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Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Moixent, encabezado por el alcalde, Vicente 
Dubal, queremos hacer balance de nuestra 
gestión en el momento en el que se llega al final 
de la legislatura, considerando que la población 
debe conocer el trabajo realizado desde 2011. 
 
Hemos decidido plasmar un resumen del trabajo 
realizado en un único Boletín Informativo 
Municipal, evitando publicar los 4 
correspondientes a esta legislatura, debido al 
ahorro que supone para las arcas municipales.  
Ello no ha dificultado nuestra voluntad de 
transparencia y el hecho de mantener informado 
al vecino de la localidad ya que hemos ido 
publicando, en las nuevas herramientas digitales, 
la información de interés para los ciudadanos. 
 
Hemos conseguido, con el esfuerzo de todos, 
llegar a una situación económica que nos ha 
permitido bajar algunos impuestos y tasas o, al 
menos, no subirlos, como podrán comprobar en 
este boletín informativo. 
 
Desde el equipo de gobierno hemos cumplido 
nuestros compromisos y se han puesto las bases 
para hacer lo propio con otras iniciativas. Hemos 
mantenido los servicios básicos a todos los 
ciudadanos, a pesar la situación económica.  
 
Continuamos con la revalorización de nuestro 
municipio incrementando sus posibilidades para 
mejorar su actividad y aumentar su presencia en 
proyectos a nivel regional y nacional como es la 
apuesta del Ayuntamiento en colaborar con la 
organización delos campeonatos regional y 
nacional de colombicultura que tendrán lugar 

en 2015 y que nuestro municipio será sede para 
más de 100 niños participantes de toda España, 
en el mes de julio. 
 
Sin dejar de lado las actividades que 
desarrollamos cada año, hemos bajado el 
endeudamiento de nuestro municipio y la actual 
situación económica es buena. Para reducir el 
presupuesto municipal hemos amortizado 
diferentes puestos de trabajo como una plaza de 
peón, una plaza de ordenanza y una plaza de 
policía local, porque entendemos que todo esto 
ayuda a no incrementar el gasto. 
 
Estos cuatro años han supuesto trabajar para la 
finalización y puesta en marcha de obras tan 
importantes como el centro ocupacional, el 
pabellón polideportivo, el carrer de la pilota, el 
asfaltado de caminos y calles del casco 
urbano, la construcción de un almacén de 
servicios municipal, la escuela infantil 
municipal, las obras de mejora en el colegio 
Padre Moreno, el nuevo edificio de atención al 
ciudadano, el área recreativa de la solana y 
otras iniciativas de diferente índole que se han 
puesto en marcha para el disfrute de cada uno de 
los habitantes de Moixent. 
 

 
 
También hemos apostado por el empleo siendo 
conscientes de la situación actual en este campo, 
que es lo que más nos duele al equipo de 
gobierno. Desde el Ayuntamiento hemos pedido 
cuantas subvenciones se han convocado para 
poder crear el máximo número de puestos de 
trabajo temporal beneficiándose más de un 
centenar de personas estos últimos años a través 
de programas de trabajo como el Taller de 
empleo, salario joven, brigadas agrícolas y 
medioambientales, etc. Además, hemos 
realizado reuniones con empresas de nueva 
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implantación en nuestro municipio para que 
apostaran por nuestros polígonos industriales y 
establecieran sus instalaciones en el pueblo. 
 

 
 
El departamento de bienestar social ha sido uno 
de los departamentos a los que hemos prestado 
más atención esta legislatura, caracterizado por 
una exigencia constante de adaptación del 
sistema, a la realidad social marcada 
profundamente por la situación económica, que 
ha afectado sobremanera tanto a los aspectos 

puramente materiales y de provisión de recursos 
de las personas como a las dinámicas familiares. 
Siendo consciente de la realidad económica de 
nuestro entorno hemos realizado las gestiones 
necesarias para conseguir la bajada de algunos 
impuestos, como es el caso del IBI y del servicio 
de recogida de basura. También hemos apostado 
por el programa de pagos personalizado para 
facilitar el pago de los impuestos municipales. 
 
Esperamos, de todo corazón, que esta situación 
económica global pase lo antes posible y 
podamos volver a la normalidad que ha 
caracterizado siempre a nuestro municipio, con 
un fuerte tejido empresarial. 
 
Moixent es lo que es gracias a todos vosotros.  
 
Gracias por vuestra paciencia con nosotros y 
por vuestra comprensión. 
 
Un saludo, 

Vicente Dubal Bon 
Vuestro alcalde 

 
 

Resultados de las elecciones municipales de mayo de 2011 
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Constitució de la novena corporació 
municipal 

Per tal de procedir a la constitució de l‟Ajuntament 
i a l‟elecció de l‟Alcalde, es reuniren els 
proclamats regidors electes en les eleccions 
celebrades el passat dia 22 de maig de 2011, en 
sessió pública. 
 
 En conseqüència, i atès el resultat de la 
votació, la presidenta de la Mesa d‟edat procedeix 
a proclamar alcalde-president de la Corporació a 
Vicente Dubal Bon, cap de la llista del Partit 
Popular. 
 
 A continuació, el proclamat alcalde-

president de l‟Ajuntament de Moixent, acceptà el 

càrrec i acatà la Constitució i l‟Estatut 

d‟Autonomia. 

 
L'alcalde de Moixent és elegit President de la 
Mancomunitat de Municipis de la Costera-la 
Canal.  
 
Arran les eleccions del 2011, la Mancomunitat va 
realitzar la sessió de constitució de la nova 
corporació comarcal, on el nostre alcalde va ser 
elegit president d'aquest organisme, amb cap vot 
en contra. 
En estos 4 anys ha treballat pels veïns i veïnes 
de la comarca posant en marxa servicis esencials 
més econòmics per als ajuntaments com ara, la 
baixada del preu de l‟arreplegada del fem al 
mancomunar este servici i el d‟arreplegada 
d‟envasos lleugers i cartró. 

 

Economía y hacienda municipal 

Gracias al esfuerzo fiscal realizado por todos los 
vecinos de Moixent, y a la gestión del equipo de 
gobierno durante estos años, le hemos podido 
dar la vuelta, a positivo, a la hacienda local, lo 
que ha permitido un ahorro en las arcas 
municipales, sin renunciar a ofrecer los servicios 
básicos a nuestros vecinos. 

El Ayuntamiento ha modificado varias 
ordenanzas a la baja, como: 

- la licencia por apertura de industrias pasa de 
2€/m2 a 0,40€/m2 

- la plusvalía pasa del 22,50% al 16%. 

- el IBI baja de 0,73% al 0,70%. 

- el recibo de basura por vivienda, que cobra el 
Ayuntamiento, pasa de 39€ a 30€. 

No subimos los impuestos de vehículos y de 
vados (desde 2013). 

Actualmente, la deua financiera por habitante ha 
quedado reducida a 154,99 €, por debajo de la 
media regional y nacional. 

 

Subvencions aconseguides en esta 
legislatura: 
 
 
 
Turisme       94.556 € 

Servicis socials    127.362 € 

Joventut       28.832 € 

Esports     207.022 € 

Cultura     304.361 € 

Educació     188.027 € 

Camins     219.211 € 

Ocupació     304.421 € 

Tallers d'ocupació            1.236.000 € 

Infraestructures    455.692 € 

Il.luminació led    151.813 € 

Carreteres Bosquet i Alcusses   1.600.000 € 

Varies        87.385 € 

 

 

Total          5.004.682 € 
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Calendario fiscal 2015 

 

 

 

Pago personalizado de impuestos 
municipales: 

 

Este año también hemos introducido una nueva 
forma de pago que facilita el pago de los 
impuestos municipales a todo aquel que pague 

más de 300€/año. Puede optar por aplazar el 
pago de todos sus impuestos en 10 
mensualidades iguales, sin coste alguno ni 
intereses. 

 

El Ayuntamiento de Moixent ha reducido el 
plazo de pago medio de facturas a sus 
proveedores.  

Actualmente se ha situado en una media de 30 
días. Esta reducción ha sido posible por la 
mejora de la situación económica de la 
administración local, cuya deuda con las 
empresas proveedoras se ha reducido con un 
pendiente de pago de 83.000 €. 

Desde la delegación de economía nuestro 
objetivo es seguir reduciendo y normalizando 
los pagos en el Ayuntamiento, especialmente 
cuando se trata de abonar facturas a pequeñas y 
medianas empresas de la localidad, puesto que 
de ello también dependen numerosos puestos de 
trabajo. 

 

 

 
 
 
El alcalde ha mantenido reuniones con 

representantes de ADIF 

El Alcalde de la localidad ha asistido a diferentes 

reuniones para interesarse por el desarrollo de 

las obras de construcción de la nueva línea de 

ferrocarril que atraviesa nuestro término 

municipal por el antiguo trazado. Se desplazó a 

CONCEPTO 
PLAZO DE 

COBRO EN 

VOLUNTARIA 

FECHA CARGO 

RECIBOS 

DOMICILIADOS 

Recogida De 
Basura 

Desde el 20 de 
enero hasta el 20 de 

marzo 

05-03-15 

Tasa Prop. 
Inmobiliaria 

Vados 

Desde el 20 de 
enero hasta el 20 de 

marzo 

05-03-15 

Impuesto Sobre 
Bienes 

Inmuebles De 
Naturaleza 

Urbana 

50% 20/04 hasta 
22/06 

50% 21/09 hasta 
20/11 

05-06-15 

05-11-15 

Impto. Sobre 
Vehiculos 

Desde el 20 de julio 
hasta el 21 de 

septiembre 

04-09-15 

Impuesto Bienes 
Inmuebles 

Rústica 

Desde el 20 de 
octubre hasta el 21 

de diciembre 

04-12-15 

Impuesto Sobre 
Actividades 
Económicas 

Desde el 20 de 
octubre hasta el 21 

de diciembre 

04-12-15 

Ocup. Via 
Publica Puestos 

Mercado 

- 1er. Trimestre:  
8/01 hasta 12/03 

- 2º Trimestre: 2/04 
hasta 4/06 

- 3er. Trimestre: 2/07 
hasta 3/09 

- 4º Trimestre: 1/10 
hasta 3/12 

05-03-15 

05-06-15 

04-09-15 

04-12-15 

Actividades 
Educativas y 

Culturales Curso 

-Cuotas mensuales 
domiciliadas, con 
cargo el día 5 de 

cada mes o 
inmediato hábil 

posterior 
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Madrid, al ministerio de Fomento, para solicitar el 

arreglo de los desperfectos ocasionados por las 

obras de la nueva linea de ferrocarril y para 

solicitar que se terminasen diferentes puntos 

estratégicos que quedaron inacabados, debido a 

la paralización de las obras de esta 

infraestructura, tales como la rotonda situada en 

Creu Roja, el acceso al polígono Moinsa, 

caminos rurales y vías de servicio. 

Renfe ha mantenido el plan alternativo por 

carretera entre las estaciones de L' Alcudia de 

Crespins y Moixent para garantizar la movilidad a 

los viajeros de Cercanías hasta que finalicen de 

las obras.  

Desde el Ayuntamiento seguimos insistiendo en 
que terminen las obras cuanto antes y se 
reestablezca el servicio ferroviario entre Moixent 
y l‟Alcúdia de Crespins. 
 
 
Obres en les avingudes Párroco Quilis i les 
Alcusses 
 

 
 
La Diputación de Valencia ha acometido las 
obras de renovación de la capa de rodadura de 
las Avenidas Párroco Quilis, Les Alcusses i el 
Bosquet, desde la rotonda del Guerrer de 
Moixent hasta la zona de la pasarela, con una 
longitud de 350 metros.  

 

 
 
Para esta actuación se ha nivelado el anterior 
asfalto y los pasos elevados de peatones que 
sirven de limitadores de velocidad. Este vial 
atraviesa la población desde la Avenida Hijas de 
la Caridad, para comunicar 4 ejes de 
comunicación: la Autovia, la carretera de 
Navalón, la carretera de les Alcusses y la 
Carretera de Aielo/Ontinyent. 
 
 
Obres en les carreteres d’Aielo i Fontanars 
 
 

 
 

El Ayuntamiento de Moixent transmitió en los 

últimos años al Departamento de Carreteras de la 

Diputación la necesidad de renovar estos viales 

para mejorar la seguridad y para facilitar el 

acceso a los polígonos agrícolas de estas zonas, 

así como permitir la circulación de autobuses que 

se desplazan a la Bastida de les Alcusses y al 

Bosquet.  

También se pretende mejorar la seguridad de los 

ciclistas que utilizan estas vías de comunicación 

para practicar deporte. 
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Desde el Ayuntamiento agradecemos que se 

hayan ejecutado estas obras y valoramos 

positivamente que hayan dado trabajo a 

empresas del pueblo para realizar parte del 

trabajo. El coste total de estas obras han 

ascendido a 1.500.000 €. 

 

 

Actualmente, la Diputació de València está 
redactando el proyecto de la segunda fase de la 
carretera de Fontanars. 
 
 

 

 

El Ayuntamiento ha construído un almacén 
para centralizar todos los materiales y 
herramientas de las brigadas municipales de 
jardines y obras. 
 
 
 

 
 
 
La Diputación de Valencia ha subvencionado la 
construcción de una nave industrial en Moixent, 
que sirve de almacén municipal de 400 metros 
cuadrados, ubicada en el polígono industrial 
Jaume I. Con esta obra, las herramientas y 
materiales que estaban guardados en varios 
almacenes, están más accesibles y centralizados 
para el personal del Ayuntamiento. 
 
La subvención de la Diputación de Valencia 
asciendió a 200.000 euros y las obras las ejecutó 
una empresa constructora de la localidad. 
 
 

 
 
 
Obras de adecuación de la zona “Els pouets” i 
“l’àrea l’esport” 
 
La ampliación hacia el Este de la población ha 
hecho que esta antigua depuradora quede 
ubicada junto al nuevo polideportivo municipal, 
adosada a la zona verde y el aparcamiento 
situados junto a su entrada. Esta situación 
provocaba un impacto visual negativo e 
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introducía un elemento de inseguridad para los 
usuarios del polideportivo. Para solucionar estos 
problemas se propuso la demolición de la mayor 
parte de las instalaciones de la estación 
depuradora, dejando únicamente el tanque por el 
gran coste que supone demolerlo, al estar 
constituído por paredes de hormigón de 30 cm de 
espesor. También se construyó un muro, se 
niveló la explanación y la pavimentación con 
aglomerado asfáltico de la zona de aparcamiento, 
situada junto al acceso al polideportivo. 
 

Es realitzen obres de millora en les 
instal.lacions de l’alberg municipal de les 
Alcusses 
 
Ubicado en un entorno rural y agrario, muy 
cercano al poblado íbero de la Bastida, el 
albergue está gestionado por la empresa 
Naturjove. 

 
 

Organiza vacaciones, viajes y actividades para 

diferentes colectivos. Basado en la experiencia, 

la formación y la profesionalidad, su trabajo 

consiste en fomentar valores que están en la 

base de la construcción de nuevos 

aprendizajes y  nuevas experiencias para los 

niños y niñas de Infantil hasta Secundaria. 

 

 
 

En sus instalaciones tienen una amplia oferta de 

recursos para ofrecer su equipo de monitores 

propio y un programa de actividades elaborado 

en función de las posibilidades de la zona. 

L‟empresa adjudicatària d‟este servici ha sigut la 

que ha acomés les obres, sense cost per a 

l’Ajuntament. 

 

 

Obres en les conduccions d’aigua potable 

 

S‟han realitzat diferents obres pels carrers de la 
població, per tal de millorar les conduccions 
d‟aigua, augmentant el cabdal i presió necessària 
en aquelles parts del municipi que tenien 
problemes en el seu abastiment. 
 
Egevasa ha sigut l‟encarregada de portar-les a 
terme. 
 

 

Pla general d’ordenació municipal 
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L‟Ajuntament ha donat inici als treballs de revisió 

del pla general d‟ordenació municipal informant 

als ciutadans i donant-los l‟oportunitat de 

participar. 

El pla general és el conjunt de documents que 
regula l‟ús del sòl de tot el terme assenyalant on i 
com es poden realitzar activitats i edificacions, 
quins han de ser els espais públics i quines parts 
queden protegides. 
 
 

 

 

L'Ajuntament de Moixent ha aconseguit 2 

tallers d’cupació aquesta legislatura 

- Taller d‟cupació per al 2011 per a 32 

persones per un import total de 672.000 €. 

- Taller d'ocupació per al 2014 per a 30 

persones, per un import total de 564.000 

€. 

 

La Conselleria ha destacat la qualitat en el procés 

de valoració, en el que ha donat ocupació a un 

total de 62 persones durant 1 any, dins de 3 

qualificacions professionals. Estos nous tallers 

"Moixent turístic II i III" tinguerem la formació a 

l'edifici de PREMSA i de pràctiques, 

principalment, a la zona recreativa "La Solana". 

Des de l'Ajuntament agraïm el fet que se'ns haja 

adjudicat este taller, a través de la Mancomunitat 

de la Costera-Canal.  

 

El SERVEF ha sigut l'encarregat d'elaborar els 

llistats dels candidats a optar a una de les places 

i la Mancomunitat de la Costera es posà en 

contacte amb els seleccionats.  

 

 

Els tallers oferixen una nova oportunitat als qui 

més ho necessiten i han tingut una gran acollida 

  
L'Ajuntament de Moixent ha donat treball 

temporal a desocupats en aquesta legislatura 

OCUPACIÓ 
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L'Ajuntament de Moixent ha destinat varies 

subvencions de la Generalitat, de l‟Estat i de la 

Diputació per a afavorir la contractació temporal 

de desocupats per a realitzar obres i servicis 

d'interés general en els parcs, jardins i vies 

públiques de la població. 

Esta ajuda respon a la necessitat adoptar 

mesures de xoc en l'àmbit laboral que tinguen 

una incidència directa en els col·lectius de 

desocupats amb més dificultats d'inserció en el 

mercat de treball, per què troben una oportunitat 

en el mateix. Les persones contractades per 

l'ajuntament han estat desocupats del municipi 

que tingueren la condició de parats de llarga 

duració, inscrits com a demandants d'ocupació en 

els Centres SERVEF de la Generalitat.  

 

 

 

 

La població de Moixent és de 4691 habitants: 

homes 2383 i dones 2308. 

 

 

 

Ciutadans de diferents nacionalitats que 

convivim al poble 

 

 

  

CIUTADANIA 
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Cultura al casc antic.  

 

Hem posat en marxa esta iniciativa que consisteix 

en la realització de concerts musicals en 

diferents llocs del poble, a les nits de l‟estiu com 

ara a la plaça Santa Bàrbara i a la Plaça de 

l‟Església. 

També hem col.laborat amb l’Associació 

Iniciatives culturals per a fer l‟activitat 

“Recorregut medieval”. 

 Amb l‟objectiu de fomentar l’ús del 

valencià, hem realitzat diferents 

campanyes: l‟activitat “Vols doblar una 

pel.lícula?”, la difusió de fullets de 

diferents temàtiques, la cartelleria dels 

comerços en període de rebaixes, etc, 

gràcies a la campanya de promoció que 

organitza l‟Àrea de Cultura de la Diputació 

de València. 

Obres de millora en la Casa de la Cultura 

 

En la casa de la cultura realitzem cada any obres 

de millora per a adequar les instal.lacions a les 

demandes dels usuaris com ara, instal.lació d‟un 

ascensor, pintat de parets, instal.lació de 

projectors en les aules, instal.lació 

d’il.luminació per a les exposicions, nou aire 

condicionat, etc. 

 

La biblioteca municipal 

 

Cada mes, la casa de la cultura ha acollit 

diferents activitats amb l‟objectiu de promoure la 

visita a la biblioteca municipal on els més menuts 

seu han passat d‟allò més bé amb els tallers. 

També hem realitzat el concurs del llibre de 

festes del 2013 on s‟entregaren 5 premis als 

participants guanyadors. 

La biblioteca ha estat l‟espai que va acollir 

l‟exposició itinerant per les biblioteques de la 

Comunitat Valenciana “tria el teu i llig”. Els 

objectius de l‟activitat foren donar resposta a les 

preguntes: per què llegir?, llegim molt?, què 

CULTURA 
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llegim els qui llegim?, en quines edats llegim més 

llibres? ...  

 

 

 

Estos anys s’ha augmentat considerablement 

el fons bibliogràfic de l‟Agència de Lectura 

Municipal, al comprar més de 700 llibres, 

especialment novel.la, tant en valencià com en 

castellà, comptant amb la demanda per part dels 

usuaris. També hem comprat nou mobiliari per a 

l‟àrea d‟nfantil. Totes estes millores en la 

biblioteca han propiciat que més de 13.000 

usuaris a l’any visiten este espai cultural. 

 

 

 

Per a poder fer front a estes despeses hem rebut 

ajudes de la Conselleria de Cultura per a 

l‟adquisició de llibres. 

 

 
 

La biblioteca municipal també ha estat el lloc per 

a realitzar la presentacions de llibres: 

- “Llegendes de la Costera” de Maria Josep 
Juan i Josep Vicent Martínez. 

- “El pequeño burgués” de Antonio Sanz. 
 

 

 

L'Agència de lectura pública municipal de Moixent 

ha estat integrada en la xarxa de biblioteques 

públiques de la Comunitat Valenciana gràcies a 

les obres de millora realitzades en les 

instal.lacions.  
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 Comptem amb el rodallibres moixentí 

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de 

Moixent ha portat a terme, per als alumnes de 

l'IES MOIXENT, esta iniciativa que consistix en 

passar a arreplegar els llibres de lectura per la 

Biblioteca Municipal recordant que, per a poder 

acollir-se al servici de prèstec, tenen que tornar 

abans els que els vam deixar l'any passat. Els 

alumnes del CEIP Padre Moreno també s‟han 

beneficiat d‟aquesta iniciativa donat que els 

llibres es porten directament al col.legi i es 

queden en la biblioteca d'aula.  

 

La Bastida de les Alcusses desperta l’interés 

de més visitants 

Les instal•lacions de l'enclavament arqueològic la 

Bastida dels Alcusses de Moixent estan acollint 

una mitjana de 15.000 visitants a l'any.  

Des del SIP, pertanyent a la Diputació de 

València, i l'Ajuntament de Moixent estem posant 

en valor este recurs cultural que continua hui i 

que ha aconseguit incrementar considerablement 

el nombre de visitants en els últims anys, 

especialment el cap de setmana de portes 

obertes que realitzem en el mes de setembre.  

 

 

 

En els últims anys, la Diputació ha posat en 

marxa plans de conservació de les restes 

arqueològiques i s'ha continuat amb la 

investigació.  

 

Gràcies a la construcció del circuit de visites i la 

instal•lació dels senyals indicatius tant en el 

jaciment com en les carreteres d'accés, s'ha 

donat un nou impuls que es traduïx en un 

increment del nombre de visites. També cal 

senyalar les millores realitzades en el paviment 

de la carretera que uneix Moixent amb la zona de 

les Alcusses.  

 

 

Este recurs didàctic compta, a més, amb la 

reconstrucció d'una vivenda ibera on, en un 

annex, es poden realitzar tallers per als grups 

escolars que visiten el poblat durant el període 

lectiu. La visita a este patrimoni cultural es pot 

complementar amb la visita al museu arqueològic 

situat en la població; a més d'altres importants 

recursos mediambientals, així com conéixer el 

treball que realitzen els cellers situats en el terme 
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municipal. El jaciment està atés per 1 vigilant i 2 

guies. 

 

El cost de les excavacions i del personal que aten 

el jaciment arqueològic te un cost de 70.000 € 

anuals que subvenciona al 100€ la Diputació de 

València. 

 

Naix l'associació de la Ruta dels Ibers 

L'associació naix amb l'objectiu de refermar la 

ruta turísticocultural que compartixen nou 

jaciments arqueològics (el Castellar de Meca, el 

Molón, Kelin, el Castellet de Bernabé, el Tossal 

de Sant Miquel, la Bastida de les Alcusses, el Tos 

Pelat, el Puntal dels Llops i la Seña) i huit 

ajuntaments (Ayora, Camporrobles, Caudete de 

las Fuentes, Llíria, Moixent, Moncada, Olocau i 

Villar del Arzobispo) i sensibilitzar la societat 

sobre el patrimoni iber, un àmbit en què la 

província de València és un dels territoris més 

rics.  

 

És una ruta per la història antiga valenciana. 

Recupera les formes de vida de fa 2.500 anys a 

través de la visita als poblats ibèrics situats en 

espais de gran valor natural i paisatgístic de 

l'interior de la província de València.  

 

Descobrixen un gran forn culinari a la Bastida, 

el servici del qual superava l’àmbit familiar 

Els treballs escomesos per l‟equip d‟arqueòlegs 

de l‟Àrea de Cultura de la Diputació de València 

en el poblat iber de la Bastida de les Alcusses de 

Moixent finalitzaren amb troballa d‟un gran forn 

culinari, de dos metres de diàmetre. «Les seues 

grans dimensions ens fan pensar que donava 

servici a una estructura social més gran que la 

família, potser a un barri del poblat». 

 

Un estudio arqueológico de la Diputación 

descubre un horno "industrial" en la 

necrópolis del Corral de Saus en Moixent 

La Sección de Estudios Arqueológicos de la 

Diputación de Valencia ha descubierto tras dos 

campañas de excavación en la necrópolis del 

Corral de Saus, ubicada en Moixent, un horno 

"industrial" de cuatro metros de diámetro cuya 

edad no se ha podido determinar por el momento 

y que fue utilizado en su día para fabricar cal. El 

equipo arqueológico iba tras la pista de un 

monumento funerario orientalizante del siglo VI 

antes de Cristo, pero finalmente "se ha 

encontrado con un espléndido horno". De 

acuerdo con los especialistas, este sirvió para 

producir cal, y la piedra utilizada para su 

fabricación se extrajo de la ladera caliza de la 

montaña inmediata, donde también se ha 

localizado la cantera correspondiente.  
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El principal problema de este descubrimiento es 

la determinación de la edad de la reliquia, la 

época de su funcionamiento y del destino de su 

producto, dado que la escasez de documentación 

complica la investigación. Sus grandes 

dimensiones, de cuatro metros de diámetro, 

indican una gran producción, lo que impide su 

consideración de meramente familiar o para el 

autoconsumo en la propia necrópolis.  

 

 

 

40 invidentes de la ONCE visitan el poblado 

ibérico "La Bastida de les Alcusses" de 

Moixent  

¿Cómo ver un yacimiento ibérico con las manos? 

El poblado dispone de tres maquetas táctiles de 

bronce instaladas en el recorrido por los restos 

arqueológicos. 

Con motivo de la celebración de la festividad de 

Santa Lucía, un grupo de la ONCE, asistido por 

los responsables de animación sociocultural de la 

organización, visitó el poblado ibérico de la 

Bastida de les Alcusses de Moixent. Alrededor de 

40 invidentes, con distintos tipos y grados de 

discapacidad visual, pudieron disfrutar de este 

recurso patrimonial valenciano. El grupo pudo 

conocer el yacimiento a través de tres maquetas 

táctiles de bronce instaladas en el recorrido por 

los restos arqueológicos. También visitaron la 

reproducción, a escala real, de una casa ibérica 

en la que se pueden tocar réplicas de objetos de 

la época.  

 

EL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA I 

L’AJUNTAMENT DE MOIXENT CONVOCAREN 

"FOTOIBERS 2013"  

La Diputación de Valencia, a través del Museu de 

Prehistòria, convocó el concurso de fotografía 

digital arqueológica sobre la Ruta dels Ibers 

València en colaboración con las asociaciones 

Fotoclub Valencia, la asociación valenciana de 

Fotografía Digital (AVFD) y la agrupación 

Fotográfica Valenciana (Agfoval). El objetivo 

principal del concurso radicó en la difusión del 

Patrimonio Arqueológico de Época Ibérica por 

medio de obras artísticas que expresen el valor 

del pasado en la sociedad valenciana actual.  

El Museu Arqueològic de Moixent rep una 
mitjana de1500 visites a l’any. 
 

 

Situat a la plaça que hi ha al costat de l‟Auditori 
(damunt la Moixentina) obri les portesal públic 
general els dissabtes i diumenges de 10:30h a 
13:30h i visites concertades de dimecres a 
divendres.  
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Està atés per una guia que s‟encarrega, també, 
de publicitar l‟oferta turística del municipi. 
 
 
En ell es poden apreciar restes de diferents 
èpoques històriques que han deixat la seua 
petjada al nostre municipi. 
 
Cada any el visiten alumnes de col.legis, instituts, 

universitats i associacions de la Comunitat 

Valenciana.  

 

 Un equip de RTVE visità la nostra 

població per a gravar un documental 

sobre els íbers filmant el poblat i l‟interior 

del Museu Arqueològic Municipal. El 

programa es va emetre al 2013 en la 2 de 

tve. 

 

 

 

 

 

 Hem realitzat cursos d‟escacs a la casa 

de la cultura amb el suport i col.laboració 

de la Diputació de  València. També 

estem recolçant un nou grup d‟alumnes 

que està aprenent a jugar a escacs, amb 

la col.laboració d‟un veí de la població, 

Vicent B. 

A l’Auditori de Moixent hem realitzat diferents 

obres de millora.  

S'han pogut acometre gràcies a diferents 

subvencions atorgades per la Diputació de 

València i que ha suposat una inversió de 63.000 

euros. Els treballs han consistit en la substitució 

dels aparells avariats i del suport elèctric que 

alimenta la maquinària de l'aire condicionat; la 

creació de nous espais baix de l‟escenari per a 

crear una nova aula i una zona per a magatzem 

per a deixar coses relacionades amb la 

instal.lació i amb la Societat Musical i el Grup de 

teatre i, próximament, la creació d‟una rampa 

d’accés a l’escenari, per a persones amb 

mobilitat reduïda. 
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També hem instal.lat nou equipament tècnic 

consistent en un projector de vídeo, micròfons, 

reparació megafonia, focus i un nou quadre de 

control de llums, per valor de 9.000 €. 

 

 

Programació cultural anual 

 

 

Des del departament de cultura organitzem cada 

any diferents activitats per a omplir l‟espai d‟oci 

tant dels més menuts com de joves i majors. Es 

programa cine, teatre infantil, música, 

exposicions, conferències, tallers i 

contacontes que tenen lloc a l‟auditori, a la casa 

de la cultura, al parc Ortitxols o als centres 

educatius. 

 

L‟Alcalde de Moixent acompanyat dels regidors 

de cultura i esports visiten les obres de 

restauració de la cúpula de l‟església. 

 

Diferents musicals han apostat pel nostre 

poble 

L'Ajuntament de Moixent i les Comissions de 

festes i de Moros i Cristians han treballat junts per 

a poder disfrutar de varios musicals a l‟auditori 

augmentant la qualitat dels espectacles que 

s‟han representat al nostre poble. Estes 

iniciatives han tingut molt bona acollida pels veïns 

i veïnes. 
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Els actors Ferran Gadea i Miguel Barberá 
visitaren Moixent per a promocionar l'obra de 
teatre que interpretaren sota el títol "El capo", a 
l'auditori, i que va tindre bona acollida en la 
població. 

 

 

Un recuerdo a D. Antonio Marín Gómez 

El sacerdote Antonio Marín Gómez, canónigo de 
la Colegiata Santa María de Xàtiva, falleció un 
domingo de abril de 2014, a los 80 años de edad 
en la residencia de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados de la localidad, de la 
que era capellán.  Antonio Marín ingresó en el 
Seminario de Valencia en 1945 y recibió la 
ordenación sacerdotal en 1957.  Durante los 
últimos 16 años fue canónigo de la Colegiata de 
Xátiva.  Previamente, estuvo 27 años como 
párroco de Moixent y titular en las parroquias 
de Millares y Rotglá y Corberá. 

 

Hem col.laborat amb l'associació de 

Campaners en l‟edició de fullets i promoció de 

les seues activitats. 
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Col.laboració amb el grup de danses 

L‟escola Municipal de Danses ha format a un 

nombrós grup de veïns i veïnes de la població per 

a no perdre el nostre patrimoni cultural a través 

de la dansa popular.  

Hem recolçat el treball d‟aquesta associació amb 

la col.laboració econòmica per a sufragar les 

activitats que organitzen com el concurs de 

Cartells, la Dansà, actuacions a l‟auditori i parc 

Ortitxols, el desplaçament a altres poblacions, 

etc. 

Com a novetat hem col.laborat en l‟organització 

del sopar i sarao popular a la Plaça Major, en la 

festivitat del 9 d'octubre, realitzant  les dues 

primeres edicions. El primer sopar tingué lloc amb 

la participació del grup de voluntaris de la volta 

en bici al poble i la segona edició s‟encarregà el 

Grup de Danses de Moixent  amb la novetat d‟un 

sarao on participaren diferents grups de danses 

de la comarca. 

 

Festivitat del 9 d’octubre 

Per a commemorar esta festivitat al nostre 

municipi preparem cada any diferents activitats 

com ara concerts, passacarrers, albaes, 

correfocs, exposicions, etc. 

 

 

Trobada de música i dansa tradicional 

Hem realitzat les dues trobades corresponents a 

esta legislatura on han actuat grups de danses 

com “Asociación por la integración y bienestar en 

España BALCAN (Bulgària), Grupo de Danzas de 

Villena, agrupación folklórica (Xile), Danza Iskay 

(Argentina) y Escola Municipal i Grup de Danses 

de Moixent”. Per a l‟organització d‟estes activitats 

hem comptat amb la col.laboració de la Federació 

de Folklore de la Comunitat Valenciana i del Grup 

de Danses de Moixent. 

 

 

Hem col.laborat amb la Coral Santa Cecilia de 

Moixent per a facilitar els assajos a l‟Auditori i en 

l‟organització dels seus concerts i encontres de 

corals. Des de la regidoria de cultura els agraïm 
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la seua participació i implicació en activitats 

organitzades per l‟Ajuntament. 

 

 

El vestíbul de l’Auditori, un espai cultural més 

La sala d'exposicions de l'Auditori de Moixent ha 

acollit diferents exposicions de fotografia i 

pintura: homenatge a la natura, d‟Antonio Sanz; 

pintors de la localitat com Xavi Saus, David 

Pérez, Gontrán Cháfer; associació local de 

fotografia; festes tradicionals, exposicions de la 

Diputació de València, concurs de targetes de 

Nadal, etc. 

 

 

Cursos de fotografia 

Esta legislatura s‟han realitzat dues edicions d‟un 

Taller de Fotografia a la casa de la cultura per a 

aficionats i persones interessades en iniciar-se en 

esta activitat. 

Cultura solidària  

L'Ajuntament de Moixent, a través de les 

Regidories de Cultura i Benestar Social, ha 

organitzat una campanya al mes de desembre 

de cada any que consisteix en arreplegar menjar 

com a pagament de l'entrada de les activitats que 

s'organitzen a l'Auditori durant aquest mes. Des 

de l'Ajuntament volem donar les gràcies a tots 

aquells que han col.laborat. 

 

 

Las Provincias entrega el "Guerrer de 

Moixent" en su gala anual de los premios 

"Valencianos para el siglo XXI" 

 

Entre los galardonados estan la Unidad de 

Trasplantes de La Fe,  los bomberos y 

brigadistas de Valencia, al Banco de Alimentos y 

al torero José María Manzanares. Este acto tiene 

lugar cada año en el del Palau de les Arts Reina 

Sofía con la asistencia de el presidente de la 

Generalitat, el presidente de Les Corts, el 

delegado del Gobierno en la Comunitat, el 

presidente de la Diputación de Valencia, el 

Alcalde de Moixent y un gran número de altos 

cargos del Consell, políticos, líderes de la 



 

 

 22 

patronal, empresarios, personalidades de la 

economía, de la cultura y del deporte valenciano. 

 

L‟Ajuntament ha confiat en diferents propostes 

culturals a iniciativa de joves de la nostra 

població i que han realitzat les seues actuacions 

al nostre poble com ara, l‟organització de la 

vesprada musical a l'auditori, organitzada per 

Oscar Vaquerizo, l‟actuació de músics de la SM 

la Constància, o la actuació de la Moixaranga al 

casc antic de la població. 

 

Des de l‟Ajuntament hem participat en l‟acte 

d‟entrega d’instruments musicals a la SM la 

Constància i al grup de tabal i dolçaina, que s‟ha 

celebrat cada any en la nostra comarca. Estos 

instruments han estat comprats per la Diputació 

de València. 

 

El grup d'amics del teatre de Moixent 

representen diferents obres.  

Des de l‟Ajuntament hem facilitat a esta 

associació un lloc per a assajar i per a 

representar les seues obres que amb tant 

d‟interés han preparat cada any. Agraïm el detall 

de dedicar part de la seua recaptació a obres 

benèfiques. 

 

 

Mostra d’artistes moixentins 

 

En la setmana de festes, de manera bianual, 

podem estar orgullosos d‟haver dut endavant la 

Mostra d‟artistes moixentins. No és tarea fàcil, 

perquè es necessita de la col.laboració de tots, 

des dels que han exposat fins als patrocinadors, 

a més del temps necessari que dedica el 

personal de la regidoria. 
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Agraïm sincerament, des de l‟Ajuntament, la 

participació dels veïns en esta mostra, ja que són 

els que li donen sentit amb les produccions 

personals, obres en les que han dedicat temps 

per a plasmar desinteressadament allò que 

senten i que després d‟acabar el treball, volen 

traure a la llum la seua pintura o altra 

manifestació artística.  

 

Setmana Santa  

 

La junta de confraries i germandat ha comptat 

amb la col.laboració de l‟Ajuntament per a dur a 

terme l‟organització de la Setmana Santa tant 

amb lo que respecta a l‟edició del programa 

d’actes com a la participació de la policia local i 

personal de l‟Ajuntament per al correcte 

desenvolupament de les processons. 

L‟equip de govern ha participat en els actes més 

importants com a signe de respecte cap a esta 

manifestació religiosa y cultural del nostre poble. 

 

 

Espai cultural “Ortitxols a la fresca” 

Dins del programa cultural “Ortitxols a la fresca” 

hem organitzat activitats com: exhibició de balls 

de saló, festival de bandes de música, intercanvi 

de grups d‟escoles de danses, teatre, actuacions 

musicals, etc. Aprofitant que el Museu del Pare 

Moreno està prop del parc Ortixols hem obrit les 

portes la nit dels divendres de juliol per a facilitar 

la seua visita. 

 

 

En Guillem Lera Perales, cronista oficial de 

Moixent. 

 

 

En la festivitat de Sant Pere de 2013 es presentà 

a la població al nou cronista de Moixent, en 

Guillem Lera Perales, en un acte que tingué lloc a 

l‟auditori municipal, durant el concert 

conmemoratiu d‟aquesta festivitat.  
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L‟elecció del nou cronista tingué lloc per majoria 

absoluta de la corporació municipal en el ple 

de 27 de maig de 2013. 

 

 

Col.laboració amb la societat musical "La 

Constància" 

Dediquem una part del pressupost municipal a 

col.laborar amb la SM La Constància de Moixent 

(Banda i escola de música). Per una banda, 

donem una subvenció per a la realització 

d‟activitats de l‟agrupació, que beneficia al poble 

amb les actuacions que realitzen per a tots els 

veïns. Per l‟altra banda, l‟Ajuntament es fa càrrec 

de les despeses ocasionades en el manteniment 

de l‟Auditori, per a que els músics puguen 

realitzar els assajos i donar classes en l’escola 

de música. 

 El XXXVIII Certamen Provincial de 

Bandes de la Diputació de València va 

tindre lloc al Palau de la Música de 

València en 2014 amb la participació de la 

SM la Constància. L'Ajuntament també va 

col.laborar amb la financiació del 

desplaçament de la banda.  

 

Manolo López nombrado hijo predilecto de 

Moixent 

 

El domingo 14 de abril de 2013 la población de 

Moixent vivió una intensa mañana de actos 

protocolarios dedicados a la proclamación del 

maestro de la música, D. Manuel López Torres 

como hijo predilecto del municipio, a instancia de 

la SM la Constancia de Moixent. 
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Los actos empezaron en la Plaza Mayor, con la 

recepción de invitados donde la banda de música 

esperaba debidamente formada junto a 

autoridades: Alcalde y Corporación Municipal, 

Presidente y directiva de la S. M., miembros de 

Federación, expresidentes de la S.M. y 

numerosos vecinos. D. Manuel Torres y su 

esposa, acompañados de numerosos familiares, 

llegaron a la plaza Mayor, siendo recibidos por el 

Alcalde y el presidente de la SM la Constància, 

dándole la bienvenida y en ese momento la 

Banda de Música empezó a interpretar el 

pasodoble "Gabriel Vila".  

 

A continuación se realizó un pasacalle hasta el 

Auditorio donde las autoridades, junto con el 

homenajeado, inauguraron una exposición 

conmemorativa: “Historia de la banda de 

Moixent”, que estará abierta al público hasta el 

mes de junio, donde hay un libro de firmas para 

todo aquel que quiera dedicarle unas palabras al 

nuevo hijo predilecto. 

Ya en el interior de la sala del auditorio tuvieron 

lugar los actos más importantes y emotivos de la 

jornada. Por una parte se realizaron las 

diferentes actuaciones musicales en homenaje a 

Manuel Torres, actuando numerosos músicos 

que han tenido la suerte de compartir algunos 

años con el maestro de la música. 

Después toda la comitiva se dirigió a la 

inauguración de la calle que lleva su nombre 

donde todos los invitados pasearon por esta vía 

pública de la población. 

 

Varios vecinos de Portugal, acompañados de un 

gran amigo Herder Renato, visitan nuestra 

población. El Alcalde les saludó a su llegada a la 

plaza Mayor. Desde el Ayuntamiento de Moixent 

les agradecemos el detalle de entrar a nuestro 

pueblo, a su paso por la localidad. 

 

 

 

 

Formació permanent d'adults 

Des de l‟Ajuntament apostem per la següent 

oferta educativa i programes formatius: 

alfabetització i iniciació a la formació bàsica de 

les persones adultes, proves lliures per a 

l‟obtenció del Graduat Educació Secundària (per 

a majors 18 anys), proves d‟accés a Cicles 

Formatius de Grau Mitjà (majors 17 anys), 

Valencià (preparació per a les proves de la Junta 

Qualificadora), castellà per a estrangers, cursos 

d‟anglés i cursos d‟informàtica. 

 La Regidoria d'Educació ha organitzat 

cursos intensius de valencià i anglés 

als mesos de juliol tinguent bona acollida 

per veïns i veïnes del nostre poble i de 

poblacions del voltant. 

 

Nou projecte d’integració socioeducatiu 

Les regidories d‟educació, desenvolupament local 

i benestar social han estat treballant 

EDUCACIÓ 
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conjuntament a través de l‟escola d‟adults, l‟aedl i 

la treballadora social per a preparar unes 

activitats encaminades a formar a persones del 

municipi que així ho demanden, tant per a poder 

accedir a ajudes com per a formar-se en habilitats 

bàsiques de cara al món laboral. Els tallers tenen 

lloc a la casa de la cultura i abarquen classes de 

llengua o matemàtiques, informàtica i xerrades 

relacionades amb el món laboral. 

 

 

 

 

Millores en el col.legi Pare Moreno 

Les redidories d‟eduació i manteniment 

d‟instal.lacions municipals han treballat 

conjuntament per a realitzar obres al col.legi.  

Com a actuacions més destacades s‟han realitzat 

obres a la vessant del riu per a crear un mur de 

protecció del pati de l‟escola i s‟ha ampliat el 

cobert del pati que dona pas als vestuaris per a 

tindre una zona per a practicar esport i refugiar-

se els dies de pluja. També hem instal.lat aparells 

d’aire condicionat en les aules de la planta 

superior que més ho necessitaven. 

Hem realitzat cada any treballs de manteniment 

al col.legi: arener, suministre de gasoil, pintura, 

reparacions, etc.  

L‟Ajuntament ha comprat mobiliari per a la 

biblioteca infantil i també projectors per a les 

aules que, amb la col.laboració de l‟AMPA, hem 

pogut dotar a totes les aules d‟este mitjà 

audiovisual. 

 

L’escola infantil municipal està tinguent una 

molt bona acollida 

 

La Escuela Infantil Municipal de Moixent abrió 
sus puertas atendiendo a un total de 60 
alumnos, anualmente, de edades comprendidas 
entre 0 y 2 años.  

Con la puesta en marcha de esta nueva 
infraestructura en la localidad se cubren varios 
objetivos. Por un lado, dar un servicio a los 
padres para que puedan conciliar la vida laboral 
y familiar. Por otro, crear 5 puestos de trabajo.  

 

El centro cuenta con comedor escolar. El menú 
lo sirve un restaurante de la población. 
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Uno de estos puestos de trabajo lo desarrolla una 
maestra en Educación Infantil, que asume la 
dirección del centro, y cuatro técnicas en 
Educación Infantil que realizan las funciones de 
educadoras. 

 

La financiación de este servicio se cubre a través 
de 3 vías: la aportación de los padres, la 
subvención que otorga la Conselleria y el 
compromiso del Ayuntamiento en el 
mantenimiento de las instalaciones. 

Gabinet psicopedagògic 

L‟Ajuntament té contractat 1 psicòleg a jornada 

completa que s‟encarrega de l‟atenció d‟este 

servei. Es dedica, principalment, a atendre als 

alumnes del col.legi. També té un horari per als 

veïns del poble, al centre de serveis socials. 

 

 

Des de la regidoria d’educació hem organitzat 

cursos de formació per a pares i mares 

L‟Ajuntament de Moixent ha vingut invertint en 

educació i en formació. També, conscients de la 

realitat actual, hem organitzat cursos que han 

tingut com a objectiu mostrar als pares i mares 

recursos de com educar als seus fills i també, 

com motivar-los de cara a la lectura. 

 

 

 

Trabajo de la AEDL 

L'agència d'ecupació i desenvolupament local ha 

organitzat les següents activitats: 

- Cursos per a l'obtenció del carnet de 

manipuladors d'aliments. 

- Charla-taller: “Motivación hacia la 

búsqueda de empleo”. 

- Coordinació dels tallers d’ocupació. 

- Contractació del personal de les brigades 

que han estat treballant gràcies a les 

subvencions aconseguides. 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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- Edició de fullets turístics. 

- Acompanyament i assessorament a 

persones desocupades. 

- Coordinació del programa “Salari jove” i 

“La dipu te beca”. 

- Jornada “Instrumentos de apoyo 

financiero a las Pymes y 

emprendedores”, impartida pel Director 

General d'economia de la Conselleria 

d‟Economia, Indústria, Turisme i 

Ocupació, dirigit a: Emprenedors, 

Microempreses, Pymes i Autònoms.  

- Informació d‟ofertes de treball i subvencions 

per a particulars i empreses. 

 

 

La població compta amb punts d’accés wifi 

gratuït a la plaça Major i a la Casa de la 

Cultura 

La Diputación de Valencia ha puesto en marcha 

un proyecto pionero para el suministro, 

instalación, configuración y explotación de la 

mayor red inalámbrica de Europa. Bajo el nombre 

„Sona WiFi‟, la Diputación persigue que los 

ciudadanos de los 265 municipios de la provincia 

tengan un mejor acceso a la sociedad de la 

información y a la administración electrónica, 

logrando así una „Provincia Gigaconectada‟ con 

ciudades „Megaconectadas‟. 

Gracias a esta iniciativa, por tanto, los 

ayuntamientos disfrutarán de forma gratuita de un 

conjunto de servicios de autoprestación, además 

de la posibilidad de hacer uso de la 

infraestructura desplegada para la implantación 

de muchos otros servicios avanzados. 

Nuestra población cuenta actualmente con 

acceso gratuito en la Plaza Mayor y calle 

Santas Reliquias para aquellos vecinos que 

quieran conectarse las 24 horas del día. 

Col.laboració amb l'agrupació de comerç i 

serveis 

El Ayuntamento de Moixent ha colaborado con la 

Asociación de Comerciantes del municipio, en la 

financiación del programa anual de actividades 

de la asociación a fin de  dinamizar y 

promocionar el comercio local, a través del sorteo 

de un vale de 300 €, en cada Navidad. Desde el 

Ayuntamiento existe una clara voluntad de 

apoyar y fomentar el comercio local y tradicional, 

desarrollando programas de actuación para 

dinamizarlo, puesto que un comercio vivo 

repercute positivamente en el municipio de forma 

global. 

 

 

 

 

 

Col.laboració amb la Comissió de Festes 

Como viene siendo habitual, la Concejalía de 

Fiestas colabora con las Comisiones de Fiestas 

para la organización de los actos en honor a “les 

Santes Relíquies i al Crist del Monte Calvari” 

tanto a nivel de personal, infraestructuras como 

económicamente.  

Desde el Ayuntamiento queremos hacer un 

reconocimiento a la labor realizada por cada una 

de las comisiones de Fiestas, tanto a las Festeras 

y Festeros, como a la Comisión Ejecutiva, y de 

manera muy especial a las Reinas y sus familias, 

por haber aceptado el cargo y acompañarnos a 

todos los actos con esa alegría que han querido 

compartir con todos los vecinos. 

FESTES 
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Todos sabemos del esfuezo y del sacrificio de las 

comisiones de fiestas y es de valorar su entrega 

desinteresada por preparar las mejores fiestas 

que se merece nuestro municipio. 

 

 

L‟Ajuntament s‟encarregà d‟organitzar les festes de 2013. 

 

El Ayuntamiento se encargó de organizar las 
fiestas de 2013 y desde la concejalía de fiestas 
queremos agradecer la colaboración 
desinteresada de vecinos y asociaciones que se 
implicaron para poder llevarla a cabo. 

 L'Ajuntament prepara cada any la festivitat 
al nostre patró Sant Pere encarregant-se 
de la contractació de les diferents 
activitats per al disfrute de tots. 

 Continuant amb el suport de l'Ajuntament 

al teixit associatiu de la localitat hem estat 

col.laborant amb les comissions de festes 

dels barris en l'organització de les seues 

festes: festes del Raval, festes al carrer 

de l’Escalinata, festes al Barris de Santa 

Ana, festes al carrer la Bastida i festes a 

la urbanització Cumbres. 

Festivitat de Moros i Cristians 

 

Los vecinos y visitantes que se desplazan cada 

mes de noviembre a nuestra localidad disfrutan 

de una gran entrada de Moros y Cristianos por 

las calles de Moixent, con una espectacular 

puesta en escena de todas las filas participantes, 

acompañadas de bandas de música y el boato 

preparado para este evento.  
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Desde el Ayuntamiento colaboramos en la 

organización poniendo a su disposición recursos 

materiales y humanos.  

 

 

Aprovechamos para felicitar a la asociación por la 

organización y valoramos su iniciativa como una 

buena forma de crear pueblo y trabajar por la 

proyección de nuestra localidad por toda la 

Comunitat Valenciana.  

 

  

El nostre poble va rebre la visita de la Mare de 

Deu dels Desemparats a instància de la comissió 

de 2011 i amb la col.laboració de tots. 

 

 

 

 

 

Inauguració del pavelló poliesportiu 

 

 

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, 

inauguró el pabellón cubierto municipal de 

Moixent, acompañado por el alcalde, Vicente 

Dubal, y la corporación municipal. En el acto, el 

presidente destacó que gracias a actuaciones 

como ésta, fundamentadas en la colaboración 

entre los ayuntamientos, las diputaciones y la 

Generalitat, los ciudadanos disfrutan de 

infraestructuras que mejoran su bienestar. 

ESPORTS 
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Los ciudadanos de Moixent cuentan con este 

pabellón municipal que, además de facilitar la 

práctica del deporte base, fomenta la actividad 

comercial del municipio y por consiguiente 

dinamiza su economía.  

 

Al acto asistieron la Consellera de Deportes, Mª 

José Catalá, el director general de deportes, 

Mateo Castellá, diputados provinciales y 

autonómicos y alcaldes y concejales de la 

comarca.  

 

 

 

 

El president de la Diputació de València 
inaugura el carrer de la pilota 

 

 

El presidente de la Diputación de Valencia, 
Alfonso Rus, ha inaugurado junto al alcalde de 
Moixent, Vicente Dubal, el nuevo “Carrer de la 
Pilota” del municipio, que se encuentra ubicado 
junto a la zona deportiva local y que cuenta con 
acceso directo desde la calle. 
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El nuevo trinquete ha contado con una ayuda de 
casi 135.000 euros de la Diputación de Valencia, 
subvencionada a través del Plan de 
Equipamiento Deportivo, que se destinó también 
a la construcción del polideportivo municipal, 
adyacente a la nueva calle deportiva. 
  

 
 
El alcalde Dubal ha agradecido al responsable 
provincial su compromiso con el municipio y ha 
argumentado que “el objetivo de esta actuación 
es fomentar la práctica de la „pilota‟ en la 
localidad, puesto que el Club de Pilota Guerrer de 
Moixent cuenta con cerca de 40 alumnos”. 
 
Actuación 
 
Las obras ahora concluídas han consistido en la 
construcción de un trinquete con una pista de 
56,46 x 8,5 metros y nueve metros de altura, una 
edificación aislada y abierta con acceso directo 
desde la calle.  
 

 

La infraestructura reúne los requisitos de ahorro 
energético y funcionalidad exigidos por las 
normas vigentes y supone una superficie total 
construida de 506 metros cuadrados. 
 
La estructura del trinquete se compone de un 
cerramiento prefabricado a base de losa alveolar 
pretensada sobre la rasante de cimentación 
mientras que el paramento queda coronado por 
un sistema de arrastre superior y el 
empotramiento definitivo contra la cimentación. 

 

 

Construcció de la pista d’atletisme 

El Ayuntamiento de Moixent, gracias a la 

subvención del PPOS de la Diputación de 

Valencia, ha llevado a cabo la construcción de 

pista de atletismo a través de una empresa de la 

localidad, obra que se ejecutó en el polideportivo 

municipal, adecuando además, su entorno.  

Para la construcción de la pista de atletismo, 

alrededor del campo de fútbol, se contempló la 

formación de la pista, delimitándola con un 

bordillo y pavimentándola. Además, se 

pavimentaron las áreas semicirculares 

comprendidas entre la parte curva de la pista y el 

rectángulo del campo de fútbol. La pista de 

carreras está formada por un anillo de 6 calles, 

con las dimensiones exigidas por la normativa 

deportiva. Para el pavimento deportivo se 

proyectó una capa de rodadura de aglomerado 

asfáltico de 4 cm de espesor, sobre una base de 

zahorra compactada y nivelada. La superficie de 

la pista será de 3250 m2, con dos semicírculos 

comprendidos entre el interior de la pista y el 
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exterior del campo de fútbol de 2400 m2. El 

presupuesto de esta obra asciendió a 80.190 €. 

 

Treballs de manteniment al poliesportiu 

 

El personal de mantenimiento del Ayuntamiento 

realiza un seguimiento de las instalaciones del 

polideportivo municipal con la finalidad de 

comprobar el correcto funcionamiento y el 

estado en el que se encuentran las instalaciones 

con el objetivo de que los usuarios no corran 

ningún peligro mientra hacen uso de las 

diferentes áreas deportivas. Podemos decir que 

presentan un buen estado debido, 

principalmente, a un buen y responsable uso por 

parte de los usuarios, así como a un oportuno 

mantenimiento y cambio de material en caso de 

haber sido necesario. 

 

- Campo de Fútbol 

Cabe destacar que el principal desperfecto que 
sufre la instalación es el estado del césped ya 
que, por el uso, se deteriora y con el paso del 
tiempo hay que realizar un mantenimento para su 
correcto estado. 

  

 

Por lo que respecta al estado de las porterías, las 
redes, y las redes que se sitúan detrás de las 
porterías con la finalidad de parar los balones 
que se dirigen hacia fuera del campo, podemos 
decir que presentan un buen estado. El banquillo 
local ha sido reparado al igual que la chapas de 
los laterales, deterioradas por el óxido.  
 

- Frontones  

Se han realizado trabajos de mantenimiento en la 
zona de frontones debido a su uso y al paso del 
tiempo, especialmente por las condiciones 
climatológicas.  
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- Pabellón  

 

 

En las instalaciones se ha realizado ajustes en 
las canastas permitiendo que las ocho se puedan 
utilizar para todas las categorías, teniendo los 
topes marcados en la máxima y en la mínima 
altura reglamentaria.  

 

Por la puerta de emergencia, que está junto a la 
pista de tenis, se ha construído una rampa para 
evitar, cuando llueve, que entre gran cantidad de 
agua. 

 

También se ha revisado la bomba contra 
incendios. 
 

- Pista de atletismo 

Recalcar que la instalación no presenta ningún 
desperfecto en el que se pueda incidir. Cabe 
destacar en este buen mantenimiento la correcta 
construcción con vertiente y, por tanto, expulsión 
del agua hacia uno de los lados. 
 

- Pista de pádel 
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En primer lugar cabe recalcar que la instalación 
no presenta ningún desperfecto grave en el que 
se deba incidir. Se han reparado partes dañadas 
por su uso. 
 

- Pista polivalente  

Se han ralizado tareas de mantenimiento en la 
pista y en las instalaciones al uso, como las 
canastas y porterías. 

 
- Pista Tenis 

Recalcar que la instalación no presenta ningún 
desperfecto en el que se pueda incidir con los 
debidos perjuicios que conlleva estar día tras día 
expuestos al sol, viento, lluvia, y frío. Se ha 
procedido al ajuste de la red desmontando los 
tensores, de manera que cumple las medidas 
reglamentarias. 

 
 
 
Col.laboració amb les associacions esportives 
 
L‟Ajuntament de Moixent fa un considerable 
esforç econòmic per mantindre actiu el teixit 
associatiu esportiu de Moixent, perquè treballa 

per fomentar hàbits saludables entre els joves i 
majors de la nostra localitat. És una inversió clara 
per l‟esport, que té el fonament en la creació 
d‟instal.lacions esportives i el recolçament als 
clubs locals.  
Moltes associacions no podrien realitzar les 
seues activitats sense financiació i saben que 
ténen a l‟Ajuntament al seu costat per a 
desenvolupar el seu treball.Moixent compta amb 
el següent teixit esportiu: club ciclista “El guerrer 
de Moixent”, grup d‟atletisme, club frontenis, club 
bàsquet “San Pedro”, club esport base, club 
ciclista, Moixent CF, club Moixent Futbol Sala, 
club ciclista “la panda de Palmer”, club aikido, 
pilota valenciana, club de pàdel. 
 

Un treball ben fet sempre comporta una 
recompensa 

 Açò és el que aquests anys han marcat 
el món de l‟esport a la nostra població. Any 
darrere any tenim la sort d‟arreplegar els fruïts 
d‟un bon treball i esforç dels nostres jovens i no 
tan jovens esportistes, però aquests anys, sense 
dubte, han segut un dels millors a nivell esportiu 
a Moixent.  

            Les diferents associacions esportives, la 
regidoria d‟esports, l‟Ajuntament i tota la població, 
podem estar orgullossos del treball realitzat 
perquè ha comportat un fum de premis. 

Aquests  anys, des de l‟Ajuntament  i la 
Regidoria d´esports, s‟ha treballat pera que tots 
els esportistes i veïns de la població pugueren fer 
l‟esport que millor s‟adapta a cadascú, en unes 
magnífiques instal.lacions esportives, les quals 
estan donant un magnífic rendiment. 

Tots els veïns de Moixent poden 
disfrutar d‟un poliesportiu que reuneix tot el que 
demanda l‟esportista: horaris flexibles, pistes 
d‟última generació, una il.luminació adequada, 
vestidors en totes les necessitats requerides i el 
que més costa, un manteniment adequat. 

El poliesportiu consta  d‟una pista 
d’atletisme, un camp de futbol, una pista de 
pàdel, una pista de tenis, un pavelló cobert 
amb una capacitat pera 361 persones, una pista 
polivalent coberta, dos frontons i un total de 10 
vestidors totalment equipats. 

Resaltar que en aquest any s‟ha 
inaugurat el carrer de la pilota valenciana. Ha 
suposat un gran esforç però Moixent te un 
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magnífic carrer de la pilota en el que disfrutarem 
recordant als nostres avantpassats practicant 
aquest esport autòcton. 

 L’horari del poliesportiu és: de dilluns a 
divendres de 17:00 a 22:30  h, dissabtes 
de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 21:00 h i els 
diumenges de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 
20:30 h. 

De dilluns a divendres les associacions i 
els veïns que ho desitgen acudeixen al 
poliesportiu a fer els seus entrenaments, una 
mitja de 125 persones diaries, i els caps de 
setmana es disputen els partits de competició en 
el que entre esportistes i acompanyants poden 
ser una mitja de 800 persones, les quals 
gaudeixen d‟unes magnífiques instal.lacions i,  al 
mateix temps, visiten la nostra població els veïns 
dels municipis de la nostra comunitat. 

Tota la gent que s‟esforça cada dia per 
a aconseguir grans reptes es mereixen  un 
respete i continuar confiant en ells. 

 

 

 

Nuestro municipio sede de los campeonatos 

regionales de colombicultura 

La segunda competición de colombicultura más 
importante de la Comunitat Valencia, los 
campeonatos regionales, dio su pistoletazo de 
salida el 10 de marzo en Redován. 
  
La competición, patrocinada por la Generalitat 
Valenciana, las Diputaciones de Valencia, 
Castellón y Alicante y los ayuntamientos de los 
pueblos seleccionados, consta de siete pruebas 
que se desarrollaron de martes a sábado hasta el 
4 de abril. 

La Federación de Colombicultura tiene delimitada 
la competición en cuatro zonas “regional”, y en 
cada una de ellas se celebra un campeonato. 
 
 Alquerías del Niño Perdido, Llombai, Moixent y 
Redován son los municipios seleccionados que 
acogen las partidas de regional 1, 2, 3 y 4, 
respectivamente. 
  
Para el alcalde de Moixent, Vicente Dubal, “este 
campeonato sirve para estimular a nuestros 
jóvenes deportistas, con el objetivo de que nunca 
se pierda la competición”. 
  

 

Col.laboració en l‟organització de la “Volta a peu” 

i la San Silvestre moixentina 

 

I Torneig nacional infantil de bàsquet 

El Ayuntamiento colaboró con el C.D. San Pedro 

Moixent para organizar los días 27 y 28 de 

septiembre de 2014 el I Torneo Nacional Infantil 

de Baloncesto, que se disputó en el Pabellón 

deportivo de la localidad. 

En el Torneo participararon Valencia Basket, 

Joventut de Badalona y Catalana Occidente 

Manresa. 
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Moixent albergó el Autonómico de Frontón 

El XXVIII Campeonato Autonómico de Frontón 

por Parejas Trofeo Diputación de Valencia tuvo 

lugar en junio de 2014. Es un orgullo el poder 

albergar las finales autonómicas y recalcamos el 

esfuerzo de un club que ha madurado muchísimo 

y al que hay que ayudar por el trabajo que está 

haciendo con los más pequeños.  

 

 
 
Millores a la piscina municipal 
 
En les instal.lacions de la piscina municipal s'han 
realitzat les següents millores: revestiment de la 
piscina dels xiquets amb fibra, instal.lació de 
corxeres per a habilitar una zona de natació en 
la piscina gran, accesibilitat per a persones amb 
mobilitat reduida als lavabos i vestuaris, 
il.luminació nocturna per millorar la seguretat, 
manteniment de la qualitat de l'aigua, etc. 
 

 La Regidoria d'Esports ha organitzat cada 

estiu els cursos de natació per a la 

població tinguent una molt bona acollida 

per part dels veïns i veïnes. 

Col.laboració amb la Oulet running trail 

 

Estos últimos años se ha disputado la OUTLET 

RUNNING TRAIL, con una participación 

completa. Una carrera que en base a los 

comentarios de los propios participantes, “ha sido 

bonita y espectacular a la vez que dura y 

exigente”. Esta carrera de montaña en el 

término està bajo la supervisión del Grup 

d`atletisme Moixent. La carrera se llevó a cabo en 

dos modalidades: Sprint Trail o carrera de 

iniciación (11,3Km) y Trail (22Km) que se 

desarrollaron entre los parajes de gran belleza 

paisajística como “el Bosquet”, “el Barranc de les 

Coves” o “Camp Redó”. 

 

Desde el Ayuntamiento hemos apoyado la 
realización de esta prueba teniendo como 
objetivo la promoción de la práctica del deporte 
en la población. 

 

 

“Trobada de prebenjamins” de pilota 
valenciana. 
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S‟han portat a terme diferents competicions 

esportives per als més menuts de les escoles 

esportives de la comarca participant d‟esta gran 

festa en una de les poblacions que més esta 

treballant per promocionar el nostre esport 

autòcton. L‟Ajuntament sempre ha estat al costat 

de l‟organització d‟estos events. 

 

 

Des de l‟Ajuntament hem col.laborat en l‟organització dels 

duatlons que s‟han celebrat al terme municipal 

 

Moixent seu d‟un campionat de ciclisme infantil. 

 

 

 

Intervencions realitzades pel cos de la policia 

local 

Durant esta legislatura, la Policia Local de 

Moixent ha realitzat centenars d‟intervencions en 

la localitat, que van des d‟informes, diligències, 

denúncies fins a actuacions urgents. 

S‟ha dotat al personal del material i uniformitat 

adequat per a desenrotllar el seu treball en les 

millors condicions. 

Davant qualsevol incidència cridar al telèfon 

616.948.485 ó al 112 (emergències). 

La policía local avisa… 

- La policia local ha comunicat a la població que 

es poden produïr estafes amb el tema del gas i 

de la llum i diversos, per la qual cosa se sol·licita 

màxima precaució i  en el cas de  qualsevol 

dubte, posar-se en contacte amb la policia local. 

- En cas de veure qualsevol persona sospitosa el 

millor es avisar a la policia. 

- No caure en la tentació de col.laborar en la 

propagació d'alarmes falses. 

 L'Ajuntament de Moixent vol resaltar 

l'acció de la Policia Local realitzat a la 

població, especialment al Cap de la 

Policia, que va detindre a un pressumpte 

delinqüent que va cometre robatoris en 

vivendes del poble. En l'acte de detenció 

l'oficial en cap va resultar ferit en un braç. 

 

Moixent se volcó con la búsqueda de nuestro 

vecino Ramón Esteve. 

El Alcalde de Moixent y la familia de Ramón 

Ribera Esteve agradecieron la colaboración de 

todos los que participaron en la búsqueda de 

nuestro vecino. 

El dispositivo de búsqueda estuvo compuesto 

por un gran número de vecinos de Moixent, por 

SEGURETAT CIUTADANA 
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diferentes secciones del cuerpo de la Guardia 

Civil: unidades de Moixent, Canals, Xàtiva y 

Énguera; unidad judicial; SEPRONA de Vallada; 

sección canina; sección de montaña; helicóptero 

y las U.C.O. de Madrid y Tarragona. También 

participaron miembros de la Policía Local de 

Moixent, la brigada forestal, bomberos de 

Vallada, Cruz Roja de Moixent, Protección Civil 

de Énguera y la sección canina de bomberos de 

Algemesí. 

 

 

Hem instal.lat dues portes metàl.liques al polígon 

industrial Jaume I per millorar la seguretat de els 

empreses i al mateix temps, poder estacionar 

vehicles en esta zona, especialment, per la nit. 

 

Treballs de pintura de la senyalització 

horizontal 

Les brigades municipals de carrer han realitzat la 

pintada de la senyalització horizontal de la 

població, per a millorar la seguritat viària. S‟han 

repassat, entre altres, els pas de zebra, guals i 

estacionament prohibit. 

 

Col.laboració entre els diferents cosos de 

l’estat 

La Guàrdia Civil, el cos de la policia local i 

l'Ajuntament de Moixent han organitzat xarrades 

informatives sobre protecció de les cases del 

municipi amb l‟objectiu de previndre els robatoris 

en les llars de la població. Ha estat destinada a 

persones majors i ames de casa. 

 

També s‟han fet altres activitats destinades a 

diferents trams d‟edat per a tractar temes 

d’actualitat i que afecten, per exemple, als joves. 

 

 

La policia local de Moixent ha coordinat 

l'organització de diferents activitats encaminades 

als xiquets i xiquetes del cole. Estes han estat: 

- Demostració de gosos ensinistrat al cole. 

- Parc d'educació vial. 

- Campanya d'educació vial a les aules. 
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 La corporació municipal participa cada 

any en la festivitat de la guàrdia civil 

com a símbol de respete al treball que 

realitza este cos de seguretat de l'estat i 

que tenim la sort de disposar de casa 

quartel al nostre municipi.  

 

Des de l'Ajuntament volem agraïr l'ajuda i 

col.laboació d'esta unitat de seguretat sempre 

que l'Ajuntament ho ha sol.licitat i les activitats 

que s'organitzen, com ara les xarrades per part 

del comandant en cap de la Guàrdia civil i que 

tenen bona acollida per part de la població donat 

els temes a tractar. 

 

 

 

Centre ocupacional de Moixent 

 

Gracias a una subvención concedida por la 

Diputació de València, el ayuntamiento de la 

localidad de Moixent contrató el suministro de 

mobiliario y enseres para el edificio del Centro 

Ocupacional con un presupuesto de máximo de 

licitación de 42.372,88 Euros, excluido el IVA.  

 

Actualmente el edificio cuenta con todo el 

mobiliario necesario para la recepción, sala de 

visitas, despacho del psicólogo, de la dirección, 

despacho médico, enfermería, aseos y 

vestuarios, almacén, archivo, entrada, de 4 de los 

talleres, taller polivalente, y comedor, además de 

diversos equipos informáticos.  

Este año está prevista la puesta en marcha del 

centro gracias al compromiso de la Generalitat 

en poner en funcionamiento 22 centros en 

toda la Comunitat. 

 

 

Una nova ambulància per a Creu Roja 

Les gestions realitzades des dels Ajuntaments 

de Moixent, Fontanars dels Alforins i la Font 

de la Figuera, en contacte amb la Diputació de 

València, va propiciar la compra de la nova 

ambulància de Creu Roja que dona servici als 

tres municipis. 

SANITAT I BENESTAR SOCIAL 
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L‟acte de presentació va tindre lloc a la plaça 

Major del nostre municipi. 

 

Campanya de col.laboració amb l'associació 

local de lluita front al càncer 

La Asociación de lucha contra el cáncer de 

Moixent (Aecc) ha organizado diferentes 

actividades con la colaboración del Ayuntamiento 

con el fin de recaudar fondos para diferentes 

iniciativas de promoción de la salud como la 

venta de gafas solidarias, actividades solidarias 

en el auditorio, campañas de revisión, etc. 

 

 

 

I volta solidària 

En 2014 va tindre lloc la primera volta solidària en 

bici pels carrers de la població. Aquesta iniciativa 

va ser possible gràcies al patrocini de “la 

Caixa”, dins del seu programa social, i la 

col.laboració de la papereria Sambori, Manolo 

esport i la Comissió de Festes.  

 

En l‟acte s‟arreplegaren aliments per al centre 

local de distribució i s‟entregaren diferents 

premis com una biclicleta i cascs per a ciclistes. 

 

Marxa "Caminem per tu" 

Hem col.laborat en l‟organització de la marxa en 

benefici de la lluita contra el cancer "Caminem 

per tu" que discorre cada any des de la plaça 

Major fins l‟embassament del Bosquet.Han 

participat més de 600 persones.  
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L'activitat ha estat organitzada per l'Associació 

Local contra el càncer, amb la col.laboració de la 

Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de 

Moixent. 

 

Esta activitat saludable té com a propòsit 

potenciar la pràctica de l'esport per a fomentar 

hàbits de salut entre els veïns de la població. A 

més, s'han recaptat fons per a la lluita contra el 

càncer. 

 

 

El camí solidari travessa la nostra població 

El Camino Solidario es una prueba deportiva de 

ultradistancia con salida en la sede de la 

Diputación de Valencia y llegada en el mismo 

punto. El brigadista forestal de Imelsa Víctor 

Cerda recorrió un total de 1.800 kilómetros, 

pasando por todos y cada uno de los 266 

municipios de la provincia de Valencia. Durante 

las 31 etapas de esta marcha, Víctor estuvo 

acompañado por la Caravana Solidaria, en la que 

miembros del equipo Cazarettos, ofrecieron 

información a los visitantes acerca de las 

Enfermedades Raras y de la manera de participar 

activamente de este evento.  

Nuestra población participó de esta iniciativa 

siendo recibido por el Alcalde a su paso por la 

plaza Mayor, entregándole un donativo. 

 

La regidoria de la dona organitza un curs de 

defensa personal 

Coincidiendo con los actos organizados de la 

semana de la mujer, se realizó un curso teórico-

práctico de iniciación de Defensa Personal 

Femenina y que tuvo gran asistencia de 

participantes mayores de 18 años. El curso fue 

impartido por el Oficial Jefe de la Policía Local y 

por un monitor especialista en esta materia.  

El objetivo de este tipo de cursos es proporcionar 

a las mujeres y adolescentes, en primer lugar, 

seguridad y autoconfianza, a través de unas 

pautas y consejos a seguir para evitar el riesgo 

de enfrentamiento. En segundo lugar: si hay un 

enfrentamiento o contacto físico, se les enseña a 

utilizar técnicas sencillas y adecuadas a la mujer 

y a la situación de riesgo. 

 

 L'associació d'ames de casa rep la 

col.laboració de l‟Ajuntament amb la 

cessió gratuïta d‟un local on poder 

realitzar la seua activitat, al carrer Santes 

Relíquies. 

 

 La Residència la Milagrosa organitza la 

seua Setmana de portes obertes 

col.laborant l‟Ajuntament i associacions 

del poble. 

 

8 de març, dia de la dona 

Per a conmemorar esta efeméride s‟han 

realitzat diferents activitats com: rutes culturals 

pel poble, exposicions, excursions, tallers i 

teatres. 

 

Servici d'ajuda a domicili 

 

Desde el Ayuntamiento estamos colaborando con 
la Conselleria de Bienestar Social para que 
vecinos de nuestra población se beneficien de 
este servicio orientado a las personas y familias 
que presentan problemas para la realización de 
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las actividades elementales de la vida diaria, 
proporcionándoles atención directa en el propio 
hogar mediante intervenciones que favorezcan su 
permanencia e integración en su entorno 
habitual.  

 

Actividades que se dirigen al usuario, cuando 
éste no puede realizarlas por sí mimo o cuando 
precisa:  

 Apoyo en el aseo y cuidado personal  

 Ayuda para comer  

 Supervisión, si procede, de la 
medicación y del estado de salud  

 Apoyo a la movilización dentro del 
hogar  

 Acompañamiento fuera del hogar  

 Facilitación de actividades de ocio en 
el hogar  

 Otras atenciones de carácter personal  

 Actividades y tareas que se realicen 
de forma cotidiana en el hogar: 
alimentación, ropa, limpieza y 
mantenimiento de la vivienda.  

 

Menjar a casa 

 

Dirigido a mejorar la nutrición de las personas 
mayores, por entender que una nutrición 
adecuada contribuye de forma decisiva a la 
salud, bienestar y calidad de vida de todas las 
personas y, en especial, de las personas 
mayores. 

 

El objetivo es ofrecer a las personas mayores 
una dieta saludable en su propio domicilio y 
adaptada a sus necesidades. 

 

El servicio consiste en la entrega diaria en el 
domicilio del usuario de las comidas de lunes a 
viernes, excepto los días festivos de carácter 
nacional o autonómico 

 

El menú se adaptará a las necesidades nutritivas 
de cada persona, según indicación del médico. 

 

La gestión de las solicitudes se realiza a través 
del Equipo Social de Base del Ayuntamiento. 

 

Teleasistencia 

 

Es un recurso que permite que los usuarios, ante 
situaciones de emergencia, y con solo pulsar 
un botón del dispositivo que llevan encima 
constantemente, puedan entrar en contacto con 
un Centro atendido  por personal cualificado y 
preparado para dar respuesta adecuada a una 
situación de crisis de carácter social, familiar y/o 
sanitaria. 

 

Este servicio funciona las 24 horas del día, los 
365 días del año.  

 Ofrecer seguridad y tranquilidad a las 
personas mayores que viven solas o 
pasan gran parte del día sin ninguna 
compañía y son susceptibles de 
encontrarse en situación de riesgo.  

 Contribuir a que las personas más 
vulnerables permanezcan en su medio 
habitual, facilitando el contacto con su 
entorno socio-familiar.  

 Asegurar la intervención inmediata en 
casos necesarios de crisis personal, 
social o médica, prestada por 
profesionales especializados.  

 

Desde el Centro de Atención se  movilizan los 
recursos necesarios para solucionar el problema 
que plantea el usuario y poder atender la 
emergencia. 

 
Major a casa 
 
Programa dirigido a mejorar las condiciones de 
vida de las personas mayores que permanezcan 
en su domicilio, facilitándoles los servicios 
básicos: la comida diaria, el lavado de ropa de 
cama y baño, así como la limpieza del hogar, lo 
que contribuye de forma decisiva a mejorar su 
salud, bienestar y calidad de vida. 
 
El objetivo es facilitar a las personas mayores la 
permanencia en su domicilio y/o entorno familiar 
y social el mayor tiempo posible. 
 
El programa social “Major a casa” comprende un 
conjunto de servicios y suministros relacionados 
entre sí que se prestan de manera coordinada y 
continua en el domicilio del usuario en el mes 
natural.  
 
Estos servicios son:  

 Comida a domicilio diaria  
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 Lavandería a domicilio semanal (ropa 
de cama y baño)  

 Limpieza del hogar (hora y media, dos 
dias a la semana, ampliable según 
número de usuarios del programa).  

 
La gestión de las solicitudes se realizará a través 
de los equipos sociales de base de los 
ayuntamientos participantes en el programa.  
 
Funcionament del SEAFI 
 

En Moixent llevamos desarrollando los Servicios 
Especializados de Atención a la Familia y la 
Infancia (SEAFI´s). Son equipos interdisciplinares 
de carácter municipal. La intervención de estos 
servicios, en coordinación con los equipos de 
Servicios Sociales generales, también de 
carácter municipal, incluye la atención a las 
problemáticas relacionadas con cualquier tipo 
de conflictividad familiar que necesite orientación 
psicosocial, mediación o terapia familiar para su 
resolución: 

 Situaciones familiares con menores en 
situación de riesgo o desamparo.  

 Situaciones que impliquen un riesgo 
de ruptura familiar.  

 Orientación específica en 
determinadas situaciones familiares.  

 Situaciones en que la pareja haya 
decidido separarse.  

 Familias en cuyo seno existan 
menores con conductas inadaptadas. 

 

Puede solicitar la intervención de un SEAFI 
cualquier persona,  a título individual, que 
considere necesaria en su familia una 
intervención especializada. También puede 
solicitarla cualquier profesional que, trabajando 
en el ámbito de los servicios sociales, considere 
necesaria una intervención familiar. 
 
 

Gosos i higiene 

Que la imagen que nuestro pueblo ofrece als 

moixentins y a los visitantes que se nos acercan, 

es fiel reflejo del grado de civilización y buenas 

costumbres de sus habitantes. Por ello, es labor 

de todos nosotros cuidar con dedicación todos 

los detalles que ayuden a que la localidad sea 

reconocida como una localidad europea, 

acogedora, agradable y destaque por la limpieza 

de sus edificios y calles. 

Este Ayuntamiento ha ido adoptando diversas 

medidas tendentes a mejorar la limpieza de 

nuestros parques, jardines, plazas y calles, como 

la colocación de nuevas papeleras, 

intensificación del servicio de limpieza y recogida 

de basuras en todo el término municipal, etc. Sin 

embargo y a pesar de tantos esfuerzos 

contribuye a la imagen negativa de la limpieza, 

aún cuando no sea ni la única ni la más 

importante fuente de suciedad, la presencia de 

excrementos caninos por doquier. 

Como medida higiénica ineludible, las personas 

que conduzcan perros procurarán impedir que 

estos depositen sus excrementos en las vías 

públicas, parterres, paseos y, en general, en 

cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. 

En el caso de que los excrementos queden 

depositados, la persona que conduzca al animal 

está obligada a su limpieza mediante la 

utilización de los utensilios que procedan (Bajo 

multa en caso omiso: ordenanza de Policía y 

Buen Gobierno) 

 

Moixent augmenta cada any el nombre de 

donacions de sang 

Desde 2010, en Moixent, se han producido 1.116 
extracciones y estamos 6 puntos por encima de 
la media de la comarca. 
 

Todavía en la actualidad no se ha conseguido 
desarrollar sustitutos que permitan prescindir de 
este tejido biológico que es la sangre. Por tanto, 
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la donación de sangre es un acto que va a 
permitir mejorar la calidad de vida o incluso salvar 
la vida de otras personas. No supone riesgo 
alguno para el donante, que debe reunir una 
serie de condiciones, hallándose en todo 
momento bajo supervisión médica cualificada y 
atendido durante el proceso por personal de 
enfermería. 

 
Unos pocos minutos de tu tiempo pueden 
representar años de vida para otra persona.  
¿Quién puede donar sangre?  

 Requisitos para donar:  

 Tener entre 18 y 65 años, ambos 
inclusive.  

 Pesar como mínimo 50 kg.  

 Gozar de buen estado de salud. 
 
Puedes consultar el calendario de donación en 
las siguientes páginas: www.moixent.es   o 
directamente en  
 
http://centro-transfusion.san.gva.es/ 
 
 
 
Treballs de manteniment al cementeri 
municipal 
 
Com ve siguent habitual, al llarg de l‟any es 
realitzen treballs de manteniment al cementeri, 
especialment pintura i jardineria. També s‟han 
realitzat les obres de construcció de 36 nínxols. 
Este any van a construir-se 44 nínxols més. 
 
 
El nostre recolçament a l'associació de 
juvilats 
 
La asociación de Jubilados y Pensionistas de 
Moixent, “El olivo”, celebra cada año su 
tradicional comida de hermandad. Para la 
organización de este acto se cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

El director de l'Institut Valencià de la Joventut 
és rebut per l'Alcalde de Moixent i el regidor 
de joventut. 

El viernes 23 de enero nos visitó D. Marcos 
Sanchis, director del IVAJ, para ofrecernos al 
Ayuntamiento de Moixent la posibilidad de 
realizar una colaboración para poder obtener 
desde este Ayuntamiento el Carnet Jove, así 
como para poder ofrecer a los jóvenes de 
Moixent la posibilidad de realizar charlas 
informativas, poder ofrecer descuentos para los 
jóvenes, información del programa EmprenJove, 
etc. 

 

 

 

Carnestoltes  

 
Una de les primeres celebracions festives de 
l‟any és el Carnestoltes i en cada edició participa 
més gent realitzant dos sessions: una de 
vesprada, encaminada als més menuts i, l‟altra, 
per la nit, per al públic jove. Esta jornada compta 
amb música, concurs de disfresses i berenar. 
En l‟última edició ens acompanyà el Grup de 
Danses i el grup Canyes i Baquetes amb els seus 

JOVENTUT 

http://www.moixent.es/
http://centro-transfusion.san.gva.es/
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balls i la seua música de donçaines i tabalets i la 
Societat Musical la Constància. 
 

 
 
Per la nit, al carrer Párroco Quilis, es va fer  la 
desfilada de CARNESTOLTES per a la gent que 
viu la festa per la nit, acompanyats per la S.M. La 
Constància amb la seua divertida música on va 
continuar la música amb discomòbil i atraccions 
que van fer una nit divertida. 
 
 

 
 
Els regidors de cultura i joventut han entregat els 
premis del concurs de les targetes de Nadal. 
Enguany l‟acte ha tingut lloc al pati del col.legi 
Pare Moreno on els xiquets i les xiquetes van 
participar cantant nadales. A cada alumne 
participant en les nadales se li entregà un detall. 
 
Des de l‟Ajuntament agraïm la col.laboració del 
professorat del centre per a dur endavant esta 
iniciativa.  

 

 
 
 
Escola de Nadal 
 
La regidoria de joventut amb la col.laboració de  
Creu Roja Joventut realitzen una Escola de Nadal 
durant les vacances de a la Casa de la Cultura 
per a xiquets i xiquetes d'entre 4 i 12 anys. 
 

 
 
Escola d’estiu 
 

Una vez más, la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Moixent ha confiado en Cruz 

Roja para la organización de l‟Escola d‟Estiu de 

la localidad. 

Estos años se ha contado con una asistencia 

muy numerosa de niños y niñas, pues 110 son 

los participantes, no solo procedentes de 

Moixent, sino también de otros municipios, que 

acuden dispuestos a pasarlo muy bien. 

L‟Escola d‟Estiu, que tiene lugar en el CEIP 

Padre Moreno de Moixent de 9 a 13h, dispone 

para su organización de una coordinadora, 5 
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monitoras, 3 alumnos en prácticas, y 2 

voluntarios de Cruz Roja Juventud. 

Entre su programación de actividades 

encontramos actividades de los siguientes tipos: 

lúdico-pedagógicas, socioeducativas, artísticas, 

lenguas, talleres de convivencia, además de la 

realización de sus deberes escolares, salidas a la 

piscina municipal y visitas a lugares 

emblemáticos de Moixent como el Campanario o 

el Museo Arqueológico. 

Finalmente, damos fin a l‟Escola d‟Estiu en el 

festival de clausura que se realiza el último 

viernes, en el Auditorio Municipal. 

 

 
 
9 d’octubre. Ja anem per la XXVI Volta al 
poble en bici. 
 

 
 
El 9 d‟octubre acull la tradicional volta al poble en 
bici pels carrers de la població fent dos 
recorreguts diferents: un per a joves i majors i 
l‟altre per als més menuts. El jardí del Parador és 
l‟espai reservat per als que estan aprenent a anar 
en bicicleta. 
 

A cada participant se li entrega la samarreta 
commemorativa d‟esta festivitat. 
 
Altra de les activitats populars que es celebra és 
la gatxamiga, per a començar el dia. 
 

 
 
El 8 d‟octubre de cada any té lloc l‟entrega de 
premis a la Casa de la Cultura. 
 

 
 
Formació de joves amb la Diput et beca 
 
L'Ajuntament de Moixent ha acollit 26 becaris, 
veïns de Moixent, dins del programa la "Dipu te 
beca" en els departaments de Medi Ambient, 
Cultura, Esports i Administració. 
 
Los mayores de 18 años puedan realizar 
prácticas en los ayuntamientos durante los 
meses de julio y agosto. Los beneficiarios 
realizan un mínimo de 20 horas semanales y 
perciben 500 euros mensuales, de los cuales la 
corporación provincial subvenciona 400 euros y 
los 100 restantes los asumen los consistorios.  
 
Los beneficiarios estan cursando alguna de las 
siguientes enseñanzas oficiales: Ciclos 
Formativos de Formación Profesional o 
Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado, 
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Diplomaturas, Licenciaturas o máster oficial 
impartido por las universidades. 
 
Ruta de la tapa 
 
Hem posat en marxa la celebració de la ruta de la 
tapa al nostre municipi amb l‟objectiu de 
promocionar i donar a conéixer els establiments 
gastronòmics de la població. 
 
Campament d'estiu 
 
Desde l‟Ajuntament col.laborem cada any en 
l‟organització i subvenció del campament d‟estiu 
que té lloc al nostre terme municipal. 
 
 

 
 

 Per a promocionar el turisme a la 
població es va crear un grafiti al pati de la 
zona de restaurant del bar de la piscina on 
es representen els espais més 
caractarístics del terme municipal junt als 
vins que es produixen a Moixent. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Obres de reparació de camins del terme 
municipal 
 

 
 
Hem realitzat diferents obres al terme municipal 
al llarg de la legislatura. Estes han sigut al camí 
Andarelles, camí Casa Oràa, camins via 
servici autovia, camí de la costa, camí vell de 
les Alcusses, etc. 
 

 
 
Els treballs realitzats han consistit, en uns casos, 
en la pavimentació amb una solera de formigó 
amb mallat i s'han anivellat i reomplit els clots 
amb aportacions de sorra; altres, amb el nivellat 
del camí amb aportació de saorra. També s‟han 
asfaltat els que necessitaven una capa de 
rodadura d‟aquest tipus. 
 

 
 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
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Estes obres han estat subvencionades per la 
Diputació de València. 
Moixent compta amb una extensa xarxa de 
camins rurals que enllacen el nucli de la població 
amb la zona de cultius circumdant i resulta 
indispensable per al desenrotllament i 
funcionament de l'activitat agrícola. Part d'estos 
camins estan amb paviment de terra, que per 
causa d'escolaments i el pas de vehicles, 
presentaven clots i arrossegaments de material, 
sobretot, en trams de major pendent. 

  
El servicio de recogida de basura cubre 

también los sábados por la noche, con un 

menor coste para los vecinos 

En las negociaciones realizadas con la empresa 

GIRSA por parte de la Mancomunitat de 

Municipis de La Costera-la Canal, de la cual es 

presidente nuestro Alcalde D. Vicente Dubal, se 

acordó mejorar el servicio de recogida de basura 

y, entre otros acuerdos, también hemos mejorado 

la periodicidad del paso de camiones, 

abarcando hasta 362 días al año (incluyendo los 

sábados). 

Desde mediados del mes de enero ya se puede 

depositar basura en los contenedores todos los 

días de la semana, de 20 a 22 horas, excepto 3 

festivos anuales (próximamente se distribuirá el 

calendario informativo de recogida de basura y 

de recogida de trastos viejos). 

En esta negociación conseguimos también una 

rebaja en el coste de este servicio para los 

ayuntamientos y, por ese motivo, desde el 

Ayuntamiento de Moixent hemos considerado 

bajar el importe correspondiente al recibo por la 

recogida de la basura, quedando en 30 € al año, 

en lugar de los 39 € que veníamos pagando los 2 

últimos años (dicho importe ya es conocido por 

ustedes dado que se han repartido los recibos). 

 
Nous contenidors per al fem orgànic 
 
S‟han instal.lat en els carrers de la població nous 
contenidors per a depositar el fem inorgànic, 
arreglant aquells que han tingut desperfectes. 
També hem reparat les papereres trencades i 
instal.lat de noves. 
 

Xerrada informativa sobre la nova gestió del 
tractament del fem 
 
L'Ajuntament i el consorci de residus informaren a 
la població de la nova gestió del tractament del 
fem i l'aplicació de la taxa completamentaria. 125 
persones asistiren a la xarrada informativa que 
tingué lloc a l‟Auditori Municipal. 
 

 La Regidoria de Residus recorda a la 
població que els dijous, en el mercat, hi ha 
un contenidor per a dipositar oli de 
cuina. Heu de posar l'oli en un recipient i 
dipositar-lo en l'interior del contenidor. 
Gràcies. 

 

La importància de reciclar 

Moixent està d‟enhorabona al ser un dels 
municipis que més recicla, cosa que ens 
suposa un estalvi a tots els veïns perquè a menys 
fem que depositem als contenidors, menys diners 
ha de pagar l‟Ajuntament per este servici. 
 
 
 
Terres dels Alforins nos invitó a descubrir la 
cultura milenaria y la riqueza vitícola de su 
territorio en su muestra de vinos 
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La jornada que aunó aspectos divulgativos, 
lúdicos y culturales ofreció en los jardines del 
Parador degustación de vinos y productos 
tradicionales. Con esta iniciativa, la asociación 
formada por 11 bodegas de Moixent, La Font de 
la Figuera i Fontanars dels Alforins, quisieron 
poner en valor un proyecto apoyado en el 
compromiso con el viñedo y con el territorio, una 
jornada en la que se aunaron aspectos 
divulgativos, lúdicos y culturales, con el objetivo 
de dar a conocer la cultura milenaria y gran 
riqueza vitícola de su territorio.  
 

 
 
Otra de las actividades de promoción que lleva a 
cabo esta asociación es su participación en la 
universitat de València donde cada año tiene 
lugar una velada en la que hay una cata de vinos 
y diferentes actuaciones culturales, como la 
participación de la SM la Constancia de Moixent. 
 

 
 
 
Presentación del proyecto LIFE+ BIOENERGY 
AND FIRE PREVENTION  
 

 
 
La Jornada fue inaugurada y presentada por los 
alcaldes de ambos municipios, Vicente Dubal y 
Santiago Arévalo y arropada por el Director 
General de Medio Natural de la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 
la Generalitat Valenciana, Alfredo González. 
 
Los Ayuntamientos valencianos de Moixent y 
Enguera en colaboración con la Asociación 
Española de Valorización Energética de la 
Biomasa (AVEBIOM). En esta interesante 
jornada se habló sobre la biomasa forestal y su 
aprovechamiento sostenible, así como las 
importantes sinergias que genera su uso, ya sea 
en ahorro, empleo y/o en prevención de 
incendios y todo ello, en el marco del proyecto 
Europeo LIFE + “Bioenergy and Fire Prevention”. 

 
 
La creación de “empleo verde” a través de la 
gestión forestal sostenible de los montes del 
proyecto “life+bioenergy and fire prevention”, 
coordinado por el Ayuntamiento de Enguera y en 
el que participa Moixent ha llamado 
poderosamente la atención del gabinete de 
comunicación de la Comisión Europea, que ha 
visitado estas localidades para informar y dar a 
conocer el éxito del programa.  
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Els treballs de neteja recuperen l’esplendor de 
“El bosquet” 
 

 
 
Els treballs de neteja que realitza anualment la 
brigada mediambiental, que és contractada per 
l'Ajuntament de Moixent, trauen a la llum la part 
visitable del mur de l'embassament del Bosquet, 
on també es pot gaudir del pont que comunica 
amb les hortes. Bàsicament s'ha netejat la brossa 
i s'han arreplegat deixalles i fem que hi havia. 
 
 

 
 
A banda d'aquesta actuació, s'han realitzat altres 
a diferents llocs del terme municipal, com ara la 
neteja del "Pouet del Picaio", on hi ha un 
abeurador, i de diferents sendes. 
 

 

 
 
Moixent compta amb una oficina de turisme 
TOURIST INFO  
 
L‟Agència Valenciana del Turisme i l‟Ajuntament 
de Moixent han subscrit el conveni de 
col·laboració per a l‟establiment d‟una Oficina 
d'Informació Turística, que es denomina «Tourist 
Info Moixent», ubicada en l‟entrada del museu 
arqueològic municipal, i ha quedat integrada en la 
Xarxa Tourist Info de la Generalitat. 
 

 
 
L'Ajuntament de Moixent participa en diferents 
fires per a promocionar el nostre municipi dins 
de les localitats turístiques d‟interior com a 
Olocau,  la ruta dels íbers i a INTERIORIZA-T en 
la plaça de bous de València, per a donar a 
conèixer el nostre municipi, tant els recursos 
culturals com mediambientals, passant per la 
gastronomia, festes i tradicions. 

 

 

TURISME 
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Fira del llibre i de l'artesania a Moixent 

celebrada cada any al mes de gener a la Plaça 

Major on s‟han instal.lat paradetes de llibres, 

artesaria i gastronomia. 

També, enguany, hem celebrat una fireta al 

Parador coincidint amb la festa de carnestoltes. 

Els assistents han pogut degustar gastronomía y 

adquirir productes artesanals. 

 

 

 
 

 

 

Estalvi energètic a la població 
 
Estem realitzant diferents comprobacions en 
l‟enllumenament públic per fer un ús més 
eficient de l‟energia elèctrica així com participar 
en la Central de Compres de la Diputació de 
València per a que les despeses per este servei 
siguen més econòmiques per a l‟Ajuntament. 
Esta legislatura hem instal.lat perilles leds en la 
majoria de l’enllumenament. Un any després de 
la posada en marxa de les noves perilles hem 
comprovat que arribem a un estalvi de 35.000 € 
anuals. 
 
 
Reparació de diferents punts de la via pública 
 

 
 
Degut a l‟estat de conservació de diferents punts 
de la via publica (asfalt i voreres) hem tingut que 
fer una série d‟actuacions en llocs com en el Pont 
de la Cadena; carrers com Ramón y Cajal, 
General Cirujeda, Gonzalo García, Molí dels 
tarongers,… 
 

 
 
 
També hem comptat amb subvencions per a 
arreglar, entre altres coses, punts on les aigües 
pluvials ocasionen problemes en dies de fortes 
pluges. També s‟han millorat els desperfectes 
apareguts en algunes voreres d'aquestos carrers. 
 
 

MANTENIMENT INSTAL.LACIONS 
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Treballs de pintura i adequació del casc antic 
Al mesos d‟estiu es van pintar diferentes murs del 
casc antic i de la població, per a millorar la 
imatge del municipi. Estos treballs es van 
realitzar amb brigades de gent desocupada, 
gràcies a una subvenció concedida per la 
Conselleria d‟Ocupació. 
 

 Hem realitzat obres de millora en 
l‟Escalinata per evitar els despreniments 
que ocasionava aquest talud, 
especialment el dies de pluja. 

 
 

 
 
 

 En la casa consistorial s‟han realitzat 
treballs de restauració de les 
instal.lacions per a reparar els 
desperfectes ocasionats pel pas dels 
anys. 
 

 

 

 
 
Desenes de veïns participen en el programa 
provincial per l’ocupació hotelera i el turisme 
social 
 
Estem oferint als veïns i veïnes el poder sol•licitar 
plaça en este programa de la Diputació de 
València, un pla de vacances per a persones 
majors. Les diferents destinacions estan situades 
a la província de València i Moixent és un dels 
pobles visitats pels que elegixen la ruta de la 
Costera. 
 

 
 

 
 

 

 

Millores en les instal.lacions d’atenció al 
ciutadà 
 
L'Ajuntament de Moixent disposa de més 
recursos per a atendre als ciutadans com, per 
exemple, la compra de nous ordinadors gràcies 
a la Diputació de València a través del Plà de 
dotació d‟Ordinadors, pera la modernització 
informàtica dels ajuntaments i entitats locals. 
 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
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El nuevo edificio de atención al ciudadano 
alberga los departamentos de urbanismo, 
desarrollo local y recaudación 
 
Las nuevas instalaciones situadas en la Plaza 
Mayor han supuesto la centralización del 
departamento de urbanismo, que más espacio 
ocupa en el Ayuntamiento,  facilitando el acceso 
a los documentos y archivo por parte de los 

funcionarios y la atención a los vecinos de la 
localidad. También supone un beneficio a los 
vecinos debido a que está a nivel de calle sin 
barreras arquitectónicas. 
Otros departamentos que incluye el edificio son la 
agencia de empleo y desarrollo local y 
recaudación. 
 

 

Renovació del DNI al poble 

Els veïns que van sol.licitant-ho, poden renovar el 
DNI al nostre poble. Una unitat de la Policía 
Nacional es desplaça periódicament a la 
població per a facilitar este tràmit. Per a poder 
beneficiar-se d‟este servici cal apuntar-se al 
registre de l‟Ajuntament i el punt per a realitzar la 
renovació és al carrer Santes Relíquies. 
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Telèfons d’interés general 
 

 
AJUNTAMENT DE MOIXENT 
 
 

 
962.29.50.10 

Fax: 962.26.00.37/962.26.00.07 
Horari: 9 a 14H 

URBANISME APARELLADOR 
ARQUITECTE 

Horari: Dilluns a Divendres de 12 a 15 h 
Horari: Dimarts i dimecres de 10 a 14h 

TREBALLADORA SOCIAL DEPENDENCIES DE SERVEIS SOCIALS - DIMECRES 
DE 17 A 20 HORES 

TELEFONS 962249684 DE DILLUNS A DIVENDRES MATÍ 
634200525 DIMECRES DE 17 A 20 HORES. 

962.29.50.10 
Cita previa llamar antes al Ayto. 

CASA DE LA CULTURA 962.26.10.30 
Horari: Dilluns a Divendres de 16 a 20 h 

GABINET PSICOLOGIC 
MUNICIPAL 

962.24.96.80 
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ESCOLA INFANTIL PRIMER 
PAS 

 
672.455.779 
962.29.50.10 

MUSEU 
ARQUEOLÒGIC/INFORMACIÓ 
TURÍSTICA 

690.115.083/962.29.50.10 
Horari: dissabtes, diumenges y festius 10:30 a 13:30 

MUSEU PARE MORENO Concertar cita 

VISITES AL POBLAT IBER 
VISITES GUIADES 

Dimarts a dissabte matins 10 a 14, vesprades (hivern 16 a 
18H) (estiu 18 a 20) 

Diumenges I festius de 10 a 15h 
 

AGENCIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

962.29.50.10 
Dilluns a Divendres de 11:30 a 14:30H 

ESPORTS AJUNTAMENT DE 
MOIXENT 

672.455.909 
Casa de la Cultura 

Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres de 10 a 14 
Dimarts, Dijous de 12 a 14 

Camp de futbol 
Dilluns, Dimarts i Dijous de 17 a 22:30 

ESCOLA ADULTS 672.455.807 
Horari: Dilluns i Divendres de 15 a 21H 

Dimarts de 15.30 a 21.30H 
Dimecres i dijous de 15 a 22H 

EMERGENCIES SANITARIES 900.16.11.61 

POLICIA LOCAL 616.948.485 24 
Fax: 962.26.11.68 

24 h (Excepte diumenges de matí) 

GUARDIA CIVIL 962.26.00.04 
062 

BOMBERS XATIVA 962.28.72.67 
Fax: 962 287 427 

112 

CENTRE SANITARI 
URGENCIES 

962.24.92.40 
          962.24.92.48 

 
CENTRE ESPECIALISTA 
ESPAÑOLETO 

 
962.24.92.40 

FARMACIA VICENTE J. 
RODRIGUEZ 

962.29.50.27 

FARMACIA FERRANDO BAS 962.26.00.06 

RESIDENCIA TERCERA EDAD 962.26.07.18 

COL·LEGI PUBLIC PARE 
MORENO 

962.24.96.80 

IES MOIXENT 962.24.90.50 

ESCOLA MUSICAL 
FRANCISCO BELDA 

962.26.06.60 
962.26.10.63 

TAXI BRUNO GARCIA 
TAXI MOISES FERRERO 
TAXI SERVITAXI 

636.472.200 
609.632.269 
647.676.886 

CORREUS 962.26.02.96 

CREU ROJA 660.020.043 

PARROQUIA SAN PEDRO 
APOSTOL 

962.26.00.44 

EGEVASA 962.26.15.06 
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Punts tractats pel Plé de l’Ajuntament des del 18 de gener de 2011 fins el 4 de març de 2015. 
 
 
 
SESSIONS 2011 

 Sessió Extraordinària 18/01/2011  

 

- Aprovació dels nous models de declaració d‟interessos a omplir pels regidor electes, de conformitat 
amb la nova normativa que exigeix la seua publicació. 

- Sol·licitud subvenció educació de persones adultes (EPA), exercici 2011. 
- Sol·licitud subvenció gabinet psicopedagògic municipal, exercici 2011. 

 

 Sessió Extraordinària 10/02/2011 

 

- Tribunal de conters, actuacions prèvies nº 197/09. 

 

 Sessió Extraordinària 28/02/2011 

 

- Declaració de ruïna immoble Avinguda Párroco Quilis núm. 10 2.2. modificació pla local de cremes.  

- Resolució de recurs de reposició interposat per Miguel laso galbis en nom i representació de la 

mercantil “Promociones Pla Simeta, s.l., contra l‟acord adoptat per l‟Ajuntament ple en sessió 

celebrada el 23 de desembre de 2009.  

- Reconeixement extrajudicial de crèdit.  

- Cessió ús ambulància a “Creu Roja comarcal Moixent”. 

- Calendari fiscal.  

- Exempcions ivtm. 

 

 Sessió Ordinària 30/03/2011 

 

- Dació de compte decrets d‟alcaldia  i decrets de regiduries-delegades. 

- Aprofitaments forestals 2012.  

- Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa.  

- Ordenança reguladora de l‟actuació municipal en relació amb la venda, dispensació i 

subministrament de begudes alcohòliques, així com el seu consum en espais i vies públiques.  

- Reconeixent extrajudicial de crèdits.  

- Danys per actes vandàlics.  

- Moció «confederació veïns i consumidors».  

- Moció «associació valenciana d‟agricultors» (ava).  

- Moció «la unió de llauradors i ramaders» (la unió).  

 

 Sessió Extraordinària 26/04/2011 

 

- Sorteig membres meses electorals - eleccions locals i a les Corts Valencianes de 22 de maig de 

2011. 
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 Sessió Extraordinària 12/05/2011 

 

- Dació de compte decrets d‟Alcaldia. 

- Adhesió al Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d‟Agricultura, Pesca i 

Alimentació, i l‟Ajuntament de Moixent per a l‟execució, durant l‟exercici 2011, d‟un Pla d‟Actuació 

per al Desenvolupament del seu territori.  

- Aprovació de la rectificació de l‟inventari municipal a 30 d‟abril de 2011. 

 

 Sessió Extraordinària 08/06/2011 

 

- Esborranys d'actes de sessions anteriors. 

 

 Sessió Extraordinària 14/07/2011 sol·licitada per el Grup Socialista Moixent 

 

- Anàlisi, estudi i informe de la tresoreria local i intervenció municipal amb la relació de factures 

annexes a l'esmentat informe d'acord amb el que establix la llei 15/2010.  

- Situació econòmica i financera de l'ajuntament de Moixent incloent els deutors d'exercicis anteriors 

tant d'àmbit privat com de les Administracions Públiques.  

- Acord de cobrament i pagament de la morositat existent en les arques municipals. 

 

 Sessió Extraordinària 14/07/2011 

 

- Ludoteca municipal curs 2011-2012.  

- Conveni formatiu universitat catòlica de valència. 

 

 Sessió Extraordinària 26/09/2011. 

 

- Anàlisi i estudi dels recursos de reposició presentats incloent les parcel·les de l'ajuntament del 

sector industrial 7A del polígon industrial Jaume I. 

- Acord estimatori dels recursos de reposició presentats pels propietaris de les parcel·les del polígon 

industrial Jaume I. 

- Desestimació per acord plenari del compte de liquidació definitiva del polígon industrial Jaume I. 

 

 Sessió Ordinària 28/09/2011 

 

- Dació de compte decrets i ratificació si és el cas. 

- Compte General 2010. 

- Adhesió al Conveni subscrit entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la 

Societat General d‟Autors i Editors (SGAE). 

 

 Sessió Extraordinària 24/10/2011 

 

- Sorteig membres meses electorals-Eleccions a Corts Generals 2011, de 20 de novembre. 

 

 Sessió Extraordinària i Urgent 10/11/2011 

 

- Condicions pòlissa de tresoreria. 
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 Sessió Extraordinària 15/11/2011 

 

- Modificació Ordenances Fiscals 2012. 

 

 Sessió Extraordinària 23/11/2011 

 

- Creació consorci Enoturistic de les Terres dels Alforins. 

- Sol·licitud de subvenció en el Marc del Pla de Xoc de la Excma. Diputació de Valencia, d‟acord amb 

les bases aprovades pel Ple en Sessió celebrada el 18 d‟octubre de 2011. 

 

 Secció Extraordinària  26/12/2011 

 

- Acord plenari de l‟Ajuntament de Moixent exigint el pagament de 379.069,20 euros que deu la 

Conselleria de Benestar Social a la Residencia Fundació «La Milagrosa» de Moixent. 

 

 

SESSIONS 2012 

 Secció Extraordinària  08/02/2012 

 

- Conveni cessió ambulància. 

- Sol·licitud subvenció gabinet psicopedagògic municipal exercici 2012. 

- Sol·licitud subvenció educació de persones adultes (EPA), exercici 2012. 

- Proposta que es formula a la direcció general d‟empreses agroalimentàries i desenvolupament del 

medi rural, de la  conselleria d‟agricultura, pesca i alimentació. 

- Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2012 

 

 Sessió Ordinària 28/03/2012 

 

- Dació de compte decrets i ratificació si és el cas. 

- Nínxols. 

- Dació de compte de relació certificada d‟obligacions pendents de pagament amb data màxima de 

31.12.2011, en compliment del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer. 

- Aprofitaments forestals 2013. 

- Dació de compte paralització temporal de l‟obra «PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL». 

- Conveni de col·laboració per a la incorporació de l‟Ajuntament de Moixent a la seu electrònica 

compartida de la Diputació Provincial de València. 

- Modificació Ordenança de Policia i Bon Govern. 

- Ordenança reguladora de l‟Actuació Municipal en relació amb la Venda, Dispensació i 

Subministrament de begudes Alcohòliques, així com el seu Consum en Espais i Vies Públiques. 

- Normes a seguir per la Comissió Executiva de les Festes Patronals. 

- Programa d‟Actuació Integrada «La Cooperativa». 

- Mocions PSOE. 

- Mocions PP. 

- Moció Associació Valenciana d‟Agricultors (AVA). 

 

 Sessió Extraordinària 30/03/2012 
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- Aprovació de pla d‟ajust (reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer). 

 

 Sessió Extraordinària 14/05/2012 

 

- Operació d‟endeutament en el marc del reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es 

determinen obligacions d‟informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 

finançament per l‟abonament als proveïdors de les entitats locals. 

 

 Sessió Extraordinària 30/05/2012 

 

- Dació de compte de decret de l‟Alcaldia núm. 158, de 30 de març de 2012, pel que s‟aprova la 

liquidació del pressupost de l‟exercici 2011.  

- Procediment de Valoració Colectiva de Caràcter General. Aprovació dels tipus de gravamen de l‟IBI 

Urbana i Rústica i del coeficient de reducció aplicable a la base imponible de les construccions 

ubicades en sol rústic.  

- Reconeixement extrajudicial de crèdits 03/2012.  

- Pla Econòmic Financer de Reequilibri Pressupostari.  

- Pressupost exercici 2012 i annexos.  

- PAI La Cooperativa.  

- Dies de festa local, any 2013. 

 

 Sessió Ordinària 26/06/2012 

 

- Dació de compte Decrets i ratificació si és el cas. 

- Programa d‟Actuació Integrada «LA COOPERATIVA».  

- Adhesió al servici de tramitació, gestió i recaptació d‟expedients sancionadors en matèria de tràfic 

de la Mancomunitat de La Costera - Canal.  

- Modificació Ordenances Fiscals i creació d‟Ordenança Fiscal per Utilització de l‟Auditori i Casa de 

la Cultura.  

- Reconeixement de extrajudicial de crèdits 04/12.  

- Moció PP. 

- Mocions PSOE. 

- Modificació de l‟ordenança especial reguladora de la neteja i tanca de terrenys i solars. 

- Dies no lectius escolars, curs 2012 – 2013.  

 

 Sessió Extraordinària 05/07/2012 

 

- Sol·licitud de redistribució de unitats de la escola de educació infantil de primer cicle, denominat 

“municipal de Moixent”, de titularitat municipal a la Dirección general de Ordenació i centres 

docents de la Consellería de Educació. 

- Sol·licitud de cambi de ratio en les unitats per les que sol·licita redistribució, de la escola de 

educació infantil de primer cicle, denominat “Municipal de Moixent” de titularitat municipal, a la 

direcció General de Ordenació i centres docents de la Conselleria de Educació. 

- Cambi de nom escola infantil de primer cicle municipal de Moixent. 

- Criteris de llista de espera en el supost de superar les places ofertades. 

 

 Sessió Extraordinària 30/07/2012 
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- Ratificació Decrets d‟Alcaldia. 

- Programa d‟Actuació Integrada «LA COOPERATIVA».  

- Pla Parcial de Millora Residencial «EL CLERO».  

- Pla de Reforma Interior de la Unitat d‟Execució 17.  

- Obra «PAVELLÓ MUNICIPAL»: sol·licitud d‟ampliació del termini d‟execució i de revisió de preus.  

- Ordenança Fiscal reguladora del Preu Públic de la Escola Infantil «El Primer Pas».  

- Reglament de funcionament de la Escola Infantil Municipal «El Primer Pas».  

- Informes de morositat.  

- Plà de Xoc de la Diputació Provincial de Valencia.  

- Redistribució de les unitats de l‟Escola d‟Educació Infantil de Primer Cicle de titularitat municipal. 

 

 Sessió Ordinària 26/09/2012 

 

- Dació de compte Decrets i ratificació si és el cas. 

- Ratificació de Decret de l‟Alcaldia núm. 239, de 10 de maig de 2012, pel que s‟aprova el projecte de 

l‟obra «Pavimentació d pista d‟atletisme i adequació del seu entorn», inclosa en el PPOS 2012, i 

s‟accepta la delegació en aquest municipi per la seua contractació.  

- Cessió gratuïta d‟ús de parcel·les on s‟ubica l‟Àrea d‟Aportació al Consorci del Pla Zonal de 

Residus, Zones X, XI i XII, Àrea 2 de Gestió.  

- Moció PSOE. 

- Ple Ordinari de desembre: fixació de la data de la seua celebració.  

 

 Sessió Extraordinària 09/11/2012  

 

- Estudi i anàlisi dels danys ocasionats per les pluges torrencials dels camins de titularitat municipal  

- Proposta d'acord de les actuacions a realitzar en la reparació manteniment i conservació dels 

camins de titularitat municipal. 

 

 Sessió Extraordinària 12/11/2012 

 

- Ratificació Decret d‟Alcaldia núm. 456, de 10 d‟octubre de 2012, relatiu a la adquisició de vehicle 

amb la modalitat de leasing.  

- Subvenció RURALTER – Leader 2009/2013 «RESTAURACIÓ NEVERA DEL BOSQUET».  

- Reglament de funcionament de l‟Escola Municipal «El Primer Pas».  

- Ordenances Fiscals 2013.  

- Calendari Fiscal. 

 

 Sessió Extraordinària 10/12/2012 sol·licitada per el Grup Socialista Moixent 

 

- Estudi, anàlisi i proposta d‟acord de la via pecuària cañada real del riu cañoles al seu pas per 

l‟avinguda de Lepanto. 

 

 Sessió Extraordinària 19/12/2012  

 

- Propostes d'acord plenari per a la creació d'un pacte local per l'ocupació a Moixent. 

 

 Sessió Ordinària 19/12/2012 
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- Dació de compte Decrets.  

- Ratificació de Decret de l‟Alcaldia núm. 551, de 10 de desembre de 2012, pel que aprova la 

interposició d‟al·legacions a l‟aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora 

de la Taxa de Transferència, transport, valorització i eliminació de residus urbans i ecoparcs (Pla 

Zonal X, XI, XII, Àrea de Gestió 2).  

- Creació, modificació i supressió de fitxers de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades.  

- Acord de no disponibilitat dels crèdits prevists pel pagament de les retribucions dels empleats 

públics d‟aquest Ajuntament en les quantitats corresponents als diferents conceptes retributius del 

mes de desembre del present any.  

 

SESSIONS 2013 

 Sessió Extraordinària 21/01/2013 

- Ordenances Fiscals 2013.  

- Pla Parcial «El Clero».  

- Revocació d‟acord plenari, de data 28 de febrer de 2011, de declaració de ruïna legal d‟immoble 

emplaçat en avinguda Párroco Quilis 10.  

- Revocació d‟acord plenari, de data 26 de setembre de 2012, d‟aprovació de cessió gratuïta d‟ús de 

parcel·les on s‟ubica l‟Àrea d‟Aportació al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zones X, XI i XII, 

Àrea 2 de Gestió.  

 

 Sessió Extraordinària 27/03/2013 

 

- Dació de compte Decrets i ratificació si és el cas. 

- Acord entre l‟Ajuntament de Moixent i la Registradora titular del Registre de la Propietat d‟Enguera, 

als efectes de la comunicació prevista en l‟article 254.5 de la Llei Hipotecària.  

- Bases del I Concurs Fotogràfic «Ruta dels Ibers de València», Fotoibers 2013- Moixent.  

- Distinció i honor: Nomenament de Fill Predilecte i designació de carrer. 

 

 Sessió Extraordinària 27/05/2013 

 

- Pressupost 2013 i plantilla de personal.  

- Dació de compte del Decret de l‟Alcaldia núm. 125, de data 30 de març de 2013, pel que s‟aprova 

la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l‟exercici 2012. 

- Informes de morositat.  

- Adhesió al Conveni entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Agència Tributària 

de col·laboració en matèria tributària.  

- Exempcions de l‟Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.  

- Bases subvenciones Associacions inscrites en el Registre Municipal d‟Associacions.  

- Ratificació del Decret de l‟Alcaldia núm. 177, de data 13 de maig de 2013, pel que se sol·licita de la 

Conselleria d‟Educació, Cultura i Esport, subvenció pel sosteniment del gabinet psicopedagògic 

escolar municipal.  

- Nomenament del nou cronista oficial del municipi de Moixent. 

 

 Sessió Ordinària 26/06/2013 
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- Dació de compte de Decrets i ratificació si és el cas. 

- Aprovació definitiva del Programa pel desenvolupament de l‟Actuació Integrada, Projecte 

d‟Urbanització i Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d‟Execució «El Clero-1». 

- Revocació de l‟acord plenari de data 28 de febrer de 2011 de declaració de ruïna legal d‟immoble 

emplaçat en avinguda Parroco Quilis 10. 2  

- Renuncia a la subvenció concedida per la Direcció General d‟Empreses Agroalimentàries i 

Desenvolupament del Medi Rural, de la Conselleria d‟Agricultura, Pesca i Alimentació, per la 

execució de l‟obra anomenada «Restauració de la nevera El Bosquet» (expedient RTL-09-06-009). 

- Renuncia a la subvenció concedida a l‟Ajuntament per resolució del President de la Diputació 

Provincial de València núm. 07012, de 15 d‟octubre de 2012, per import de 132.350,59 euros, dins 

del «Pla d‟Eficiència Energètica en edificis», i resolució de la corresponent adjudicació amb 

l‟empresa VALORIZA FACILITIES S.A.U.  

- Sentència 63/13, de 24 de febrer de 2013, del Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 7 de 

València.  

- Modificació de fitxers de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.  

- Desafectació d‟arma de la Policia Local.  

- Desafectació d‟equipament informàtic i d‟oficina municipal.  

- Ordenança de Sedes Festeres.  

 

 Sessió Extraordinària 26/06/2013 sol·licitada per el Grup Socialista Moixent 

 

- Estudi, anàlisi i proposta d‟acord per la transparència política en l‟ajuntament de Moixent. 

 

 Sessió Extraordinària 31/07/2013 

 

- Aprovació del Projecte d‟Ordenació de Monts (V76 L‟Ombria i V77 La Solana) relatiu al Programa 

LIFE + sobre Política de Governança Mediambiental de la Unió Europea «Contribució de la 

biomasa forestal generada en la prevenció d‟incendis forestals a l‟estratègia energètica de la Unió 

Europea».  

- Dació de compte informes de l‟arquitecte municipal, José Miguel Benito Suay, de correcció 

d‟informes de data 18 de juny de 2013 relatius al Programa de l‟Actuació Integrada «El Clero-1», al 

Projecte de Reparcel·lació de l‟Àrea «El Clero-1», i al Projecte d‟Urbanització de la U.E. «El Clero-

1».  

- Aprovació Preu Públic relatiu a les entrades i bons dels actes de les festes patronals d‟agost de 

2013.  

- Dació de compte informe Pressupost 2013. 2. 

- Dies de festa local, any 2014. 

- Dies no lectius escolars, curs 2013-2014. 

 

 Sessió Ordinària 25/09/2013 

 

- Dació de compte de Decrets i ratificació si és el cas. 

- Dació de compte d‟informes relatius a la remissió d‟informació del segon trimestre de l‟exercici 2013 

(Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d‟informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera). 

- Dació de compte informe de morositat corresponent al segon trimestre de l‟exercici 2013.  
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- Dació de compte de les factures pendents de pagament incloses en la relació certificada (inicial) del 

Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny.  

- Rectificació de l‟acord plenari «2.8. Modificació de fitxers de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades», aprovat en sessió plenària celebrada el 26 de juny de 2013. 

- Pròrroga del Conveni Central de Compres subscrit amb la Diputació de València. 

- Ratificació de la resolució de l‟Alcaldia núm. 314, de 10 de setembre de 2013, per la qual es va 

aprovar el conveni del Programa «Menjar a Casa».  

- Ratificació de la resolució de l‟Alcaldia núm. 303, de 16 d‟agost de 2013, per la qual es va aprovar 

el conveni «Adquisició de subministrament de bombetes led de substitució directa per a exterior».  

- Modificació de les Normes a seguir per la Comissió Executiva de les Festes Patronals, aprovades 

pel Ple en sessió celebrada el 28 de març de 2012. 

 

 Sessió Extraordinària 26/09/2013 

 

- Marcs pressupostaris exercicis 2014, 2015 i 2016. 

 

 Sessió Extraordinària 30/10/2013 

 

- Modificació d‟Ordenances Fiscals corresponents a l‟exercici 2014. 

 

 Sessió Extraordinària 13/11/2013  

 

- Estudi, anàlisi i proposta d‟acord per a l‟obertura, manteniment i funcionament del centre de dia 

ocupacional de moixent. 

 

 Sessió Ordinària 23/12/2013 

 

- Dació de compte de Decrets i ratificació si és el cas. 

- Nínxols.  

- Dació de compte d‟informes relatius a la remissió d‟informació del tercer trimestre de l‟exercici 2013 

(Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d‟informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera).  

- Dació de compte d‟informe de seguiment del Pla d‟Ajust de data d‟onze d‟octubre de 2013. 

- Dació de compte d‟ informe de morositat corresponent al tercer trimestre de l‟exercici 2013.  

- Compte General de l‟exercici 2012.  

- Suspensió del termini de garantia de l‟obra «Pavelló Poliesportiu Municipal», adjudicada a la 

mercantil Elecnor, S.A.  

- Desestimació de la causa de resolució del contracte de l‟obra «Pavelló Poliesportiu Municipal», 

instada per l‟adjudicatari, la mercantil Elecnor, S.A.  

- Inici de tràmits per la resolució del contracte d‟execució de l‟obra «Pavelló Poliesportiu Municipal», 

adjudicat a la mercantil Elecnor, S.A.  

- Nou Conveni de roba usada.  

- Aprovació de Conveni per a Encomanar la Gestió de la Contractació del Servei de Recollida i 

transport a Planta dels Residus Sòlids del Municipi de Moixent.  

 

SESSIONS 2014 
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 Sessió Extraordinària 14/02/2014 

 

- Nínxols.  

- Desafectació i cessió gratuïta ambulància per a Creu Roja.  

- Modificació dels Estatuts del Consorci del Servei de Prevenció, Extinció d‟Incendis i Salvament de 

la Província de València.  

- Associació de la Ruta dels Ibers de València. Estatuts i adhesió.  

- Conveni amb la Diputació de Valencia, relatiu al Poblat Ibèric La Bastida de Les Alcusses. 

- Rectificació denominació carrer. 

 

 Sessió Ordinària 26/03/2014 

 

- Dació de compte de Decrets i ratificació si és el cas. 

- Dació de compte d‟informes relatius a la remissió d‟informació del quart trimestre de l‟exercici 2013. 

- Dació de compte d‟informe de seguiment del Pla d‟Ajust de data de 29 de gener de 2014.  

- Dació de compte d‟ informe de morositat corresponent al quart trimestre de l‟exercici 2013.2  

- Sol·licitud de redistribució de les unitats de l‟Escola d‟Educació Infantil de Primer Cicle «El Primer 

Pas» de titularitat Municipal, a la Direcció General d‟Ordenació i Centres Docents de la Conselleria 

d‟Educació.  

- Modificació del Reglament de funcionament de l‟Escola d‟Educació Infantil de Primer Cicle «El 

Primer Pas» de titularitat municipal.  

- Adjudicació d‟aprofitaments forestals.  

- Modificació del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d‟Execució «L‟Esport».  

- Dació de compte canvi de titularitat de la gestió del bar - cafeteria del Llar del Jubilat.  

- Proposta d‟acord sobre transparència política formulada pel Grup Socialista Municipal en el Ple 

celebrat el 23 de juny de 2013.  

 

 Sessió Extraordinària 02/04/2014 

 

- Adhesió conveni subscrit entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat per la Implantació del Sistema d‟Informació d‟Usuaris de Serveis Socials.  

- Pressupost 2014 i annexes.  

- Modificació d‟Ordenances Fiscals per a l‟exercici 2014.  

- Reconeixement extrajudicial de crèdits (expedient 01/2014).  

- Resolució del contracte d‟execució de l‟obra “Pavelló Poliesportiu Municipal”, adjudicat a la 

mercantil Elecnor SA.  

 

 Sessió Extraordinària Urgent 02/04/2014 

 

- Desestimació de la causa de resolució del contracte de l‟obra «pavelló poliesportiu municipal», 

instada per l‟adjudicatari, la mercantil elecnor, s.a. 

 

 Sessió Extraordinària 29/04/2014 

 

- Sorteig membres meses electorals - Eleccions Europees de 25 de maig 2014. 

 

 Sessió Extraordinària 11/06/2014 
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- Acord per a la modificació de determinades condiciones financeres de l‟operació de préstec 

subscrita per aquest Ajuntament amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament a 

proveïdors.  

- Acord per a la formalització del compromís d‟adhesió automàtica al punt general d‟entrada de 

factures electròniques.  

- Acord per a l‟adhesió a la plataforma «Emprende En Tres» de la Secretaria d‟Estat 

d‟Administracions Públiques del Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques.  

- Dació de compte d‟informes relatius a la remissió d‟informació del primer trimestre de l‟exercici 

2014. 

- Dació de compte d‟informe de seguiment del Pla d‟Ajust de data de 22 d‟abril de 2014, 

corresponent al primer trimestre de 2014. 

- Dació de compte d‟ informe de morositat corresponent al primer trimestre de l‟exercici 2014. 

- Modificació del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d‟Execució «L‟Esport». 

- Conveni Turist Info.  

- Ratificació de la resolució de l‟Alcaldia núm. 162, de data 22 d‟abril de 2014, relativa a la sol·licitud 

de subvenció a la Conselleria d‟Educació per al finançament de les despeses derivades del 

manteniment del gabinet psicopedagògic escolar municipal de Moixent.  

- Ratificació de la resolució de l‟Alcaldia núm. 173, de data 30 d‟abril de 2014, relativa a la sol·licitud 

d‟inclusió d‟aprofitaments en el Pla d‟Aprofitaments de la Generalitat Valenciana de l‟any 2015.  

- Ratificació de la resolució de l‟Alcaldia núm. 200, de data 23 de maig de 2014, relativa a la 

sol·licitud a la Conselleria d‟Educació d‟ajuda per l‟augment bibliogràfic.  

- Ratificació de la resolució de l‟Alcaldia núm. 208, de data 28 de maig de 2014, relativa a la 

sol·licitud a la Conselleria d‟Educació d‟ajuda per l‟Escola de Persones Adultes corresponent a 

l‟exercici 2014.  

 

 Sessió Ordinària 25/06/2014 

 

- Dació de compte de Decrets i ratificació si és el cas. 

- Nínxols.  

- Exempcions de l‟Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.  

- Festius locals 2015. 

- Condecoració Oficial - Cap del Cos de la Policia Local de Moixent.2  

- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Valencia i l‟Ajuntament de Moixent per a la 

realització de la VI Mostra d‟Artistes Moixentins.  

- Aprovació del projecte de l‟obra «Carrer de la Pilota», corresponent a la millora número quatre de 

l‟obra «Pavelló Poliesportiu Municipal», adjudicat a la mercantil Elecnor, S.A.  

- Aprovació del Conveni entre l‟Ajuntament de Moixent i la mercantil Elecnor S.A., adjudicatària de 

l‟obra «Pavelló Poliesportiu Municipal», relatiu a l‟execució de l‟obra «Carrer de la Pilota», 

corresponent a la millora número quatre de l‟obra esmentada.  

 

 Sessió Extraordinària urgent 29/07/2014 

 

- Aprovació de la modificació de les condicions financeres del préstec subscrit en la primera fase del 

mecanisme de pago als proveïdors del reial decret 4/2012, de 24 de febrer, i autorització a la 

alcaldia per a la subscripció dels corresponents documents. 

 

 Sessió Extraordinària 06/08/2014 
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- Aprovació de la modificació de Estatuts de la Mancomunitat de La Costera - Canal (adaptació a la 

Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i a la modificació de la Llei Reguladora de 

les Bases de Règim Local, realitzada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l‟Administració Local). 

- Dies no lectius escolars, curs 2014-2015. 

- Modificació puntual I-6 del Pla General d‟Ordenació Urbana de Moixent.  

- Dació de compte d‟informe de morositat corresponent al segon trimestre de l‟exercici 2014.  

- Dació de compte d‟informe de seguiment del Pla d‟Ajust, de data de 14 de juliol de 014, 

corresponent al segon trimestre de 2014. 

 

 Sessió Ordinària 24/09/2014 

 

- Dació de compte de Decrets i ratificació si és el cas: Decrets de l‟alcalde del núm. 222, de data 10 

de juny de 2014, fins al núm. 326, de data 9 de setembre de 2014; i Decrets dels regidors delegats 

del núm. 84, de data 10 de juny de 2014, fins al núm. 108, de data 9 de setembre de 2014.  

- Nínxols.  

- Modificació de dies no lectius escolars, curs 2014-2015.  

- Condecoració membre de la Policia Local de Moixent.  

- Sol·licitud de delegació de la competència corresponent a la instrucció i sanció d‟infraccions en 

matèria de prevenció d‟incendis. 2.6. Modificació de fitxers de dades de caràcter personal.  

- Reconeixement de compatibilitat d‟empleat municipalper al desenvolupament d‟un segon lloc de 

treball al sector privat.  

- Ordenances fiscals exercici 2015.  

 

 

 Sessió Extraordinària 29/10/2014 

 

- Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació e Inspecció de Tributs Locals: modificació.  

- Aprovació del Compte General de 2013.  

- Dació de compte d‟informe de seguiment del Pla d‟Ajust, de data de 13 d‟octubre de 2014, 

corresponent al tercer trimestre de 2014.  

 

 Sessió Extraordinària 27/11/2014  

 

- Pressupost 2015 i annexes.  

- Modificació de la Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre el Increment de Valor dels 

Terrenys de Natura Urbana.  

- Calendari Fiscal per a l‟exercici 2015 de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva.  

- Refinançament de l‟operació subscrita amb càrrec al mecanisme de finançament del Fons de 

Pagament als Proveïdors.  

- Dació de compte d‟informe de morositat corresponent al tercer trimestre de l‟exercici 2014.  

- Dació de compte d‟informes relatius a la remissió del tercer trimestre de l‟exercici 2014. 

- Aprovació de l‟adhesió al Conveni Marc firmat entre la Generalitat Valenciana i l‟Entitat Ecovidrio, 

amb data de 5 de maig de 2014.2  

- Resolució del recurs interposat per la Cooperativa San Pedro Apòstol, contra l‟acord d‟aprovació 

del PAI Cooperativa (adoptat pel Ple de l‟Ajuntament en sessió celebrada el 30 de juliol de 2012)  

 

 Sessió Extraordinària 17/12/2014 sol·licitada per el Gruo socialista Moixent 
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- Informació, estudi, anàlisi i proposta d‟acord per a l‟obertura d‟un tanatori en el nucli urbà de 

Moixent. 

 

 Sessió Ordinària 17/12/2014 

 

- Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas.  

 

 Sessió extraordinària 4/02/2015 

 

- Aprovació Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre el Increment dels Terrenys de Natura 

Urbà.  

 

 Sessió extraordinària 4/03/2015 

 

- Aprovació de la modificació de les condicions financeres del préstec subscrit en la 1ª fase del 

mecanisme de pagament als proveïdors del RD 4/2012. 

 
 

 

 
 
 

ayto.moixent@cv.gva.es 
 

www.moixent.es 
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