENSA  JCA  RECURS  APEL·LACIÓ  CONTRA  DESESTIMACIÓ  EXEC.  SENTÈNCIA
549/2005
DECRET 2016-1308 [DECRET INICI],27/06/16 14:41, INICI EXP. CONTRACTACIÓ MUNTATGE I
DESMUNTATGE INFRAESTRUCTURES DE PLATGES
DECRET  2016-1307  [DECRET  INICI  EXP.  CONTRACTACIÓ],27/06/16  14:40,  INICI  EXP.
CONTRACTACIÓ ADEQUACIÓ I MANTENIMENT PLATGES
Decret 2016-1306 [5- DECRET exhum, reinhum inhum],27/06/16 14:22,"Exhumació, reinhumació
i inhumació de F. A. I."
Decret 2016-1305 [decret autorització comissió de serveis],27/06/16 14:22, autorització comissió
de servei VMIG
Decret 2016-1304 [decret autoritzant Comissió de Serveis],27/06/16 14:22, autorització comissió
de serveis MAMM
Decret 2016-1303 [decret autorització M.A.L.S.],27/06/16 14:22, AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE
SERVEIS MA.L.S.
DECRET  2016-1302  [D.  ADOP  SUBVENCIÓ  AC  LA  SÉNIA],27/06/16  14:08,"ADOP  Subvenció
Associació Cultural La Sénia de Moncofa, exercici 2016"
Decret 2016-1301 [DECRET HORARIS ESTIU 2016],27/06/16 14:08, Ampliació  d'horaris  per a
establiments públics en l'època estival (2016)
DECRET  2016-1300  [DECRET  INICI  EXP.  CONTRACTACIÓ],27/06/16  14:08,  INICI  EXP
CONTRACTACIÓ OBRA REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL.
DECRET  2016-1299  [DECRET  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE],27/06/16  9:17,  ADJUDICACIÓ
CONTRACTE CONTROL POBLACIÓ MOSQUIT

LLISTAT DE DECRETS PLE ORDINARI 20-07-2016: GINSA

DECRET 47-2016 - 29/06/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ 12 DE O REALITZADA EL 28/06/2016
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DECRET 48-2016 - 11/07/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 
2016/35
DECRET 49-2016 - 11/07/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 
2016/36
DECRET 50-2016 - 11/07/2016 INTERVENCIÓ RELACIÓ DE FACTURES PER A APROVAR 
2016/37

2.2. Precs i preguntes

El Sr. Picher Juliá (Grup Socialista) pregunta sobre l'escrit presentat per un veí en relació a una
obra il·legal.

L'alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  respon que s'està  a l'espera dels  informes tècnics.
Explica que es tracta d'una obra amb més de 20 anys, que potser a pesar de ser il·legal ja
estiga  consolidada  i  que s'estan estudiant  les  mesures  legals  que s'han d'adoptar  respecte
d'això.

El Sr. Picher Juliá (Grup Socialista) prega que en pròxims casos de canvi de dates de ple es
comente abans amb els diferents grups, tal com feia el seu grup en l'etapa en què va tindre
responsabilitats  de  govern.  Així  mateix,  prega  que  se  cesse  en  les  actuacions  de  tala  de
vegetació en Avel·lí Corma ja que amb això es danya la imatge de la zona.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que la data del ple s'ha modificat per no fer-ho
coincidir amb les festes locals així com per a aprovar les actuacions urgents de millora de la
xarxa de clavegueram (FASE I) i no fer dos plens, amb això es pretén adequar-se als principis
d'economia i eficiència. Es tindrà en compte l'opinió dels grups en futures ocasions.

La Sra. Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista), pregunta què ha ocorregut amb el parc que ha
sigut desmuntat.
 
L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  respon  que  el  desmantellament  és  cosa  de  la
Generalitat Valenciana, la qual ha considerat que el parc no complia tots els requisits i per tant
s’havia de desmantellar a l'abril, actuació que s'ha retardat fins al mes de juliol. A més d'aquest
parc s'han retirat al voltant de 50 parcs en tota la Comunitat Valenciana. Posteriorment explica
la situació de les dutxes que havia d'entregar la Generalitat, aquesta entrega no es realitzarà
fins al mes de setembre; no obstant això, s'ha aconseguit que s'avance la data d'entrega de
cinc de les dutxes.

El Sr. Franch Peruga, regidor (Grup Socialista), pregunta si s'ha avançat en la tramitació de la
relació de llocs de treball (RLT). També demana que en els mèrits del procediment de selecció
de subaltern es valore 1 punt per any treballat i no 1 punt per mes treballat.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que comparteix el criteri expressat en relació
amb la valoració dels mèrits, es tindrà en compte per a futurs procediments. En relació a la
RLT, aquesta segueix la tramitació corresponent.

Raül Borràs Peñarroja, regidor (Grup Compromís), pregunta quin % de discapacitats hi ha en
l'Ajuntament, el mínim legal és del 2%. Així mateix, prega que es complisca la prohibició de
venda ambulant en el municipi i que s'instal·len desfibril·ladors en els llocs que corresponga.

L'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  respon  que  s'intentarà  adquirir  els  desfibril·ladors,
preferentment  a  través  de  la  Diputació  i  de  forma  subvencionada.  També  es  pretén  la
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realització de cursos de formació al personal de l'Ajuntament perquè aquests adquirisquen els
coneixements necessaris per a la seua utilització. En relació al % de discapacitats, es desconeix
l'actual de la plantilla; no obstant això, es pretén aconseguir i superar el mínim legal de 2 % tal
com es desprén de la contractació de personal discapacitat que va haver de fer-se amb càrrec a
una subvenció i davant de la falta d'atorgament de la subvenció igualment es va contractar.

Joan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís), explica que atenent  l'avaria d'un vehicle
d'arreplega de residus va haver-hi queixes per part dels veïns atenent l'acumulació d’aquests. Hi
ha una ordenança d'arreplega de residus que s'ha de fer complir, especialment en relació als
abocaments que alguns comerços realitzen en les voreres. Cal conscienciar la ciutadania, ja que
hi  ha  ciutadans  que  incompleixen  les  normes,  especialment  quant  a  l'abocament  de
voluminosos i també en relació a aquells que han de ser rebutjats en l'ecoparc. Per això prega
que es faça complir l'ordenança i el contracte de l'empresa d'arreplega de residus, així com que
es procedisca a la realització de campanyes de conscienciació ciutadana.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que l'empresa va comunicar l'avaria del camió
encarregat  de  l'arreplega  de  residus  i  que els  problemes que va  ocasionar  l'avaria  es  van
solucionar amb la màxima rapidesa possible. En relació amb els abocaments dels comerços en
les voreres, es va a realitzar una campanya de conscienciació per mitjà de l'enviament d'una
carta informativa. En relació a l'ecoparc, s'està potenciant la seua visibilitat i la conscienciació
ciutadana,  s'han augmentat  els  horaris  d'obertura,  els  llocs  d'abocament,  etc.  Amb això es
pretén augmentar la taxa de reciclatge. L'ecoparc mòbil se situa en zones visibles que no siguen
conflictives però que els atorguen visibilitat.

Joan  Bautista  Vilar  Paradís,  regidor  (Grup  Compromís),  suggereix  la  col·locació  de  panells
informatius amb els horaris d'abocament en els contenidors.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que s'està avaluant per l'equip de govern i que
és probable que es col·loquen.

Joan Bautista  Vilar  Paradís,  regidor  (Grup Compromís),  explica  la  conflictivitat  generada  en
relació amb els xiringuitos i Costes en atenció als límits de superfície que aquests poden ocupar.
Pregunta si hi ha hagut contacte amb Costes i si se sap si hi haurà flexibilitat en l'aplicació de la
norma de cara l'any següent.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que els criteris per a l'establiment dels límits de
superfície  a  ocupar  els  determina la  Conselleria,  i  no s'han pronunciat  respecte  dels  límits
aplicables  a  l'any  que  ve.  Així  mateix  s'ha  posat  en  coneixement  de  l'autoritat  competent
l'oposició de l'Ajuntament a l'establiment del límit de superfície en 70 metres quadrats, que
suposa una minva de més del 50% en relació amb el límit de 150 metres quadrats que es va
aplicar l'any 2015.

El Sr. Franch Peruga, regidor (Grup Socialista), pregunta com funciona l'abocador de la Mina.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que la intenció és procedir al tancament d'aquest
abocador; no obstant això, fins que es produïsca el tancament s'ha d'establir un horari per a la
realització dels abocaments. Remarca que la intenció és el tancament i que l'abocador de la
Mina només siga utilitzat per CESPA.

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