
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 28 DE MARÇ 
DE 2018. 

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ

               PRESIDENT: Teófilo Fito Martí  

 Grup Popular
 Vicente Dubal Bon
 Mª Amparo Mollá Fito
 Mª Ángeles Wis López
Mª Teresa Olmo Cano (absent)
José Enrique Pérez Belda

                  Grup Socialista
          Francisco Moratal Ferrandis
          Josefina Calabuig Biosca 
          Jaime Delandés Moratalla 
          Mª José Mollá Ándrés         
          Emilio Ortíz Torres        

               SECRETARI: Domingo de Guzmán Abenza Guillamón

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 20’00 del dia 28 de març de dos mil 
divuit, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb 
la assistència del Sr. Secretari de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’ordre 
del  Dia  de  la  sessió,  prèviament  remès  als  integrants  de  la  Corporació  Local,  el  qual  es 
transcriu tot seguit:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: Acta de 31 de gener de 2018 (Ple ordinari).
2. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA I 

URBANISME.
2.1. Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
- Decrets de l’alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 47 de 25 de gener de 

2018, fins al núm. 203, de 20 de març de 2018.
2.2. Conveni entre l’ajuntament de Moixent i el consorci de residus del pla zonal  X, XI, 

XII (HUI V5), Àrea de gestió 2, per a l’explotació del Ecoparc existent al terme municipal de 
Moixent.

2.3. Aprovació de cessió d’ús Ecoparc de Moixent i el consorci de residus del pla zonal  X, XI, 
XII (HUI V5), Àrea de gestió 2.

2.4. Modificació de l’ordenança reguladora per a la concessió d’ajudes econòmiques a 
emprenedors,  autònoms  i  microempreses”  dins  del  programa  municipal  d’impuls  al 
Desenvolupament local.

2.5. Adhesió a la central de servicis innovadors i sostenibles.
2.6.  Modificació  ordenances  fiscals:  Ordenança  reguladora  del  preu  públic  per  la 

prestació del servici d’educació infantil dirigit a la primera infància (0 a 3 anys) per l’escola 
infantil de titularitat municipal “El primer pas”.

2.7.  Dació  de  compte  d’informes  relatius  a  l’execució  del  Presupost  2017  (quart 
trimestre).  Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,  pel que es desenvolupa les  obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

2.8. Dació de compte de període mig de pagament corresponent al quart trimestre de  
2017.

2.9. Reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2018.
2.10. Proposta de  resolució expedient nul·litat UE COOPERATIVA.

3. ALTRES ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
4. INFORMES D’ ALCALDIA.
5. PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: Acta de 31 de gener de 2018 (Ple Ordinari).



28030100.P18

Per part del Sr. Alcalde President, es procedeix a interpel·lar als membres de la Corporació 
sobre possibles al·legacions o rectificacions, a l’acta de referència.

Vicente  Dubal  Bon,  portaveu  del  grup  popular  intervé  per  manifestar  al  Secretari  la 
correcció de l’acta anterior perquè s’incloga que ell es va haver  d’absentar de la taula en la  
votació i que es va situar al públic.

Sense haver-hi més al·legacions a l’acta en qüestió, per unanimitat  de tots els  membres 
presents i atenent a aquestes al·legacions o rectificacions, es va acordar:

Primer: Aprovar l’acta del Ple Ordinari de 31 de gener de 2018.
Segon: Comunicar dit acord a l’òrgan competent de l’Estat i de la Generalitat Valenciana.

2.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA I 
URBANISME.
28030200.P18
2.1.-Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
28030201.P18
- Decrets de l’alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 47 de 25 de gener de 2018, 

fins al núm. 203, de 20 de març de 2018.

Els decrets objecte de rectificació son:

- Resolució d’Alcaldia núm. 190, de 14 de març de 2018, per la qual es procedeix a 
l’aprovació  dels  plans  pressupostaris  a  mitjà  termini  2019-2021.  S‘aprova  per 
unanimitat.

El decret 190 es ratificat por unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia núm. 74, de 7 de febrer de 2018, sobre rectificació de l’error  
material produït en la redacció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 29 de novembre de 2017. 

El decret 74 es ratificat por unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia  núm. 85, de 12 de febrer de 2018,  pel que és sol·licita la  
subvenció a l’Agencia Valenciana de Turisme, dirigides a la millora i competitivitat 
dels recursos i destins turístics de la Comunitat Valenciana 2018. 

El decret 85 es ratificat por unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia núm. 110, de 21 de febrer de 2018, pel que s’adapten els llocs 
d’oficial de policia segons s’estableix en la Llei 17/2017 de 13 de desembre de la  
Generalitat  Valenciana  de  Coordinació  de  Policies  Locals  de  la  Comunitat 
Valenciana.

Al respecte intervé el portaveu del grup popular, Vicente Dubal, qui manifesta que li han 
comentat que el Govern a fet o vol fer algun tipus de modificació sobre aquesta Llei.

El Secretari senyala que “el tema de interinos está regulado y el cumplimiento es de 3 
años, concretamente los años 17, 18, 19, con el fin de que desaparezca la figura de los interinos  
en la policía municipal pero que no afecta a éste tema”.

El portaveu del grup popular, Vicente Dubal, indica al Secretari que “a él le han dicho 
que  el  Gobierno  Central  ha  impugnado  o  quiere  impugnar  esta  Ley  de  la  Comunitat  
Valenciana”.

El Secretari li contesta que ara mateix está en vigor.
El decret 110 es ratificat por unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.



- Resolució  d’Alcaldia  núm.  197,  de  20  de  març  de  2018,  pel  que  és  sol·liciten 
subvencions destinades al programa de foment d’ocupació per a la contractació de 
persones joves qualificades per entitats locals en el marc del sistema nacional de 
garantia juvenil (EMCUJU). 

El decret 197 es ratificat por unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució  d’Alcaldia  núm.  200,  de  20  de  març  de  2018,  pel  que  és  sol·licita 
subvencions destinades al programa de foment de l’ocupació per a la contractació 
de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia  
juvenil (EMPUJU). 

El decret 200 es ratificat por unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

2.2.-Conveni entre l’ajuntament de Moixent i el consorci de residus del pla zonal X, XI, 
XII (HUI V5), Àrea de gestió 2, per a l’explotació de l’Ecoparc existent al terme municipal 
de Moixent.
28030202.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

CONVENI ENTRE L’ AJUNTAMENT DE MOIXENT  I EL CONSORCI DE RESIDUS 
DEL PLA ZONAL X, XI, XII (HUI V5), ÀREA DE GESTIÓ 2, PER A L’ EXPLOTACIÓ 
DEL ECOPARC EXISTENT AL TERME MUNICIPAL DE MOIXENT.

Es  tracta  de  donar  curs  a  la  petició  formulada  pel  Consorci  de  Residus, 
mitjançant   la  que  manifesta  que  entre  les  competències  que  el  Pla  Zonal  de  Residus  l’ 
atribueix  al  Consorci,  està  la  de  l’explotació  dels  ecoparcs,  incloent  l’ulterior  gestió  dels 
residus fins a la seua eliminació. L’ objectiu del COR és posar en funcionament tan ambiciós 
objectiu de gestió d’ecoparcs fixes, d’ús  intermunicipal i consorciat.

Per  tot   això,  i  resultant  de  vital  importància  l’ incorporació  a  la  gestió 
consorciada d’ aquells ecoparcs, com el de Moixent,  que estan dins de les previsions dels  
instruments  de  planificació  del  Consorci  i  que  tenen  especial  rellevància  per  les  seues 
característiques i  el  nombre d’usuaris  al que presta servici,  es  sol·licita que l’Ajuntament  
manifeste la disposició de cedir l’explotació de l’ ecoparc, actualment municipal, formalitzant 
amb el Consorci el corresponent Conveni de col·laboració.  

Per tant, es sotmès a la consideració de l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents  
Acords:

Primer.- Aprovar  inicialment  el  “CONVENI  PER  A LA CESSIÓ  I  ULTERIOR 
EXPLOTACIÓ DE L’ ECOPARC DE L’ AJUNTAMENT DE MOIXENT, que es transcriu tot 
seguit:

«CONVENI  PER  A  LA  CESSIÓ  I  ULTERIOR  EXPLOTACIÓ  DE  L’ ECOPARC  DE  L’  
AJUNTAMENT DE MOIXENT.

En Xàtiva a…………………………….

REUNITS

SR. ROGER CERDÁ BOLUDA, President del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI y XII  
(HUI V5), àrea de Gestió 2, facultat per a la signatura del present Conveni en virtut d’ acord de  
l’ Assemblea adoptat  en sessió de dia 29 de juliol  2010,  assistit  pel  Secretari,SR.  Eduardo  
Balaguer Pallás com fedatari i assessor legal preceptiu.



Sr. TEÓFILO FITO MARTÍ, Alcalde de l’ Ajuntament de Moixent (Valencia) facultat per a la  
subscripció del present Conveni en virtut de l’ acord plenari adoptat en la sessió del dia ..........  
assistit del Secretari Sr. Domingo de Guzmán Abenza Guillamón com fedatari i assessor legal  
preceptiu.

EXPOSEN

PRIMER.- La llei 10/2000 de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, al seu  
títol  II  regula  la  Planificació,  com  competència  de  la  Generalitat,  del  qual  l’objectiu  es  
coordinar  l’actuació  de  les  diferents  administracions  en  ares  a  una  adequada  gestió  dels  
residus. En àmbit autonòmic es contemplen dos tipus de plans:
a) El Pla Integral de Residus (PIR) i

b) Els Plans Zonals

Ambdós  d’obligatori  compliment  per  a  totes  les  administracions  públiques  i  particulars  i  
mitjançant els quals es distribueixen al territori de la comunitat autonòmica el conjunt de les  
instal·lacions  necessàries  per  a  garantir  el  respecte  dels  principis  d’autosuficiència  i  
proximitat.

En aquest sentit l’ Article 40 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat  
Valenciana disposa:

1. El  Pla Integral  de Residus i  els  plans zonals  son d’ obligat  compliment tant  per  a les  
entitats públiques com per a les entitats privades.

2. L’autorització de les instal·lacions de gestió de residus s’ adequarà a l’ establert en el pla  
integral i en els plans zonals.

3. Serà obligat respectar el caràcter supra-municipal de les instal·lacions de gestió de residus  
urbans o municipals qualificat com tals al Pla Integral de Residus i als plans zonals, així  
com l’àmbit d’actuació previst per a les mateixes en dits instruments de planificació.

Per altra part, els Plans Zonals –constituïts com instrument de desenvolupament i millora del  
Pla Integral de Residus- son documents detallats que adaptaran les previsions d‘aquest a cada  
zona que delimiten, podent inclòs arribar a modificar, quan siga convenient,  els aspectes o  
previsions del pla integral que no tinguen caràcter bàsic, vinculant o normatiu.

En el citat marc legislatiu autonòmic, que arranca a la seua vegada del marc legislatiu estatal i  
autonòmic, per la Conselleria de Territori i Vivenda de la Generalitat Valenciana en data 29  
d’octubre de 2004 es va aprovar el Pla Zonal de residus de les zones X, XI i XII, mitjançant  
Odre del Conseller de data 29 d’octubre de 2004.

En lo que es refereix a la tipologia dels residus, als que es d’ aplicació el contingut del Pla  
Zonal,  i  que  deuran ser  objecte  dels  ecoparcs,  els  mateixos  venen recollits  i  definits  amb  
caràcter detallat i exhaustiu a l’ apartat b) de l’ Art. 1.3, encontrant-se entre ells residus de la  
qual gestió és titular aquesta Administració.

Per la seua part, la Red d’ Ecoparcs, així com els criteris seguits per a estimar el nombre  
necessari dels mateixos queda definida a l’ Art. 1.5 i 2.3.3 del referit Pla Zonal.

A la  mateixa vegada,  l’ article  3  dels  Estatuts  del  Consorci,  aprovats  per  l’Assemblea  del  
Consorci en data 22 de març de 2006 establerts com un dels fins del Consorci la realització d’  
una gestió sostenible dels residus fonamentada en la reducció i  minimització de residus, la  
priorització  de  la  recollida  selectiva  i  la  valorització,  inspirada  en  criteris  de  proximitat,  



optimitzant  la  gestió  pública,  tenint  al  consens  social  i  polític  i  fomentant  l’informació,  
sensibilització i conscienciació social en matèria de residus.

El Art. 2.11 del Plan Zonal establece los criterios para el desarrollo de los proyectos de gestión  
estableciendo que se incluirán en ellos la red de eco parques así como la gestión de residuos  
recogidos en estas instalaciones. “Así acontece en el Proyecto de Gestión de Residuos de este  
Consorcio V5, aprobado definitivamente por la Asamblea General en sesión de 29 de diciembre  
de 2009.

Pel  que fa a la norma tècnica reguladora de la implantació i  funcionament dels ecoparcs,  
resulta d'aplicació el document d'ordenació normatiu i vinculant que figura com a annex del  
Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus  
de  la  Comunitat  Valenciana  (PIR),  així  com  el  model  d'ordenança  reguladora  de  l'ús  i  
funcionament  dels  ecoparcs,  aquesta  última  un  cop  estigui  degudament  adaptada  i  així  
aprovada per l'Assemblea.

Finalment l'article 21 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, imposa  
a les autoritats ambientals i a les entitats locals, en el seu respectiu àmbit competencial i en  
atenció als principis de prevenció i  foment de la reutilització i  el  reciclatge d'alta qualitat,  
l'obligació  d'adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  s'establisquen sistemes  prioritaris  per  
fomentar la reutilització dels productes, les activitats de preparació per a la reutilització, el  
reciclatge  i  la  valorització,  i  l'establiment  de  llocs  d'emmagatzematge  per  als  residus  
susceptibles  de  reutilització.  El  Consorci  té  la  competència  en  matèria  de  valorització  i  
eliminació de residus domèstics en el seu àmbit territorial de gestió d'acord amb el que preveu  
a l'efecte per la Llei de Residus de la Comunitat Valenciana i el Pla Zonal (tots dos cossos  
normatius ja identificats), abast aquest que ha estat confirmat pel Tribunal Superior de Justícia  
de la Comunitat Valenciana en múltiples sentències ".

En  conseqüència,  amb  l’ anteriorment,  exposat,  resulta  inqüestionable  que  el  Consorci  de  
Residus  V5  ostenta  la  legítima  capacitat  i  competència  per  a  la  gestió  i  explotació  dels  
ecoparcs inclosos en el pla zonal.

SEGON.- L'Assemblea del Consorci de Residus V5 va aprovar en data 21 de desembre de 2009  
l’adjudicació del contracte de gestió d'obra pública per a les previsions del Pla Zonal. Aquest  
contracte inclou la construcció, reforma i explotació dels ecoparcs previstos en el Pla Zonal i  
els  que  en  virtut  dels  Plecs  rectors  i  oferta  acabaren,  finalment,  integrant  el  contracte,  a  
l'empresa Valorització i Tractament de Residus Urbans SA (VYTRUSA).

TERCER.- Els Ajuntaments que integren l'àmbit de gestió de Consorci han anat comunicant a  
aquest el seu interès per cedir l'explotació dels ecoparcs que fins ara venien gestionant en seu  
municipal per tal que siga el mateix Consorci qui,  en exercici del títol competencial que li  
confereix la legislació abans identificada i en desenvolupament de les previsions també citades,  
titule  l'explotació  de  l'esmentada  instal·lació,  incloent  l'explotació  l'assumpció  del  règim  
econòmic-financer que li resulte propi.

El  Consorci  disposa  d'Ordenança  fiscal  en  vigor  que  regula  la  taxa  per  transferència,  
transport, tractament i eliminació dels residus domèstics del seu àmbit de gestió, així com per  
l'explotació d'ecoparcs. L'esmentada Ordenança en la seua més recent modificació, incorpora  
les  demandes de cessió de l'explotació de la  resta d'ecoparcs  fixos  que ajuntaments  vénen  
sol·licitant,  entre ells  el  del  municipi  de  Moixent  així  com una nova modalitat  d’ ecoparcs  
mòbils.



Per consegüent, atés que l’ecoparc fix del municipi de Moixent forma part de la relació inclosa  
en el Projecte de Gestió i contracte de concessió d’obra pública per al seu desplegament, a fi  
de  prestar  el  servici  d’arreplega  selectiva  i  recuperació  de  residus  urbans,  així  la  seua  
reutilització i valoració, a que el Consorci està legalment obligat, cal entendre que persistix,  
igualment,  l’obligació d’acceptar esta cessió,  realitzar les adequacions pertinents i  assumir  
l’explotació en xarxa de la instal·lació.

QUART.- S'estima com a forma més adequada per regular la cessió dels ecoparcs fixos, dels  
municipis al Consorci, perquè ulteriorment aquest els explote el conveni interadministratiu de  
col·laboració.

El conveni comporta per als Ajuntaments abandonar el cost d'explotació del servei penjant, a  
partir  de  la  seua vigència,  del  Consorci  qui  disposa  d'instruments  financers  de  naturalesa  
tributària en forma de taxa el que garanteix que la cessió del servei no suposarà un increment  
de cost, en termes d'equivalència comparativa, i que, amb això, no es posa en perill l'estabilitat  
pressupostària ni la sostenibilitat financera de les administracions implicades.

QUINT.-  Atès que l'assumpció i explotació de la xarxa d'ecoparcs de l'àmbit de gestió V5 li ve  
donada  al  consorci  pel  Pla  Zonal  que,  al  seu  torn,  en  el  seu  article  3.2  "Terminis  de  
construcció, explotació i manteniment post-clausura de les instal·lacions" , estableix que "la  
vida útil de les plantes i instal·lacions, o període d'explotació de les mateixes, es limita a  20 
anys, comptats des de la data d'entrada en servei efectiu", la durada del conveni ha de quedar  
fixada, per equivalència, dit termini de 20 anys o, en qualsevol cas, el de vigència del Projecte  
de Gestió.

En virtut  del  que  exposa  i  amb  la  representació  que  ostenten,  les  parts  signants  d'aquest  
Conveni  acorden que el  Consorci,  a través del  seu concessionari,  garanteix l'explotació de  
l'Ecoparc  de  Moixent,  incorporant  a  la  seva  xarxa  d'ecoparcs  a  l'empar  de  la  normativa  
esmentada i d'acord amb les següents

CLÁUSULES

PRIMERA.- OBJECTE
L'objecte del present Conveni és garantir la prestació del servei de l'ecoparc existent al terme  
municipal de Moixent, per part del Consorci de Residus V5, d'acord amb les determinacions del  
Pla Zonal, Projecte de Gestió i altra normativa aplicable, el que serà efectuat a través de la  
mercantil  l'empresa Valoritzación y Tratamiento de Residuos Urbanos SA, concessionari del  
servei.

SEGONA.- OBLIGACIONS DEL CONSORCI
El Consorci  es compromet,  bé  directament o a través VYTRUSA, concesionari  i  agent  del  
servei, a:

1. Emprendre les obres de construcció o d'adequació, segons el cas, que siguen necessàries  
per a permetre la continuïtat del servei mitjançant l'explotació i gestió de l'ecoparc segons  
la normativa actual o la que resulte de l'aprovació en el futur.

2. Assumir el cost de les obres.
3. Dur a terme totes les actuacions que siguen necessàries per a la correcta explotació de  

l'Ecoparc entre les que s'inclouen expressament:
3.1. Mantenir obertes les instal·lacions segons l’horari que s’ establisca a l’efecte.



3.2. Que  l'ecoparc  dispose  durant  l'horari  d'obertura  al  públic  de  personal  que  fa  als  
usuaris de les operacions a realitzar i efectue el control i manteniment preventiu de la  
instal·lació.

3.3. Assignar personal tècnic per a la supervisió i direcció de les tasques d'explotació.
3.4. Retirar els contenidors quan s'omplin, portant els residus dipositats en l'Ecoparc a  

gestor autoritzat per a la seua recuperació, valorització i eliminació, segons escaiga.
3.5. Realitzar  totes  aquelles  operacions  de  manteniment  que  siguen  considerades  

necessàries per al bon funcionament de l’Ecoparc.
3.6. Fer-se càrrec de totes les reparacions que sorgeixen durant el funcionament normal de  

l’Ecoparc.
3.7. Col·laborar amb l'Ajuntament en mantenir els voltants de la instal·lació en condicions  

higièniques i sanitàries adequades.
3.8. Pagar les taxes corresponents a les llicències d`obra i d’activitat.
3.9. Aplicar  les  normes  tècniques  aprovades  mitjançant  el  PIR  per  al  funcionament  

d'aquestes  instal·lacions,  així  l'ordenança  marc  reguladora  de  l'ús  de  l'Ecoparc  
igualment integrada en el PIR, o la que l'Assemblea puga aprovar.

4. Assumir el cost d’explotació de l’Ecoparc i repercutir-lo als usuaris via taxa.
5. Integrar l’Ecoparc en la xarxa d’ecoparcs fixos del Consorci.
6. Publicar  en  el  BOP  de  València  el  text  del  present  conveni,  en  compliment  de  les  

disposicions vigents.

TERCERA.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
L’ Ajuntament es compromet a:

1. Posar a disposició del Consorci les instal·lacions que comprèn l'Ecoparc objecte del  
present conveni autoritzant la seua utilització de forma afecta la prestació del servei,  
amb subjecció a les condicions imposades pel pla zonal, Projecte de Gestió i resta de la  
normativa aplicable, i  amb una durada temporal de 20 anys o la que resulte de la  
vigència del Projecte de Gestió.

2. Cooperar en la tramitació i obtenció de les autoritzacions i permisos necessaris per a  
la completa legalització de les instal·lacions i de l'activitat, agilitant tots els tràmits que  
siguen  necessaris,  fins  i  tot  tramitant  les  innovacions  necessàries  perquè  la  
classificació i qualificació del sòl resulte apta per al fi de què es tracta.

3. Col·laborar en la vigilància de les instal·lacions a fi d’evitar actes de vandalisme.
4. Exercir la potestat sancionadora en matèria de residus o en qualsevol altra que faça  

alterar l'òptim desenvolupament de l'activitat.
5. Col·laborar amb el Consorci en les tasques de divulgació i conscienciació ciutadana.
6. Permetre la integració de l’Ecoparc en la xarxa del Consorci.

QUARTA.- CÀLCUL DEL COST DEL SERVEI
El cost del servei d'Ecoparc, incloses les despeses d'inversió i explotació, tant directes com  
indirectes, seran íntegrament a càrrec del Consorci qui es finançarà a través de la Taxa per  
prestació de dit servei.

Es  garanteix  que  el  cost  del  servei  serà  l’ estrictament  derivat  del  compliment  de  les  
obligacions imposades per la normativa així com que amb la translació objecte del present  
conveni  es  garanteix  l'estabilitat  pressupostària  i  la  sostenibilitat  financera  de  les  
administracions subscrivents.

QUINTA.-TITULARITAT DE L’EXPLOTACIÓ

La  titularitat  de  l'explotació  de  l'Ecoparc  correspondrà  durant  la  vigència  del  conveni  al  
Consorci de Residus V5, finalitzat aquest termini, els terrenys amb totes les seues accessions  
revertiran a l'Ajuntament de Moixent, de manera que el municipi recuperarà l'ús dels terrenys  
autoritzats  al  Consorci  de  Residus  amb  totes  les  seues  instal·lacions  i  millores  en  ells  
escomeses.



SEXTA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
El present conveni entrarà en vigor al dia següent de la seua subscripció.

La durada del  present conveni  serà de 20 anys per ser el  període legalment previst  per al  
desenvolupament  del  Projecte  de  Gestió.  En  qualsevol  cas  la  vigència  del  conveni  queda  
vinculada a la del Projecte de Gestió.

No es preveuen pròrrogues més enllà de la vigència del Projecte de Gestió.

SÉPTIMA.- ACCIONS DE SEGUIMENT DEL SERVEI
Anualment  el  Consorci  lliurarà  a  l'Ajuntament  una  memòria  comprensiva  de  la  gestió  de  
l'explotació de l'Ecoparc.

S'hi  ha  d'indicar  dades  com ara  el  nombre  d'usuaris,  freqüències,  tones,  tipus  de  residu,  
recuperacions,  agents  autoritzats  per  a  la  valorització  i  eliminació,  costos,  ingressos  per  
subproductes i totes les altres dades que resulten d'interès per a l'adequat seguiment del servei.

Tanmateix  això,  l'Ajuntament,  en  qualsevol  moment,  pot  sol·licitar  tota  la  informació  
relacionada amb el servei considere d'interès per al municipi.

OCTAVA.- RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI
El conveni quedarà automàticament modificat per les innovacions normatives que l'afecten,  
així com per les modificacions que l'Assemblea del Consorci puga introduir en el Projecte de  
Gestió, sempre que aquestes modificacions no suposen gravamen per a l'Ajuntament.

També podrà ser modificat bilateralment per mutu acord entre les parts.

NOVENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Són causes de resolució:

1. El transcurs del termini de vigència del conveni.

2. L'acord unànime de les parts.

3. L’ incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. En  
aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè  
complisca  en  un  termini  d'un  mes  amb  les  obligacions  o  compromisos  que  es  consideren  
incomplerts.  Aquest  requeriment  s'ha  de  comunicar  al  responsable  del  mecanisme  de  
seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a l'altra part signant. Si transcorregut  
el termini indicat en el requeriment persisteix l’ incompliment, la part que el va dirigir notificar  
a  l'altra  part  la  concurrència  de  la  causa  de  resolució  i  s'entendrà  resolt  el  conveni.  La  
resolució del conveni per aquesta causa comportarà la indemnització dels perjudicis causats  
d'acord amb les regla sobre exigència de la responsabilitat patrimonial.

4. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

5. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en les lleis.

DÈCIMA.- MECANISMES DE CONTROL, SEGUIMENT I VIGILÀNCIA
Se constituirà una comissió de seguiment formada pels següents representants de cada una de  
les parts:

 El President, o persona en qui delegue, del Consorci de residus V5.
 L’ Alcalde de l’Ajuntament o persona en qui delegue.
 Un representant del concessionari i agent del servei públic.
 Un tècnic del Consorci de residus V5.
 Un Técnic de l’Ajuntament.



La comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts per tractar assumptes  
relacionats  amb el  desenvolupament  de les  activitats  objecte  del  conveni  i  en tot  cas,  una  
vegada a l'any.

La comissió de seguiment podrà integrar-se en una única comissió per al seguiment de tots els  
convenis subscrits entre Ajuntaments i Consorci que tinguen el mateix objecte.

UNDÈCIMA.-  QÜESTIONS LITIGIOSES.
Les qüestions litigioses que es puguen derivar del present conveni, atesa la seua naturalesa  
juridico-administrativa, s'han de sotmetre a l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en  
els tribunals de València, sense perjudici de resoldre en l'ordre jurisdiccional civil les qüestions  
que per raó de la singularitat  del  subjecte corresponguen,  en el  cas s'estarà als jutjats de  
Xàtiva.

I en prova de conformitat amb el que s'estipula signen aquest Conveni per duplicat exemplar en  
el lloc i data indicats.

El president del Consorci                                    L’ alcalde de l’Ajuntament 

D. Roger Cerdà Boluda                                     D. Teófilo Fito Martí.

El Secretari del Consorci                                   El secretari de l’Ajuntament 

D. Eduardo Balaguer Pallas                   D. Domingo de Guzmán Abenza Guillamón

          

Segon.-  Habilitar  al  Sr.  Alcalde per a la  firma del  present  “CONVENI PER A LA 
CESSIÓ  I  ULTERIOR  EXPLOTACIÓ  DE  L’  ECOPARC  DE  L’  AJUNTAMENT  DE 
MOIXENT”,  i de tots els tràmits que, en rigor, siguen necessaris per al compliment d’aquest 
Acord.

Tercer.-  Una  vegada  aprovat  inicialment,  es  sotmetrà  a  informació  pública,  per  un 
periode mínim de vint dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia, i en 
el tauler d’edictes de l’ajuntament, als efectes de que es formulen les al·legacions que se estimen 
pertinent, en el supost que no es formulen al·legacions el conveni esdevindrà definitiu. Si es 
formulen al ·legacions  el Conveni s’a aprovará definitivamente per Acord del Ple, en el que se  
inclouran si és el cas, les modificacions introduïdes desprès del periode d’informació pública.

Quart.-  Finalitzar la vigencia del conveni Marc  (aprovat per acord plenari de 25 de 
novembre de 1999) entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Moixent per a la 
construcció i explotació del Àrea d’Aportació a través de la mercantil GIRSA, condicionant els 
efectes  de  l’esmentada  finalització  al  traspàs  efectiu  i  l’inici  de  la  activitat  per  part  de  la  
empresa adjudicataria d’este servei, pel Consorci del Pla Zonal de Residus, zones X, XI i XII, 
Àrea de Gestió 2, que es comunicarà oportunament amb la deguda antelació. 

Quint.- Notificar el present acord al Consorci per a la Gestió de Residus, a la Diputació  
Provincial de Valencia i a Gestión Integral de Residuos Sólidos S.A.

Al respecte, el Sr. Alcalde-President, Teófilo Fito, indica que el cost que suposaria per als  
veïns es una cosa que no es té encara  estipulada.  L’aportació que ell  fa,  és que, donat  que 
l’Ajuntament ja té un cost en el pressupost destinat a l’Ecoparc, i com que, ara ho assumiria el  
Consorci, eixe cost, en principi, ja no decauria directament en l’Ajuntament. Per tant, s’hauria  
de mirar si,  a partir d’ací,  caldria reduir alguna taxa per l’estalvi  que hi  hauria al respecte,  
sempre que estiguera tot vinculat en el tema d’ecoparc, residus o altres.



El portaveu del grup popular, Vicente Dubal, manifesta que la proposta que volia fer ell era  
eixa, donat que, ja que es va a deixar de tindre una despesa important, que es repercutisca en  
minorar la taxa que està pagant en aquest moment el veí. Proposa, per tant, rebaixar la taxa  
actual o demanar al Secretari  estudiar una fórmula en què, si  ací no es pot  fer res, que es  
repercutisca en altre tipus que puga beneficar al veí. A més a més, indica que ara tots els veïns i 
totes  les  empreses  van  a  tindre  que  pagar  un  cost,  encara  que  ara  també  el  paguen, 
indirectament, però hi ha molta gent que no va mai a l’ecoparc, i si ara poses una taxa directa al  
veí, tal vegada no es senten massa bé.

L’ Alcalde-President, Teófilo Fito, li indica al Sr. Dubal que la taxa l’emmarcarà el consorci, 
que l’Ajuntament el que ha de fer ara en els diners que té pressupostats en el tema de l’ecoparc  
és, si a través del rebut del fem es pot minorar l’import i així que compense un poc i que el veí  
no haja de pagar més. Per això cal veure de quina forma fer-ho.

També el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, comenta que en el referent al cost,  
l’altre dia va parlar amb el President del COR, Roger Cerdá, i li va dir que una nova taxa directa  
no hi havia, si no el que ja s’estava parlant, que seria pagar el mateix que ja s’està pagant.

Al respecte, el portaveu del grup popular, Vicente Dubal, matisa les paraules del portaveu  
socialista, Francisco Mortal, que la taxa sí que s’incrementarà, per exemple si ara s’està pagant 
57€ es podrà incrementar uns 18 o 20€.

El  regidor,  Francisco Moratal  li  indica  al  Sr.  Vicente Dubal,  que a  ell  li  va  dir  que en  
principi no.

El  portaveu del  grup popular,  Vicente Dubal,  indica que l’Ajuntament ara  mateixa està  
pagant  65.000€ d’Ecoparc  també,  per tant,  no creu que eixa quantitat  el  Consorci  ho  puga 
assumir.

Francisco Moratal, portaveu del grup socialista, diu que ell ha comentat el que li va dir el  
President del COR, però que li pareix, igualment, positiu les dues versions que s’han donat. A 
més a més, indica que també volia comentar, perquè ho havia acabat de veure, que s’havia afegit 
en el punt tercer, en el tercer paràgraf, que es condicionava a què estiguera en vigor la llicència 
ambiental, per tant pregunta, si fins hui no s’ha tingut llicència ambiental?, donat que pel que 
posa, li dóna a entendre que no es té llicència ambiental, expressa que “mai és tard si la dita és  
bona”, però manifesta que s’haguera hagut de regularitzar en el seu moment. També comenta  
que al grup socialista li pareix una iniciativa prou positiva per part del consorci de residus, que 
creu que revertirà en una millor gestió i ús de tots els ecoparcs de la comarca en general i, en 
concret, el de Moixent que no se li ha donat una bona gestió, donat que així ho manifesten les 
diverses queixes que s’estan veient últimament per part dels veïns, entre altres coses, a lo millor 
culpa també dels mateixos usuaris, perquè no creu que l’Ajuntament haja d’estar les 24 hores 
del dia allí vigilant perquè es tiren les coses al lloc corresponent. Pensa que també té que hi 
haure una responsabilitat per part del veí. Per tant, creu que aquest conveni va a aportar un  
millor tractament i un millor reciclatge en general.

Respecte a les paraules del regidor Francisco Moratal, l’ Alcalde-President, Teófilo Fito, 
indica  que també volia fer eixa anotació i,  és que al final,  encara que la gestió  la porte el  
consorci, també cal que les persones siguen cíviques i que respecten els horaris, ja que aquests  
estan marcats, en principi, quant la gent pot fer més mudances o tirar fem, que és el cap de 
setmana  o festius,  però  que  encara  que ho  puga portar  el  consorci  dependrà  d’una  qüestió  
d’educació cívica que tinga la gent, perquè al final cal pensar que com més s’embruta més  
diners ens costarà a tots.

Per  últim,  el  portaveu  del  grup  socialista,  Francisco  Mortal,  proposa  que  hi  haja  una 
vigilància  constant  per  part  de  l’Ajuntament  que  s’està  complint  el  conveni  per  part  del 



Consorci i que estan gestionant l’ecoparc com deu ser, per tant, manifesta que el vot del grup 
socialista serà a favor.

Per unanimitat dels membres  presents, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar  inicialment  el  “CONVENI  PER  A LA CESSIÓ  I  ULTERIOR 
EXPLOTACIÓ DE L’ ECOPARC DE L’ AJUNTAMENT DE MOIXENT, que es transcriu  en 
l’antecedent del present acord.

Segon.-  Habilitar  al  Sr.  Alcalde per a la  firma del  present  “CONVENI PER A LA 
CESSIÓ  I  ULTERIOR  EXPLOTACIÓ  DE  L’  ECOPARC  DE  L’  AJUNTAMENT  DE 
MOIXENT”,  i de tots els tràmits que, en rigor, siguen necessaris per al compliment d’aquest 
Acord.

Tercer.-  Una  vegada  aprovat  inicialment,  es  sotmetrà  a  informació  pública,  per  un 
període mínim de vint dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia, i en 
el tauler d’edictes de l’ajuntament, als efectes de que es formulen les al·legacions que se estimen 
pertinent, en el supost que no es formulen al·legacions el conveni esdevindrà definitiu. Si es 
formulen al ·legacions  el Conveni s’ aprovarà definitivamente per Acord del Ple, en el que se  
inclouran si és el cas, les modificacions introduïdes desprès del període d’informació pública.

Quart.-  Finalitzar la vigència del conveni Marc  (aprovat per acord plenari de 25 de 
novembre de 1999) entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Moixent per a la 
construcció i explotació del Àrea d’Aportació a través de la mercantil GIRSA, condicionant els 
efectes  de  l’esmentada  finalització  al  traspàs  efectiu  i  l’inici  de  la  activitat  per  part  de  la  
empresa adjudicatària d’este servei, pel Consorci del Pla Zonal de Residus, zones X, XI i XII, 
Àrea de Gestió 2, que es comunicarà oportunament amb la deguda antelació. 

Quint.- Notificar el present acord al Consorci per a la Gestió de Residus, a la Diputació  
Provincial de Valencia i a Gestión Integral de Residuos Sólidos S.A.

2.3.- Aprovació de cessió d’ús Ecoparc de Moixent i el consorci de residus del pla zonal X, 
XI, XII (HUI V5), Àrea de gestió 2.
28030203.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

APROVACIÓ DE CESSIÓ D’ ÚS ECOPARC DE MOIXENT  I EL CONSORCI DE 
RESIDUS DEL PLA ZONAL X, XI, XII (HUI V5), AREA DE GESTIÓ 2,

Vist el Conveni entre el Consorci del Pla Zonal de Residus X, XI y XII (Hui V5), Area de 
Gestió 2 i l’ Ajuntament de Moixent, i concretament la clàusula tercera, amb respecte a les 
obligacions de l’ Ajuntament:

 “TERCERA.- OBLIGACIONS DE L’ AJUNTAMENT 
L’ Ajuntament es compromet a:

1.  Posar a disposició del  Consorci  les instal·lacions que comprèn l'Ecoparc objecte del  
present conveni autoritzant la seua utilització de forma afecta a la prestació del servei, amb  
subjecció  a  les  condicions  imposades  pel  pla  zonal,  Projecte  de  Gestió  i  resta  de  la  
normativa aplicable, i amb una durada temporal de 20 anys o la que resulte de la vigència  
del Projecte de Gestió.

2. Cooperar en la tramitació i obtenció de les autoritzacions i permisos necessaris per a la  
completa legalització de les instal·lacions i  de l'activitat,  agilitant tots els tràmits siguen  
necessaris,  fins  i  tot  tramitant  les  innovacions  necessàries  perquè  la  classificació  i  
qualificació del sòl resulte apta per al cap de què es tracta.



3. Col·laborar en la vigilància de les instal·lacions a fi d'evitar actes de vandalisme.

4. Exercir la potestat sancionadora en matèria de residus o en qualsevol altra que faça  
alterar l'òptim desenvolupament de l'activitat.

5. Col·laborar amb el Consorci en les tasques de divulgació i concienciació ciutadana

6. Permetre la integració de l'Ecoparc a la xarxa del Consorci.         

Per tant, es sotmès a la consideració de l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents  
Acords:

            Primer.- Aprovar posar a disposició del Consorci les instal·lacions que comprèn  
l'Ecoparc  objecte  del  conveni  una vegada signat,  autoritzant  la  seua utilització  de forma  
afecta a la prestació del  servei,  amb subjecció a les condicions imposades pel  pla zonal,  
Projecte de Gestió i resta de la normativa aplicable, i amb una durada temporal de 20 anys o  
la que resulte de la vigència del Projecte de Gestió,

         Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la firma de quants actes requerisca l'efectivitat del  
present acord.   

          Tercer.- Notificar al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI, i XII, Àrea de Gestió  
2 (avui V5), el present acord.

Per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

Primer.-  Aprovar  posar  a  disposició  del  Consorci  les  instal·lacions  que  comprèn 
l'Ecoparc objecte del conveni una vegada signat, autoritzant la seua utilització de forma afecta 
a la prestació del servei, amb subjecció a les condicions imposades pel pla zonal, Projecte de 
Gestió i resta de la normativa aplicable, i amb una durada temporal de 20 anys o la que resulte 
de la vigència del Projecte de Gestió,

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la firma de quants actes requerisca l'efectivitat del  
present acord.   

Tercer.-  Notificar al Consorci  del  Pla  Zonal  de Residus, Zona X, XI, i  XII,  Àrea de  
Gestió 2 (avui V5), el present acord.

2.4-Modificació  de  l’ordenança  reguladora  per  a  la  concessió  d’ajudes  econòmiques  a 
emprenedors,  autònoms  i  microempreses  dins  del  programa  municipal  d’impuls  al 
Desenvolupament local.
28030204.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA REGULADORA PER A LA CONCESSIÓ 
D’“AJUDES  ECONÒMIQUES  A  EMPRENEDORS,  AUTÒNOMS  I 
MICROEMPRESES”  DINS  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  D'IMPULS  AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL

L'objecte de la present modificació es adaptar l’ordenança a l’exercici dos mil divuit.

La finalitat és ajudar als emprenedors a superar els obstacles inicials, en les seues fases 
de llançament i implantació.

Vist amb quant antecedeix, en virtut del que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim local,  relatiu  al  procediment  d'aprovació  de  les 
Ordenances locals, sotmet a consideració del Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:



Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora del procediment per a la 
concessió  d'ajudes  econòmiques  a  emprenedors,  autònoms  i  microempreses,  objecte  a 
continuació de transcripció de les modificacions: (les modificacions estan dins d’un quadre)

«ORDENANZA REGULADORA PARA LA CONCESIÓN DE “AYUDAS ECONÓMICAS A  
EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS” DENTRO DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL

Artículo 1. Objeto y finalidad

El objeto de las presentes ordenanzas es fomentar económicamente la actividad empresarial en  
el municipio de Moixent, favoreciendo la creación y puesta en marcha de microempresas, así  
como promoviendo el trabajo autónomo como alternativa al trabajo por cuenta ajena.

La finalidad es ayudar a los emprendedores a superar los obstáculos iniciales, en sus fases de  
lanzamiento e implantación.

Para ello, se establecen diferentes líneas de ayuda a la que la persona solicitante podrá optar,  
siendo estas:

- Línea  1:  Ayuda  a  autónomos  o  microempresas  dadas  de  alta
desde el 1 de enero de 2017.

- Línea  2:  Ayuda  a  mujeres  autónomas  o  microempresas,  forma-
das por al menos un 50% de mujeres, dadas de alta desde el 1 de enero de 2017.

- Línea 3: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de enero de  
2017 y cuyos emprendedores sean menores de 35 años o mayores de 50 años en el  
momento del alta.

- Línea 4: Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de enero de  
2017 y cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años exiliados económicos.

Artículo2.-Beneficiarios
Artículo2.1.-Requisitos
a).- Requisitos genéricos
1.-  Estar dado de alta en Régimen de Autónomo o como Micro-Empresa (aquellas con menos  
de 10 trabajadores).
2.-  No  haber  estado  de  alta  en  la  misma  actividad  empresarial,  en  los
12 meses  anteriores  al  inicio de  actividad actual;  situación  que se  acreditará con la  vida  
laboral.
3.- Estar empadronados en el municipio de Moixent desde al menos 3 meses antes del alta  
empresarial. En el caso de la microempresa, al menos el 50% de los miembros deben cumplir  
este requisito.

4.- Haber iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 2017. 

A efectos del cómputo de este plazo se entenderá por inicio de la actividad la fecha de alta en el  
modelo  Censal  correspondiente,  o  en  el  documento  único  electrónico  CIRCE (en  adelante  
DUE) en el caso de realizarse en vía telemática.
5.- Que tengan concedidas todas las licencias y todos los permisos necesarios a nombre del  
interesado/a, para llevar a cabo la actividad de que se trate.
6.- Que la actividad empresarial objeto de ayuda tenga su domicilio fiscal en el municipio de  
Moixent.
7.-  Que  el/la  solicitante  no  haya  causado  baja  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  
Autónomos desde el inicio de la actividad hasta la presentación de la solicitud de la ayuda.



b) REQUISITOS ESPECÍFICOS LÍNEA DE SUBVENCION 
1.- Ser menor de 35 años en el momento del alta empresarial.
2.-  Acreditar  mediante  documento  oficial  que  han  estado  en  el
extranjero por un tiempo ininterrumpido de 12 meses inmediatamente anterior a la solicitud de  
la  ayuda  o  de  más  de  24  meses  en  los  últimos  5  años.  En  caso  de  microempresa,  la  
circunstancia descrita debe ser constatada por al menos el 50% de sus miembros.

c) NO PODRÁN OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS
1.-  Las  personas  o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  pro-
hibiciones  previstas  en el  artículo 13 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de  
Subvenciones.
2.-  Las  administraciones  públicas,  las  sociedades  públicas,  ni  las  entidades  vinculadas  o  
dependientes de cualquiera de ellas.
3.- Las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

Artículo 3. Instrucción y procedimiento
1.-  Las  ayudas  se  otorgarán  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva,  entre  los  
interesados/as que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes ordenanzas, hasta  
agotar el crédito disponible en el presupuesto en vigor del año en que se haga la solicitud.

El periodo de actividad objeto de esta ayuda será desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de  
diciembre de 2018, debiendo presentar los interesados su solicitud dentro del año natural  
2018.

2.- El procedimiento de concesión de las presentes ayudas municipales será el siguiente:
a).-  Presentación  de  la  solicitud  y  documentación  necesaria  por
parte de las personas interesadas.
b).- Propuesta de concesión o desestimación, por parte del Departamento de Subvenciones.
c).-  Fiscalización  por  la  Intervención,  que  se  limitará  a  comprobar
la  existencia  de  crédito  presupuestario  y  emisión  del  correspondiente  Certificado  de  
Retención de Crédito.
d).-  Resolución  de  concesión  de  las  ayudas  por  el  órgano  municipal  competente,  y  
notificación a los interesados, en el plazo máximo de 3 meses desde la solicitud.
e).- Ingreso de las ayudas en la cuenta corriente indicada para ello por el/la solicitante.

3.- Se dará cuenta al Pleno de las subvenciones concedidas en esta línea.

Artículo 4. Financiación y cuantía
 La asignación presupuestaria para las ayudas reguladas en las presentes bases será con cargo  
al presupuesto municipal en vigor en el momento de la solicitud. Se establecen cuatro líneas  
subvencionables: Línea 1: Subvención de 600 euros. Línea 2: Subvención de 700 euros. Línea  
3: Subvención de 900 euros. Línea 4: Subvención de 1.500 euros.

Artículo 5. Forma de pago
 Se establecen dos formas de pago de las ayudas, que serán expuestas en cada resolución de  
concesión, en función de lo siguiente:

-.  Pago  único:  Ingreso  del  100%  de  la  ayuda  en  el  caso  de  que
la actividad empresarial se haya mantenido durante al menos un año, de forma consecutiva,  
y se hayan presentado junto a la solicitud los justificantes de gasto correspondiente, por  
importe igual o superior a la ayuda solicitada. En este caso, la resolución de concesión  
llevará implícita la aprobación de la justificación de la misma.
-.Dos pagos: Ingreso del 50% de la ayuda, cuando la actividad empresarial aún no se haya  
mantenido durante un año. El 50% restante será ingresado una vez el beneficiario presente  
la documentación que acredite que la actividad empresarial se ha mantenido durante un  
año, y los justificantes de gasto correspondiente, por importe igual o superior a la ayuda  



solicitada; documentación justificativa que deberá ser aprobada por el órgano concedente  
de la subvención.

Aquellos que fueron objeto de subvención con cargo al presupuesto del año 2017 por el  
50%  del total, atendiendo que no habían cumplido todavía un año de actividad,  podrán  
con cargo al presupuesto del año 2018, recibir el 50% restante una vez el beneficiario  
presente la documentación que acredite que la actividad empresarial se ha mantenido  
durante  un  año,  y  los  justificantes  de  gasto  correspondientes  (salvo  que  hubiera  ya  
justificado en su petición inicial el importe total subvencionado), por importe igual o  
superior a la ayuda solicitada; documentación justificativa que deberá ser aprobada por  
el órgano concedente de la subvención.

Artículo 6. Gastos subvencionables
Podrán ser objeto de ayuda los siguientes conceptos:

1.-  Gastos  de  constitución  y  mantenimiento  en  alta  de  la  actividad
empresarial:  para  cuya  justificación  bastará  con  los  justificantes  de  pago  de  las  cuotas  
correspondientes.
2.- Gastos corrientes: El abono de alquileres y de suministros de servicios (agua, luz, teléfono y  
gas), gastos de asesoramiento y de gestión, y cualquier otro gasto originado por el desarrollo  
de  la  actividad  ordinaria  de  la  empresa  (gastos  de  publicidad  y  marketing,  gastos  de  
proveedores, y primas y seguros). Estos gastos deberán ser justificados mediante la aportación  
de las facturas y justificantes bancarios de pago correspondientes a ellos.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  
de Subvenciones, son obligaciones de los beneficiarios:
1.-  Acreditar  ante  el  órgano  concedente  de  la  subvención  la  realiza-
ción de la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, así como el cumplimiento de los  
requisitos y de las condiciones que determinan esta condición.
2.- Hallarse al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
3.- No tener deuda pendiente, de ningún tipo, con el Ayuntamiento de Moixent.
4.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos  
los electrónicos, en tanto pueden ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
5.-  Que  el  alta  en  el  Régimen  de  la  Seguridad  Social  que  le  corresponda,  ya  sea  como  
autónomo o como empresa, se mantenga durante un año, de forma consecutiva, y esté en vigor  
en el momento de la solicitud.
6.-  Justificar  la  subvención  concedida,  en  base  al  artículo  11  de  la  presente  ordenanza.

Artículo 8. Solicitudes
1.-  La  solicitud  acompañada  de  la  documentación  correspondiente,  podrá  presentarse  en  
cualquiera de las siguientes dependencias municipales:
• Registro General Ayuntamiento de Moixent.
2.- El plazo de presentación de las solicitudes será de todo el año, hasta agotar el crédito  
presupuestario disponible.
3.- Documentación:
a).-  Las  solicitudes  para  la  obtención  de  ayudas  reguladas  por  las
presentes bases se formalizarán a través del modelo que será facilitado en las dependencias  
municipales mencionadas. Los mencionados impresos podrán también ser descargados en la  
Sede Electrónica de la web municipal www.moixent.es.
b).- Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

1).-  Acreditación  de  la  personalidad  del  solicitante/emprende-
dor mediante fotocopia compulsada de Documento Nacional de Identidad en vigor, ya  

http://www.moixent.es/


sea del empresario autónomo o del representante en el caso de tratarse de empresa, en  
cuyo caso se presentará el CIF.
2).- Informe actualizado de la vida laboral del solicitante emitido por la Seguridad  
Social.  En  caso  de  microempresa,  informe  de  vida  laboral  de  cada  uno  de  los  
trabajadores.
3).- Copia del modelo Censal 036 o 037 de la Agencia Estatal de la Administración  
Tributaria, de alta en el censo del empresario o de la empresa en su caso, o DUE  
firmado y almacenado si se ha hecho a través de tramitación telemática.
4).- Escritura de constitución, en su caso.
5).-  Resolución de  Alta  en  el  Régimen Especial  de  Trabajadores  Autónomos,  o  del  
Régimen de Seguridad Social que le corresponda.
6).- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
7).-  Autorización  para  comprobar  que  el  solicitante  no  tiene  deudas  con  el  
Ayuntamiento de Moixent. (Incluida en el modelo de solicitud).
8).-  Autorización  para  acceder  a  los  datos  del  empadronamiento.  (Incluida  en  el  
modelo de solicitud).
9).- Documentación, permisos y licencias necesarios para la actividad en cuestión.
10).- Certificado de la entidad bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta del  
solicitante de la ayuda.
11).- Los solicitantes cuya actividad empresarial haya transcurrido, sin interrupción,  
durante  al  menos los  doce meses anteriores a la  solicitud,  presentarán además los  
justificantes  de  gasto correspondientes,  por  importe  mínimo al  de  la  cuantía  de  la  
subvención a la que concurre.

c).- Para la línea 4 de subvenciones, el solicitante deberá acreditar mediante documentación  
oficial el cumplimiento del requisito indicado en el artículo 3. b), punto 2.
d).- La documentación se presentará en una copia y original, que será devuelto posteriormente  
a su cotejo.

Artículo 9. Subsanación de solicitudes
 Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o falte algún documento que de acuerdo  
con esta ordenanza resulte exigible, se requerirá a los interesados para que en el plazo de diez  
días subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, transcurrido  
el  plazo sin que lo  hubiera hecho,  se  le  tendrá por desistida su solicitud,  en los  términos  
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  mediante  la  correspondiente  resolución  
administrativa.

Artículo 10. Criterios de valoración de las solicitudes
1.- Cumplimiento de los requisitos regulados en las presentes ordenanzas.
2.- Criterio de orden de registro general de entrada de presentación de la solicitud para la  
concesión  de  las  ayudas,  hasta  el  límite  de  consignación  presupuestaria  existente  en  el  
presupuesto municipal en vigor en el momento de la solicitud.

Artículo 11. Justificación
 1.- Se establecen dos formas de justificación de las ayudas, relacionadas con las formas de  
pago establecidas en el artículo 5 de la presente ordenanza:
-. En el momento de la solicitud, cuando la actividad empresarial se haya mantenido durante al  
menos un año de forma ininterrumpida, desde el alta hasta ese momento. Este hecho, una vez  
aprobada  la  concesión  y  justificación,  conllevará  el  pago  del  100%  de  la  subvención  
concedida.
-. Cuando se cumpla la circunstancia de llevar, al menos, un año de forma ininterrumpida en el  
desarrollo  de  la  actividad  incentivada,  aportando  documento  acreditativo  de  este  hecho  
(Informe de Vida Laboral), y los justificantes de gasto correspondientes, por importe mínimo de  
la subvención concedida. Este hecho, una vez aprobada la justificación, conllevará el ingreso  
del 50% de la subvención otorgada, no ingresado al momento de la resolución de concesión.



2.- La documentación justificativa, según el tipo de gasto, es la indicada en el artículo 6 de la  
presente ordenanza.

Artículo 12. Compatibilidad con otras subvenciones
Las presentes ayudas son compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso  
para  la  misma finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  administraciones  o  entes  públicos  o  
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 13. Reintegro de la subvención
 El reintegro total o parcial de la subvención tendrá que ser acordado por el órgano concedente  
de  la  misma,  siempre  respondiendo  al  principio  de  proporcionalidad,  y  atendiendo  a  las  
siguientes circunstancias:
a).- Comprobación, posterior al acuerdo de concesión, de no reunir las condiciones requeridas.
b) Incumplimiento de la obligación de justificar.
c).- Resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero. 
d).-  Incumplimiento de cualquier otra de las obligaciones impuestas en el  artículo 7 de la  
presente ordenanza.

Artículo 14. Comprobación y control financiero 
Las actuaciones subvencionadas podrán ser objeto de comprobación y control financiero en  
cualquier fase de su ejecución por parte del Ayuntamiento. La persona o entidad beneficiaria  
deberá  facilitar  el  acceso  al  lugar  de  la  acción  y  aportar  cuanta  documentación  les  sea  
requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
El  control  financiero  tendrá  por  objeto  verificar  la  correcta  obtención  de  los  fondos,  el  
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos  y  la  correcta  
justificación de la subvención.
Los recursos mencionados se interpondrán con independencia de cualquier otro que en derecho  
se considere oportuno.

Artículo 15. Procedimiento de concesión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el  
artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de  
la  mencionada  ley,  el  procedimiento  de  concesión  de  estas  subvenciones  se  tramitará  en  
régimen de concurrencia no competitiva, hasta agotar el crédito consignado.

Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador
Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el Título IV de la Ley 38/2003,  
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición final única
En lo no previsto en la presente ordenanza regirá lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  
noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se  
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.»

Segon.-  Exposar  el  corresponent  edicte  d'aprovació  inicial  de  l'Ordenança  en  el  tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el  
termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podrà  examinar  l'expedient  i  
presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.- Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  d'haver-se  presentat  reclamacions, 
procedirà  l'adopció  del  corresponent  acord  d'aprovació  del  text  definitiu  de  l'Ordenança,  
resolguent  prèviament  les  reclamacions  formulades.  En  cas  de  no  haver-se  presentat 
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional, sense necessitat 
nou acord plenari.



En tot cas, l'acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el  
text íntegre de l'Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la província.

Quart.- La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua íntegra publicació  
en el Butlletí Oficial de la província de València.

Al respecte, el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, pregunta que, per tant, eixa  
modificació sols afecta al període, no a una major subvenció dinerària, i les quantitats que es 
destinen seran les mateixes.

L’Alcalde li respon afirmativament.

Per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar  la  modificació  de  l'Ordenança  reguladora  del  procediment  per  a  la 
concessió  d'ajudes  econòmiques  a  emprenedors,  autònoms  i  microempreses,  en  els  termes 
indicats en la proposta que s’inclou en aquest punt.

Segon.-  Exposar  el  corresponent  edicte  d'aprovació  inicial  de  l'Ordenança  en  el  tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el  
termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podrà  examinar  l'expedient  i  
presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.- Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública,  d'haver-se  presentat  reclamacions, 
procedirà  l'adopció  del  corresponent  acord  d'aprovació  del  text  definitiu  de  l'Ordenança,  
resolguent  prèviament  les  reclamacions  formulades.  En  cas  de  no  haver-se  presentat 
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional, sense necessitat 
nou acord plenari.

En tot cas, l'acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el  
text íntegre de l'Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la província.

Quart.- La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua íntegra publicació  
en el Butlletí Oficial de la província de València.

2.5.-Adhesió a la central de serveis innovadors i sostenibles.
28030205.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

ADHESIO A LA CENTRAL DE SERVICIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Atenent als següents antecedents i consideracions:

1r.- Atenent que resulta convenient per a l’Ajuntament de Moixent l’adhesió al sistema 
d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els  
subministraments de béns i la contractació de  a través de la Central de  Serveis Innovadors i  
Sostenibles de la Diputació Provincial de València, en les condicions i als preus vigents en els  
contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment de l'adquisició 
dels béns o de la contractació dels serveis.

2n.- Atenent que la Diputació Provincial de Valencia, en sessió celebrada pel Ple de la 
Diputació el  passat  27 de febrer de 2018, va aprobar el  nou model  d’acord d’adhesió a la  
Central de Servicis Innovadors i Sostenibles.

Per tant, es sotmès a la consideració de l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents  
Acords:



Primer.- Aprovar l’adhesió a la Central de Servicis Innovadors i Sostenibles, sistema 
d'adquisició  centralitzada  de  la  Diputació  Provincial  de  València,  per  poder  efectuar  els 
subministraments  de  béns  i  la  contractació  de  serveis  a  través  de  la  Central  de   Serveis  
Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València, en les condicions i als preus 
vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment de 
l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis.

Segon.- Aprovar per l’Ajuntament de Moixent en tots els seus termes, el model d’acord 
d’adhesió que la Diputació Provincial de Valencia, va aprobar en sessió celebrada pel Ple de la  
Diputació el passat 27 de febrer de 2018, que es transcriu tot seguit:

ACORD  D'ADHESIÓ  DE  ________  AL 
SISTEMA  D'ADQUISICIÓ 
CENTRALITZADA  DE  LA  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA,  CENTRAL 
DE  SERVEIS  INNOVADORS  I 
SOSTENIBLES.

A València, a ……………………

 

REUNITS

 D'una part,  Jorge Rodriguez Gramage ,  en 
qualitat  de  president  de l'Excma.  Diputació 
Provincial  de  València,  actuant  en  nom  i 
representació  d’esta  en  virtut  de  les 
atribucions que li conferix l'article 34.1.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, en compliment d'allò 
que s'ha acordat en el decret número ____   
de  data  _____,  assistit  pel  senyor  Vicente 
Boquera  Matarredona,  secretari  general 
d'aquella,  en exercici  de les  funcions de fe 
pública  administrativa  que  li  atribuïx  la 
legislació vigent.

D'una  altra  part  _____,  (càrrec  que 
corresponga)  de  la   (nom  de  l'entitat  que 
s'adherix),  expressament  habilitada/o  per  a 
este  acte  en  sessió  ordinària  del  ple  de 
l'entitat de data _____ i assistit este acte per 
la secretari/secretària  de la  entitat.

Ambdós  parts  es  reconeixen,  en  la 
representació  que  tenen,  la  capacitat 
necessària  per a  la  firma del  present  acord 
d'adhesió  al  Sistema  d'Adquisició 
Centralitzada de la  Diputació  Provincial  de 
València  Central  de   Serveis  Innovadors  i 
Sostenibles,  i  per  a  obligar  en  els  termes 

ACUERDO DE ADHESIÓN DE  ________ 
AL  SISTEMA  DE  ADQUISICIÓN 
CENTRALIZADA  DE  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA,  CENTRAL 
DE  SERVICIOS  INNOVADORES  Y 
SOSTENIBLES.

En Valencia, a ……………………

REUNIDOS

De una parte, Jorge Rodriguez Gramage , en 
calidad  de  presidente  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Valencia, actuando 
en nombre y representación de ésta en virtud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 
34.1.b)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en cumplimiento de lo acordado en el decreto 
número ____   de fecha  _____,  asistido por 
el  señor  Vicente  Boquera  Matarredona, 
secretario general de aquella, en ejercicio de 
las  funciones  de  fe  pública  administrativa 
que le atribuye la legislación vigente.

De  otra  parte  _____,  (cargo  que 
corresponda) de la  (nombre de la entidad  
que  se  adhiere),  expresamente  habilitada/o 
para este acto en sesión ordinaria del pleno 
de la entidad de fecha _____ y asistido este 
acto  por  la  secretario/secretaria   de  la 
entidad.

Ambas  partes  se  reconocen,  en  la 
representación  que  tienen,  la  capacidad 
necesaria para la firma del presente acuerdo 
de  adhesión  al  Sistema  de  Adquisición 
Centralizada de la Diputación Provincial de 
Valencia Central de Servicios Innovadores y 



d'este a la persona jurídica que representen.

 En virtut d'això, 

EXPOSEN

PRIMER.  Que  la  Diputació  Provincial  de 
València,  per  acord  plenari  de  data  16  de 
juliol  de  2008,  va  aprovar  la  creació  d'un 
servici especialitzat de contractació, Central 
de  Serveis  Innovadors  i  Sostenible 
encarregat de la contractació de béns i  que 
per  les  seues  especials  característiques 
siguen  susceptibles  de  ser  utilitzats  amb 
caràcter  general  a  fi  de  donar  servici  a  les 
entitats  locals  de  la  província  i  als  ens 
instrumentals  dependents  d'elles  i,  si  és  el 
cas,  als  diferents  departaments  i   de  la 
Diputació  Provincial  i  els  seus  ens 
instrumentals. 

SEGON. Que amb la creació de la Central de 
Serveis  Innovadors  i  Sostenibles,  es  pretén 
aconseguir les condicions econòmiques més 
avantatjoses, amb la consegüent reducció del 
gasto públic dels ens adherits al sistema de 
contractació centralitzada que s'articula i, al 
mateix  temps,  simplificar  la  tramitació 
administrativa  en  l'adquisició  de  béns  i  , 
potenciant la transparència i la seguretat en 
la contractació, garantit  unes contractacions 
innovadores,  sostenibles  i  responsables 
socialment i mediambientalment.

TERCER.  Que,  en  concordança  amb  allò 
assenyalat  en  l'apartat  anterior,  és  objecte 
fonamental  de  la  Central  de   Serveis 
Innovadors  i  Sostenibles  facilitar  a  les 
entitats locals de la província i els seus ens 
instrumentals  l'adquisició  de  béns  i  la 
tramitació  de  la  contractació  dels   serveis 
innovadors  i  sostenibles  que  siguen 
necessaris,  articulant  un  sistema  àgil  que 
permeta la minoració de temps d'adquisició i 
simplificació en la seua tramitació, complint 
així  l'obligació  de  col·laboració  de  la 
institució provincial  amb els  ens locals  del 
seu territori.

Sostenibles, y para obligar en los términos de 
este a la persona jurídica que representan.

En su virtud, 

EXPONEN

PRIMERO. Que la Diputación Provincial de 
Valencia,  por acuerdo plenario de fecha 16 
de julio de 2008, aprobó la creación de un 
servicio  especializado  de  contratación, 
Central  de  Servicios  Innovadores  y 
Sostenible  encargado  de  la  contratación  de 
bienes  y  servicios  que  por  sus  especiales 
características  sean  susceptibles  de  ser 
utilizados con carácter general con el fin de 
dar  servicio  a  las  entidades  locales  de  la 
provincia  y  a  los  entes  instrumentales 
dependientes  de  ellas  y,  en  su  caso,  a  los 
diferentes  departamentos  y  servicios  de  la 
Diputación  Provincial  y  sus  entes 
instrumentales.

SEGUNDO.  Que  con  la  creación  de   la 
Central  de  Servicios  Innovadores  y 
Sostenibles,  se  pretende  alcanzar  las 
condiciones económicas más ventajosas, con 
la consiguiente reducción del gasto público 
de  los  entes  adheridos  al  sistema  de 
contratación centralizada que se articula y, al 
mismo  tiempo,  simplificar  la  tramitación 
administrativa en la adquisición de bienes y 
servicios,  potenciando la  transparencia  y la 
seguridad  en  la  contratación,  garantizado 
unas contrataciones innovadoras, sostenibles 
y  responsables  social  y 
medioambientalmente.

TERCERO.  Que,  en  concordancia  con 
aquello señalado en el apartado anterior,  es 
objeto  fundamental  de  la  Central  de 
Servicios Innovadores y Sostenibles  facilitar 
a las entidades locales de la provincia y sus 
entes instrumentales la adquisición de bienes 
y  la  tramitación  de  la  contratación  de  los 
servicios innovadores y sostenibles que sean 
necesarios,  articulando un  sistema ágil  que 
permita  la  minoración  de  tiempo  de 
adquisición  y  simplificación  en  su 
tramitación, cumpliendo así la obligación de 



QUART.  La  Diputació  Provincial  de 
València fa una decidida aposta per les noves 
tecnologies  en  els  procediments  de 
contractació i   en les interrelacions amb les 
entitats  adherides  a  la  Central  de   Serveis 
Innovadors i Sostenibles, orientant les seues 
actuacions  a  la  plena  implantació  dels 
sistemes electrònics, informàtics i telemàtics 
en  el  seu  funcionament,  tant  pel  que  es 
referix  al  funcionament  entre  les 
administracions com amb els adjudicataris de 
la Central.

 QUINT.  Que  la  (nom  de  l'entitat  que 
s'adherix), en sessió ordinària ( del Ple, Junta 
de  Govern..)  de  dia  ____,  va  acordar 
adherir-se  al  sistema  d'adquisició 
centralitzada  materialitzat  en  la  Central  de 
Serveis  Innovadors  i  Sostenibles  de  la 
Diputació Provincial de València.

En conseqüència, els firmants acorden firmar 
el present Acord d'Adhesió d'acord amb les 
clàusules següents: 

 PRIMERA. OBJECTE DEL ACORD

 L'objecte  del  present  ACORD és  l'adhesió 
de  la  (nom  de  l'entitat  que  s'adherix)  al 
sistema  d'adquisició  centralitzada  de  la 
Diputació Provincial de València, podent, per 
tant, efectuar els subministraments de béns i 
la contractació de  a través de la Central de 
Serveis  Innovadors  i  Sostenibles  de  la 
Diputació  Provincial  de  València,  en  les 
condicions  i  als  preus  vigents  en  els 
contractes  subscrits  per  aquella  amb  les 
empreses  adjudicatàries  en  el  moment  de 
l'adquisició  dels  béns  o  de  la  contractació 
dels .

Esta  adhesió  no  comporta  l'obligació 
d'efectuar totes les contractacions o  a través 
de  la  Central  de   Serveis  Innovadors  i 
Sostenibles,  de  la  Diputació  Provincial  de 
València,  podent  optar  la  (nom  de  l'entitat 
que  s'adherix)  per  utilitzar  este  sistema  o 
qualsevol  altre  establit  en  la  legislació  de 
contractació pública.

Així  mateix  la  subscripció  d'este  acord  no 

colaboración de la institución provincial con 
los entes locales de su territorio.

CUARTO.  La  Diputación  Provincial  de 
Valencia  hace una decidida apuesta  por las 
nuevas tecnologías en los procedimientos de 
contratación y  en las interrelaciones con las 
entidades adheridas a la Central de Servicios 
innovadores  y  Sostenibles,  orientando  sus 
actuaciones  a  la  plena  implantación  de  los 
sistemas  electrónicos,  informáticos  y 
telemáticos en su funcionamiento, tanto por 
lo que se refiere al funcionamiento entre las 
administraciones como con los adjudicatarios 
de la Central.

QUINTO. Que la (nombre de la entidad que  
se adhiere), en sesión ordinaria (  del Pleno,  
Junta  de  Gobierno..)  de  día  ____,  acordó 
adherirse  al  sistema  de  adquisición 
centralizada  materializado  en  la  Central  de 
Servicios  Innovadores  y  Sostenibles  de  la 
Diputación Provincial de Valencia.

En  consecuencia,  los  firmantes  acuerdan 
firmar  el  presente  Acuerdo  de  Adhesión 
conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL ACUERDO

El  objeto  del  presente  ACUERDO  es  la 
adhesión de la (nombre de la entidad que se  
adhiere) al  sistema  de  adquisición 
centralizada de la  Diputación Provincial  de 
Valencia, pudiendo, por lo tanto, efectuar los 
suministros  de  bienes  y  la  contratación  de 
servicios a través de la Central de Servicios 
Innovadores y Sostenibles de la Diputación 
Provincial de Valencia, en las condiciones y 
a  los  precios  vigentes  en  los  contratos 
suscritos  por  aquella  con  las  empresas 
adjudicatarias  en  el  momento  de  la 
adquisición de los bienes o de la contratación 
de los servicios.

Esta adhesión no comporta la obligación de 
efectuar todas las contrataciones o servicios a 
través de la Central de Servicios Innovadores 
y Sostenibles, de la Diputación Provincial de 
Valencia,  pudiendo optar  la  (nombre  de  la  
entidad  que  se  adhiere)  por  utilizar  este 



comporta  obligació  ni  cap  compromís 
econòmic.

SEGONA.  OBLIGACIONS  DE  LA 
DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE 
VALÈNCIA

 A fi  de  facilitar  la  selecció  adequada  dels 
subministraments a adquirir o els  a prestar, 
la  Central  de   Serveis  Innovadors  i 
Sostenibles  fomentarà  la  participació  dels 
organisme adherits per mitjà de l'obertura de 
vies de comunicació, així mateix   informarà 
de  les  adjudicacions  realitzades  i  de  les 
condicions dels contractes formalitzats amb 
les empreses adjudicatàries d'aquells, com el 
termini  d'entrega,  les  garanties,  etc.,  i  de 
totes  les  modificacions  que  puguen  tindre 
durant la seua vigència.

 Esta  informació  serà  subministrada  als 
òrgans que assenyalen les entitats locals que 
subscriguen el  present  acord d'adhesió,  que 
hauran  d'indicar   les  dades  de  denominació 
 de  l'entitat,  direcció,  telèfon,  fax i  persona 
responsable, la direcció de la seu electrònica 
que permeta una comunicació electrònica als 
efectes de les notificacions i comunicacions 
que puguen produir-se al llarg del període de 
vigència del present acord.

 En  tot  cas,  la  informació  anterior  estarà 
disponible per mitjà d'accés a la consulta via 
Internet dels catàlegs de béns i  adjudicats, 
amb  les  seues  característiques  i  preus 
actualitzats.

TERCERA.  COMPROMISOS  DE 
L'ENTITAT

Són obligacions de la (nom de l'entitat  que 
s'adherix): 

1.  Indicar  els  càrrecs  que,  en  virtut  de  les 
seues  competències  en  matèria  de 
contractació  i  aprovació  del  gasto,  puguen 
ser  responsables  de  les  ferramentes 
informàtiques  que  permeten  gestionar  i 
adjudicar els contractes de  subministraments 
o prestacions de . 

2.  Formular,  si  és  el  cas,   les  peticions  de 

sistema o  cualquiera  otro  establecido  en  la 
legislación de contratación pública.

Asimismo la suscripción de este acuerdo no 
comporta  obligación  ni  compromiso 
económico alguno.

SEGUNDA.  OBLIGACIONES  DE  LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
VALENCIA

Con el fin de facilitar la selección adecuada 
de los suministros a adquirir o los servicios a 
prestar, la Central de Servicios Innovadores y 
Sostenibles fomentará la participación de los 
organismo adheridos mediante la apertura de 
vías de comunicación, así mismo  informará 
de  las  adjudicaciones  realizadas  y  de  las 
condiciones  de  los  contratos  formalizados 
con las empresas adjudicatarias de aquellos, 
como el plazo de entrega, las garantías, etc., 
y  de  todas  las  modificaciones  que  puedan 
tener durante su vigencia.

Esta  información  será  suministrada  a  los 
órganos que señalen las entidades locales que 
suscriban  el  presente  acuerdo  de  adhesión, 
que  deberán  indicar  los  datos  de 
denominación   de  la  entidad,  dirección, 
teléfono,  fax  y  persona  responsable,  la 
dirección de la sede electrónica que permita 
una  comunicación  electrónica  a  efectos  de 
las  notificaciones  y  comunicaciones  que 
puedan producirse a lo largo del periodo de 
vigencia del presente acuerdo.

En todo caso, la información anterior estará 
disponible mediante acceso a la consulta vía 
Internet  de  los  catálogos  de  bienes  y 
servicios adjudicados, con sus características 
y precios actualizados.

TERCERA.  COMPROMISOS  DE  LA 
ENTIDAD

Son obligaciones de (nombre de la entidad  
que se adhiere):

1.  Indicar  los  cargos que,  en virtud de sus 
competencias  en  materia  de  contratación  y 
aprobación  del  gasto,  puedan  ser 
responsables  de  las  herramientas 



subministrament  de  béns o de  prestació  de 
en  el  model  que  aprovarà  per  resolució  la 
Presidència de la Diputació Provincial.

3.  Informar  a  la  Central  de  Serveis 
Innovadors i Sostenibles, les demores en els 
terminis  d'entrega,  defectes  en  els  béns 
subministrats  o  en  la  prestació  de  ,  o 
qualsevol altre incompliment total o parcial 
relacionat  amb  ells,  per  a  l'adopció  de  les 
mesures oportunes, incloses, si és necessari, 
l'aplicació  de  penalitats  i  l'exigència  de 
responsabilitats  previstes  en  la  normativa 
vigent  en  matèria  de  contractes  del  sector 
públic  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic , per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.

4.  Efectuar  la  recepció  dels  béns 
subministrats  i  dels   prestats,  els  quals 
haurien de coincidir amb les característiques 
i  preus  amb  què  figuren  en  la  petició 
corresponent, com també el deute del preu i 
de les possibles revisions, que es farà efectiu 
d'acord  amb  les previsions  establides  en 
l'article 198 de la referida Llei 9/2017, de 8 
de  novembre,  de  Contractes  del  Sector 
Públic.

QUARTA.  VIGÈNCIA  DEL  PRESENT 
ACORD

El període de vigència del present acord serà 
de quatre anys a comptar de l'endemà de la 
seua  formalització,  i  es  podrà  prorrogar 
mitjançant  un  acord  expresse  per  igual 
període de temps, si  no hi  ha denúncia per 
alguna  de  les  parts,  prèvia  comunicació  a 
l'altra,  almenys amb tres  mesos d'antelació, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 
49  de  la  Llei  40/2015,  d'1  d'octubre,  de 
Règim Jurídic del Sector Públic.

QUINTA.  CAUSES  DE  RESOLUCIÓ  I 
EFECTES

Serà  causa  de  resolució  del  present  acord 
l'acord mutu de les parts i l'incompliment de 
les condicions per alguna d'elles.

informáticas  que  permitan  gestionar  y 
adjudicar  los  contratos  de   suministros  o 
prestaciones de servicios. 

2.  Formular,  en su caso,   las  peticiones  de 
suministro  de  bienes  o  de  prestación  de 
servicios  en  el  modelo  que  aprobará  por 
resolución  la  Presidencia  de  la  Diputación 
Provincial.

3.  Poner  en  conocimiento de  la  Central  de 
Servicios  Innovadores  y  Sostenibles,  las 
demoras en los plazos de entrega, defectos en 
los  bienes  suministrados o en la  prestación 
de  servicios,  o  cualquiera  otro 
incumplimiento  total  o  parcial  relacionado 
con ellos,  para  la  adopción  de las  medidas 
oportunas,  incluidas,  si  es  preciso,  la 
aplicación de penalidades y la exigencia de 
responsabilidades  previstas  en  la  normativa 
vigente en materia  de  contratos  del  sector 
público Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público , por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.

4.  Efectuar  la  recepción  de  los  bienes 
suministrados  y  de  los  servicios  prestados, 
los  cuales  deberían  coincidir  con  las 
características y precios con que figuran en la 
petición  correspondiente,  como  también  el 
adeudo  del  precio  y  de  las  posibles 
revisiones, que se hará fectivo conforme a las 
previsiones establecidas en el artículo 198 de 
la referida Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

CUARTA.  VIGENCIA  DEL  PRESENTE 
ACUERDO

El período de vigencia del presente acuerdo 
será  de  cuatro  años  a  contar  desde  el  día 
siguiente  de  su  formalización,  y  se  podrá 
prorrogar  mediante  acuerdo  expreso  por 
igual período de tiempo, si no hay denuncia 
por  alguna  de  las  partes,  previa 
comunicación a la otra, por lo menos con tres 
meses de antelación, de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  artículo  49  de  la  Ley 
40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen 



 No  obstant  l'anterior,  les  parts  podran 
denunciar  en  qualsevol  moment  l'acord 
d'adhesió, prèvia comunicació almenys amb 
tres mesos d'antelació.

 En  els  supòsits  de  resolució,  inclosa 
l'expiració  per  denúncia,  els  efectes  de 
l'extinció quedaran en suspens fins que tinga 
lloc  la  recepció  i  el  total  deute  dels 
subministraments  o   sol·licitats  a  l'empara 
dels procediments formalitzats per la Central 
de  Serveis Innovadors i Sostenibles. 

SEXTA. RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Les  qüestions  litigioses  que  puguen 
plantejar-se  respecte  de  l'aplicació, 
interpretació i compliment d'este acord seran 
competència  de  l'orde  jurisdiccional 
contenciós-administratiu.

I  en  prova  de  conformitat  ho  firmen,  per 
triplicat, els intervinents en el lloc i en la data 
indicats en l'encapçalament.

Jurídico del Sector Público.

QUINTA.  CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y 
EFECTOS

Será  causa  de  resolución  del  presente 
acuerdo el acuerdo mutuo de las partes y el 
incumplimiento  de  las  condiciones  por 
alguna de ellas.

No  obstante  lo  anterior,  las  partes  podrán 
denunciar en cualquier momento el acuerdo 
de  adhesión,  previa  comunicación  por  lo 
menos con tres meses de antelación.

En los  supuestos  de  resolución,  incluida  la 
expiración  por  denuncia,  los  efectos  de  la 
extinción  quedarán  en  suspenso  hasta  que 
tenga lugar la recepción y el total adeudo de 
los  suministros  o  servicios  solicitados  al 
amparo de los  procedimientos formalizados 
por  la  Central  de  Servicios  Innovadores  y 
Sostenibles.

SEXTA. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan 
plantearse  respeto  de  la  aplicación, 
interpretación  y  cumplimiento  de  este 
acuerdo  serán  competencia  del  orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman, por 
triplicado, los intervinientes en el lugar y en 
la fecha indicados en el encabezamiento.

El president de la Diputació/

El presidente de la Diputación

El  president/ presidente de la Entidad _____

Jorge Rodriguez Gramage _____

El secretari de la Diputació

El secretario de la Diputación

El secretario de la Entidad _______

Vicente Boquera Matarredona ________



Tercer.-  Habilitar  al  Sr.  Alcalde  per  a  la  firma  de  l’adhesió  a  la  Central  de  Servicis 
Innovadors i Sostenibles, i de tots els tràmits que, en rigor, siguen necessaris per al compliment 
d’aquest Acord.

Quart.- Notificar el present acord a la Diputació Provincial de Valencia.

Al respecte, l’Alcalde explica que l’Ajuntament ja estava adherit al sistema de la Central de 
Compres de la Diputació, però va hi haure una modificació, en sessió celebrada pel Ple de la 
Diputació el passat 28 de febrer, en el que es transcriu, i per tant, per a tornar-se a adherir a la  
Central de Compres de serveis innovadors i sostenibles de la Diputació. És, per això, que cal  
habilitar per a la firma de la Central de serveis innovadors i  sostenibles i  altres que siguen 
necessaris per al compliment d’aquest.

Per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar  l’adhesió  a  la  Central  de  Servicis  Innovadors  i  Sostenibles,  sistema 
d'adquisició  centralitzada  de  la  Diputació  Provincial  de  València,  per  poder  efectuar  els 
subministraments  de  béns  i  la  contractació  de  serveis  a  través  de  la  Central  de   Serveis  
Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València, en les condicions i als preus 
vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment de 
l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis.

Segon.- Aprovar per l’Ajuntament de Moixent en tots els seus termes, el model d’acord  
d’adhesió que la Diputació Provincial de Valencia, va aprobar en sessió celebrada pel Ple de la  
Diputació el passat 27 de febrer de 2018.

Tercer.-  Habilitar  al  Sr.  Alcalde  per  a  la  firma  de  l’adhesió  a  la  Central  de  Servicis 
Innovadors  i  Sostenibles,  i  de  tots  els  tràmits  que,  en  rigor,que  siguen  necessaris  per  al  
compliment d’aquest Acord.

Quart.- Notificar el present acord a la Diputació Provincial de Valencia.

2.6.-Modificació ordenances fiscals: Ordenança reguladora del preu públic per la prestació 
del servici d’educació infantil dirigit a la primera infància (0 a 3 anys) per l’escola infantil  
de titularitat municipal “El primer pas”.
28030206.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPUESTA:
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2018

Antecedentes y consideraciones.
Actualmente  tenemos  una  ordenanza  fiscal  que  regula  el  precio  público  por  la 

prestación del servicio de educación infantil dirigido a la primera infancia (0 a 3 años) a través 
de la  escuela  infantil  de  titularidad municipal  «el  Primer Pas».  Con respecto al  servicio de 
comedor escolar, se prevé varios precios públicos, cuota diaria ocasional, cuota diaria irregular  
y  cuota  mensual,  dependiendo de  la  necesidad  y  correspondiente  solicitud  de  cada  usuario 
(niño). 

Se prevé también en la ordenanza fiscal, la posibilidad de descontar del precio público 
por el servicio de comedor escolar, el importe del menú, en los casos de ausencias justificadas y 
comunicadas a la dirección del colegio, para que la empresa adjudicataria del “catering” no  
elabore ni facture dicho menú. 

Es obvio que los días festivos que caen entre semana la empresa no factura menús, dado 
que no los elabora ni los sirve. Por ello, es necesaria la modificación de la ordenanza fiscal que 
regula el precio público por la prestación del servicio de educación infantil dirigido a la primera 
infancia (0 a 3 años) a través de la escuela infantil de titularidad municipal «el Primer Pas»,  



estableciendo  que  también  se  descontarán  los  importes  correspondientes  a  los  menús  no 
servidos en los días festivos que caen entre semana a razón del precio que marque la factura, en  
los supuestos, claro está, de cuota mensual, en los otros supuestos no procede.

De conformidad con lo expuesto se somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento 
la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar  la  modificación  de  las  siguientes  ordenanzas  fiscales  para  el 
ejercicio 2018 y siguientes. 
1º.- ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA 
(0  A  3  AÑOS)  A  TRAVÉS  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  DE  TITULARIDAD 
MUNICIPAL «EL PRIMER PAS». 
Se modifica el artículo 4, quedando con la siguiente redacción:

ARTÍCULO 4. Cuantía
La cuantía del precio público a satisfacer será la siguiente
1º.- Alumnos que soliciten la admisión en la Escuela Infantil:

CATEGORÍA MATRÍCULA 
ANUAL (€)

CUOTA €/mes CUOTA EXTRAORDINARIA 
€/mes de julio

Unidad 0-1 años 50,00 190,00 115,00

Unidad 1-2 años 50,00 185,00 115,00

Unidad 2-3 años 50,00 185,00 115,00

A la  cuota  mensual  por  servicio  de  educación  infantil,  se  le  deducirá  (descontará),  
mensualmente, el bono de escolarización de Educación Infantil de primer ciclo personalizado para 
el alumnado beneficiario de la plaza según establece el artículo 16 y el artículo 20 de la Orden  
27/2016, de 14 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, excepto 
en la cuota extraordinaria de julio, que no tiene bono de escolarización

No se reintegrará cantidad alguna en el supuesto de que el bono de escolarización sea  
superior  al  precio  público,  dado  que  éste  último  está  por  debajo  del  coste  real  del  servicio 
municipal.

2º.- Por asistencia aislada:

CATEGORÍA CUOTA DIARIA CUOTA SEMANAL CUOTA MES

Máximo asistencia: cuatro días 
dentro del periodo lectivo de 
un mes

Máximo asistencia: dos semanas dentro 
del periodo lectivo de un mes

Máximo asistencia: 1 mes dentro del 
periodo lectivo de un curso

Unidad 0-1 años 8,00 €/día 40,00 €/semana 200,00 €/mes

Unidad 1-2 años 8,00 €/día 40,00 €/semana 200,00 €/mes

Unidad 2-3 años 8,00 €/día 40,00 €/semana 200,00 €/mes

En caso de asistencia aislada sólo se atenderán aquellas solicitudes muy justificadas para  
hacer uso del servicio de la escuela infantil, para velar por un desarrollo normal del curso escolar.

Para este tipo de asistencia, no es necesaria la matrícula.

3º.- Por asistencia al servicio de comedor escolar:



CATEGORIA CUOTA DIARIA 
OCASIONAL

CUOTA DIARIA
IRREGULAR

2 ó 3 días semana

CUOTA MENSUAL
Todos los días

0-3 años 6,00 € /dia 5,50 € / dia 110,00 € /mes

En caso de ausencia justificada del niño al servicio de comedor, se descontará la parte 
correspondiente  al  coste  del  servicio  que  corresponda  a  los  menús  contratados,  según  precio 
aplicado en factura. Para hacer efectivo el descuento, esta ausencia habrá de ser comunicada a la  
dirección de la escuela entre les 9:00 horas y les 10:30 horas del día anterior. En caso contrario se  
cobrará  el  servicio.  Asimismo  también  se  descontará  el  importe  correspondiente  al  coste  del 
servicio del menú, según precio aplicado en factura, por los días festivos que caigan entre semana 
(de lunes a viernes).

Segundo.- Publicar,  en  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente,  el  correspondiente 
anuncio en el Boletín de la Provincia de Valencia, a los efectos de que los interesados, durante el  
plazo de treinta días, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Instruir  en  la  publicación  de  los  referidos  anuncios  que,  finalizado  el  plazo  de 
exposición al público durante los 30 días siguientes a la inserción del correspondiente anuncio 
en el B.O.P., si no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo de modificación, imposición y ordenación de las Ordenanzas Fiscales aprobadas, 
cumplida que sea su publicación integra en el B.O.P., conforme al artículo 17 del mencionado 
RDL 2/2004.

Al  respecte  l’Alcalde-President,  Teófilo  Fito,  explica  l’ordenança  fiscal  que  regula 
actualment  el  preu  públic  per  la  prestació  del  servei  d’educació  infantil  dirigit  a  la  primer 
infància de l’escola infantil de titularitat municipal. Respecte al servei de menjador escolar, es 
preveuen  diversos  preus  públics  corresponent  a  la  necessitat  i  sol·licitud  de  cadascun  dels 
usuaris, a més de poder descomptar el preu del menú si es compleix amb els requisits d’absència 
justificada i comunicada al centre. Per això, és necessari la modificació de l’ordenança fiscal  
que regula els preus públics per la prestació del servei d’educació infantil dirigit a la primera 
infància de l’escola infantil de titularitat municipal, establint que també es descomptaran els 
imports corresponents als menús no servits en els dies festius que cauen entre setmana a raó del 
preu que marque la factura en els supostos de quota mensual.

Per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

Primero.- Aprobar la modificación de la  ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DIRIGIDO 
A LA PRIMERA INFANCIA (0 A 3 AÑOS) A TRAVÉS DE LA ESCUELA INFANTIL DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL «EL PRIMER PAS». 

Segundo.- Publicar, en cumplimiento de la legalidad vigente, el correspondiente anuncio 
en el Boletín de la Provincia de Valencia, a los efectos de que los interesados, durante el plazo  
de treinta días, puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

2.7.-Dació de compte d’informes relatius a l’execució del Presupost 2017 (quart trimestre).  
Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  pel  que  es  desenvolupa  les  obligacions  de 
subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
28030207.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:



















2.8.-  Dació de compte de període mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de 
2017.
28030208.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:



L’Alcalde  informa  que  l’Ajuntament  està  pagant  dins  el  període  mitjà  de  pagament 
trimestral de 9,75€, i PREMSA de 8,66€, per tant, es troba dins de l’establert per l’Estat. 



2.9.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2018.
28030209.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICION
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2018

Con  respecto  al  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  por  varias 
facturas, referentes a servicios o material ejecutados, servidos o adquiridos durante el ejercicio 
2017 o anteriores, se propone la aprobación de las mismas para su imputación al presupuesto del 
año 2018, por no presentación, por parte de la mercantil, de dichas facturas dentro del año 2017, 
previas las comprobaciones necesarias y oportunas, dado el período transcurrido, y en virtud del 
artículo 60 del Real Decreto 500/1990, según el siguiente detalle: 

NRF Aplicación Importe Nombre Tercero Texto Libre Documento
Fecha 
Doc.

F/2018/194 2018 92000-99202 516,36
IMPRENTA LA PLAÇA, 
S.L.U.

4 TONERS OFICINAS 2017/01/3895 20-11-17

F/2018/52 2018 16210-22700 641,78 GIRSA
RECOGIDA SELECTIVA PAPEL, 
CARTÓN Y ENVASES LIGEROS

2017012060 31-12-17

F/2018/53 2018 16210-22700 6.357,41 GIRSA RECOGIDA R.S.U. DICIEMBRE 17 2017012061 31-12-17

F/2018/54 2018 16210-22799 4.027,32 GIRSA
EXPLOTACIÓN Y MENTENIMIENTO 
ECOPARQUE DICIEMBRE 2017

2017012106 31-12-17

F/2018/209 2018 32300-22699 142,59 ALGAR LIBROS , S.L.U.
LIBROS SERVIDOS EN EL COLEGIO 
CEIP EN 2009

1800047 22-01-18

F/2018/263 2018 33700-22609 151,08
MARIA FRANCÉS 
CAMARASA

REGALOS PREMIO CONCURSO 
POSTALES DE NAVIDAD 2017

A3305 29-12-17

F/2018/336 2018 32600-22699 35,95 RBA REVISTAS, S.L.
SUSCRIPCIÓN HISTORIA 
NATIONAL GEOGRAPHIC 2017 / 
EPA

1071719643 30-11-17

F/2018/510 2018 34200-22699 264,45
WORLD INDUSTRIES 
PUXALT, S.L.

104 MTS CUERDA ESPECIAL 
FLOTACIÍN, 23 MTS CORCHERA 
ROMA CON CUERDA Y 1 
MOSQUETÓN / PISCINA 2017

A/2171964 29-08-07

12.136,94

Visto el Informe de Intervención de fecha 22 de marzo de 2018. En el citado informe se 
dice: 

“Que  existe  consignación  suficiente  en  el  vigente  Presupuesto  General  para  la 
autorización, disposición, obligación y ordenación de pago del expediente de gasto incluido en 
dicha relación, sin perjuicio de que la aplicación de las facturas antes relacionadas comportará la  
minoración  del  importe  consignado lo  que,  en  su  caso,  deberá  ser  tenido en  cuenta  por  la 
concejalía responsable del área para la adopción de una política restrictiva del gasto.

Debe de haberse realizado la intervención material de la prestación recibida.”

Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Real 

Decreto  500/1990,  los  expedientes  de  gasto  que  se  relacionan  a  continuación,  para  que  se 
reconozca el gasto con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.



NRF Aplicación Importe Nombre Tercero Texto Libre Documento
Fecha 
Doc.

F/2018/194 2018 92000-99202 516,36
IMPRENTA LA PLAÇA, 
S.L.U.

4 TONERS OFICINAS 2017/01/3895 20-11-17

F/2018/52 2018 16210-22700 641,78 GIRSA
RECOGIDA SELECTIVA PAPEL, 
CARTÓN Y ENVASES LIGEROS

2017012060 31-12-17

F/2018/53 2018 16210-22700 6.357,41 GIRSA RECOGIDA R.S.U. DICIEMBRE 17 2017012061 31-12-17

F/2018/54 2018 16210-22799 4.027,32 GIRSA
EXPLOTACIÓN Y 
MENTENIMIENTO ECOPARQUE 
DICIEMBRE 2017

2017012106 31-12-17

F/2018/209 2018 32300-22699 142,59 ALGAR LIBROS , S.L.U.
LIBROS SERVIDOS EN EL 
COLEGIO CEIP EN 2009

1800047 22-01-18

F/2018/263 2018 33700-22609 151,08
MARIA FRANCÉS 
CAMARASA

REGALOS PREMIO CONCURSO 
POSTALES DE NAVIDAD 2017

A3305 29-12-17

F/2018/336 2018 32600-22699 35,95 RBA REVISTAS, S.L.
SUSCRIPCIÓN HISTORIA 
NATIONAL GEOGRAPHIC 2017 / 
EPA

1071719643 30-11-17

F/2018/510 2018 34200-22699 264,45
WORLD INDUSTRIES 
PUXALT, S.L.

104 MTS CUERDA ESPECIAL 
FLOTACIÍN, 23 MTS CORCHERA 
ROMA CON CUERDA Y 1 
MOSQUETÓN / PISCINA 2017

A/2171964 29-08-07

12.136,94

Per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

PRIMERO.- Aprobar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  60  del  Real 
Decreto 500/1990, los expedientes de gasto establecidos anteriormente, para que se reconozca el 
gasto con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.

2.10.- Proposta de resolució expedient nul·litat UE COOPERATIVA.
28030210.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

INFORME PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relación con el expediente relativo a la Declaración de Oficio de Nulidad de Pleno 
Derecho de los actos administrativos de la UE Cooperativa, en cumplimiento del Acuerdo de 
Pleno de fecha 29 de noviembre de 2017, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  Con fecha 29 de noviembre de 2017, se aprobó por Acuerdo del Pleno, 
Punto 2.4., lo siguiente:



“Primer.-  Declarar la CADUCITAT de l’expedient de Declaració d’Ofici de la  
nul·litat de ple dret dels actes administratius de la U.E. Cooperativa, incoat en virtud  
d’acord plenari de 28 de abril  de 2017, al no haver donat temps a realitzar tots els  
tràmits legalment preceptius en el termini de 6 mesos previstos per la llei; pels motius  
que es detallen en informe de l’advocada urbanista Lucia Arándiga Pérez, de data 20 de  
novembre de 2017.

Segon.- INCOAR un nou procediment per la Declaració d’Ofici de nul·litat de  
ple dret dels actes administratius de la U.E. Cooperativa, establits en l’acord del ple  
municipal de data 28 d’abril de 2017.

Tercer.-  Que se notifique el present acord als interessats indicats en l’informe  
que consta en els antecedents i els que puguen resultar afectats per la resolució que  
eventualment s'adopte, perquè pel termini de 15 dies puguen presentar les al·legacions,  
documents  i  justificacions  que  estimen  oportuns  per  a  la  defensa  dels  seus  drets,  
d'acord amb el que estableix en l'article 82.2 de la Llei 39/2015. 

Quart.-  Que,  una vegada s’haja instruït  l'expedient,  es formule  proposta de  
resolució i que siga sotmesa al Ple de l’Ajuntament, previ informe dels serveis jurídics  
de la Corporació. 

Quint.- Continuar amb la suspensió de l'execució dels actes esmentats objecte  
del present punt de l’ordre del dia d'acord amb el que estableix l'article. 108 de la Llei  
39/2015,  ja  que  els  mateixos  podríen  causar  perjudicis  d'impossible  o  difícil  
reparació.”

SEGUNDO. Los actos administrativos objeto del expediente que nos ocupa y a los que 
se remite el citado acuerdo Plenario en su punto Segundo, son:

1 Acuerdo Plenario de 27/07/2011, mediante el cual se acordó la Gestión Directa 
del  desarrollo  urbanístico  de  la  UE  Cooperativa,  sometiendo  a  información 
pública los documentos de PAI, Proyecto de Reparcelación y Urbanización de la 
citada  UE,  cuando  no  habían  sido  objeto  de  la  correspondiente  licitación  de 
servicios conforme a la ley de contratos.

2 Acuerdo Plenario de 26 de junio de 2012.

3 Acuerdo Plenario de 30 de junio de 2012, por el cual aprobó definitivamente los 
documentos urbanísticos antes citados.

4 Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 2014, en el que se desestima el recurso 
de  Reposición  interpuesto  por  la  Cooperativa  San  Pedro  Apóstol,  contra  el 
acuerdo de 30/07/2012. 

5 Resolución de la Alcaldía núm. 399, de 16/09/2015, mediante la que se procedió 
a la adjudicación de las obras de Urbanización de la UE Cooperativa, en el marco 
de un expediente de contratación, por procedimiento abierto, mediante subasta a 
Construcciones Francés, S.A. 

6 Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, por el 
que se somete a información pública y se aprueba la rectificación del Proyecto de 
Reparcelación del Área Cooperativa, de elementos no sustanciales, introducidos 
con el objeto de inscribir el citado documento en el Registro de la Propiedad. 

7 Cualquier otro que traigan causa de los anteriores.

TERCERO. La citada resolución de inicio del procedimiento fue comunicada a los 
interesados  dando trámite  de  audiencia  por  un  plazo  de  15  días  hábiles,  al  efecto  de  que 
pudieran presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimasen oportunas en  
defensa de sus derechos, de acuerdo con lo que establece el artículo 82.2 de la Ley 39/2015.



CUARTO. Con fecha 7 de febrero de 2018, por Decreto nº 74 de la Alcaldía, se adoptó 
la resolución de rectificación de error material producido en la redacción del acuerdo adoptado 
por el pleno del ayuntamiento en sesión de 29/11/2017, punto 2.4., lo siguiente:

“1º. Corregir el  error material  producido en el acuerdo adoptado por el Pleno del  
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2017, punto 2.4, relativo a  
“la  declaración  de  caducidad  del  procedimiento,  así  como  la  incoación  de  nuevo  
expediente  de  declaración  de  oficio  de  nulidad  de  pleno  derecho  de  los  actos  
administrativos de la UE Cooperativa”, concretamente, en el epígrafe c) del apartado  
segundo del informe transcrito, emitido por la abogada urbanista Dª Lucía Arándiga  
Pérez, 

donde dice:
“…/c) Respecto a las alegaciones formuladas por Construcciones Francés, S.A.
Dicho escrito de alegaciones hace referencia a aspectos de la obra urbanizadora y  
certificación pendientes de pago, que se deberán tener en/…”

debe decir:
“…/c) Respecto a las alegaciones formuladas por Construcciones Francés, S.A.
Dicho escrito de alegaciones hace referencia a aspectos de la obra urbanizadora y  
certificación  pendientes  de  pago,  que  se  deberán  tener  en  cuenta  en  el  momento  
oportuno./…”

2º. Que con la rectificación del error material producido, se notifique de nuevo a los  
interesados, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el  
29 de noviembre de 2017,  punto 2.4.,  con todos sus efectos,  concediendo un nuevo  
plazo  de  quince  días,  para  que  puedan  presentar  las  alegaciones,  documentos  y  
justificaciones que estimen oportunas, para la defensa de sus derechos.

3º. Que se dé cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento para su 
ratificación, en la próxima sesión que del mismo se celebre.

4º. Que se notifique la presente resolución a los interesados para su conocimiento y a  
los efectos oportunos.»

QUINTO. El citado Decreto de la Alcaldía fue notificado de nuevo a los interesados en 
el acuerdo de 29 de noviembre de 2017, con todos sus efectos, concediendo un nuevo plazo de 
quince  días,  para  que  pudieran  presentar  las  alegaciones,  documentos  y  justificaciones  que 
estimasen oportunas, para la defensa de sus derechos.

SEXTO. Han sido presentados el informe técnico emitido por el arquitecto municipal  
del Ayuntamiento de Moixent,  José Mª Rupérez Castrillo, e informe jurídico emitido por la  
asesora externa, Lucía Arándiga Pérez, en relación con las alegaciones presentadas.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al presente expediente es la siguiente: 

—  Los  artículos  47.1,  106,  108  y  110  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

— Los artículos 4.1.g), 22.2.j), y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

— Los artículos 1, 2, 10 y 11 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.



Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno municipal, en 
virtud del artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

Por  ello,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de 
resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Ratificar el Decreto nº 74 de la Alcaldía, de 7 de febrero de 2018, mediante 
el cual se adoptó la resolución de rectificación de error material producido en la redacción del 
acuerdo adoptado por el pleno del ayuntamiento en sesión de 29/11/2017, punto 2.4., relativo a 
“la declaración de caducidad del procedimiento, así como la incoación de nuevo expediente de 
declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos de la UE Cooperativa”.

SEGUNDO. Estimar  y  desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  los  interesados, 
durante el trámite de audiencia del expediente de nulidad de pleno derecho, de conformidad con 
lo  propuesto  en  los  informes  que,  de  carácter  técnico  –  jurídico,  han  sido  emitidos  por  el 
arquitecto municipal del Ayuntamiento de Moixent, D. José Mª Rupérez Castrillo y la asesora  
externa, Dña. Lucía Arándiga Pérez, respectivamente.

TERCERO. Declarar nulos de pleno Derecho los actos administrativos siguientes:

1 Acuerdo  Plenario  de  27/07/2011,  mediante  el  cual  se  acordó  la  Gestión 
Directa  del  desarrollo  urbanístico  de  la  UE  Cooperativa,  sometiendo  a 
información pública los documentos de PAI, Proyecto de Reparcelación y 
Urbanización  de  la  citada  UE,  cuando  no  habían  sido  objeto  de  la 
correspondiente licitación de servicios conforme a la ley de contratos. 

2 Acuerdo Plenario de 26 de junio de 2012. 
3 Acuerdo Plenario de 30 de junio de 2012, por el cual aprobó definitivamente 

los documentos urbanísticos antes citados.

4 Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 2014, en el que se desestima el  
recurso  de  Reposición  interpuesto  por  la  Cooperativa  San Pedro  Apóstol, 
contra el acuerdo de 30/07/2012. 

5 Resolución  de  la  Alcaldía  núm.  399,  de  16/09/2015,  mediante  la  que  se 
procedió  a  la  adjudicación  de  las  obras  de  Urbanización  de  la  UE 
Cooperativa,  en  el  marco  de  un  expediente  de  contratación,  por 
procedimiento abierto, mediante subasta a Construcciones Francés, S.A. 

6 Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, 
por el que se somete a información pública y se aprueba la rectificación del 
Proyecto  de  Reparcelación  del  Área  Cooperativa,  de  elementos  no 
sustanciales, introducidos con el objeto de inscribir el citado documento en el 
Registro de la Propiedad. 

7 Cualquier otro que traigan causa de los anteriores.

CUARTO. Notificar a los interesados la declaración de nulidad del acto administrativo.

QUINTO. Remitir  el  expediente  que  nos  ocupa,  al  efecto  de  solicitar  el  Dictamen 
preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.



SEXTO. Suspender el plazo máximo legal para resolver el presente procedimiento, por 
el tiempo que medie entre la petición del Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo  
de la Comunidad Valenciana y la notificación al Ayuntamiento de Moixent del citado Dictamen. 
(Artículo 22.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas)

Al respecte, l’alcalde-President, informa que revisant la documentació han vist que hi ha  
algun error en l’informe. Per tant, creu  possible que s’hauria de deixar damunt de la taula per a 
no marejar el tema. Explica que hi ha un apartat que indica que s’entrega una documentació que 
en realitat no s’ha entregat i per tant, eixe informe no és correcte i cal rectificar-lo. Pensa que no 
es pot continuar en aquest punt si la informació que s’ha facilitat no és correcta, i creu que s’ha  
d’esperar que es rectifique, i al pròxim plenari ordinari o extraordinari fer les modificacions 
corresponents, per portar-lo com bé.

Al respecte intervé la regidora del PSPV-PSOE, MªJosé Molla, que manifesta que es faça 
com més aviat possible, però que és millor solucionar-ho abans de perdre el temps i que vagen 
passant els terminis.

També, el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, demana que quan es solucione 
els ho faça arribar al més prompte possible.

L’alcalde  contesta  afirmativament,  que  quan  es  resolga  els  ho  farà  arribar  igual  que 
aquest, per registre d’entrada.

L’assumpte queda damunt la taula fins un altra sessió plenària. 

3.- ALTRES ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
28030300.P18

No hi ha altres assumptes per incloure en aquest punt de l’ordre del dia.

4.- INFORMES D’ALCALDIA.
28030400.P18

1.- En relació al tema del lloc de guàrdia en les farmàcies de Moixent - Vallada, l’Alcalde  
indica que a partir del 2 d’abril de 2018 s’anul·la el que volien fer de traslladar a la gent a  
Canals per a rebre el servei de guàrdia. Així que en aquest cas, es continuaria en les guàrdies 
que hi  havia  abans entre  Moixent  i  Vallada.  S’ha  passat  un  quadre a  l’Ajuntament,  que es  
penjarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis.

Al  respecte,  la  regidora  del  grup  socialista,  Josefina  Calabuig,  pregunta  si  el  període 
d’aquesta continuïtat és sols d’un any com diuen.

L’alcalde, li respon que de moment és per a un any, encara que en principi es farà més 
extensiu.

2.- En relació als dos aparcaments mèdics del Centre de Salut, l’Alcalde explica que en  
principi no se li dona importància per part de la gent, però és important que els metges que 
isquen del centre per una urgència tinguen el seu vehicle el més prop per poder desplaçar-se als  
domicilis al més aviat possible i donar un millor servei sanitari a la població.

3.- En relació al perquè hi ha tants llocs d’aparcaments per a minusvàlids. L’Alcalde explica  
que  en  la  Carpeta  ciutadana  de  la  Generalitat  Valenciana,  la  Vicepresidenta  i  Consellera  
d’Igualtat i Polítiques Inclusives indica que tots els municipis de la Comunitat Valenciana deuen 
disposar d’un mínim d’una plaça dissenyada per al seu ús exclusiu de les persones amb la 
targeta  d’estacionament  corresponent,  per  cada  40  places  per  fraccionament  de  places 



d’aparcament en el  seu nucli  urbà,  així com garantir la  mateixa proporció en els  principals  
centres d’activitat. Per tant, l’alcalde manifesta que l’Ajuntament està complint tan sols el que 
està marcant la Generalitat

5.- PRECS I PREGUNTES.
28030500.P18

1.- El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal pregunta quin és el percentatge que 
han d’assumir els propietaris en el tema de la unitat actuació de l’esport.

El Secretari respon al regidor que: “en el informe técnico están todos los porcentajes”.
Al respecte, la regidora del Partit Socialista, MªJosé Mollá, indica al secretari que el grup 

socialista ho vol certificat.

2.- El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, pregunta sobre el frontó de l’entrada  
del Col·legi públic Pare Moreno, quines obres s’han fet i quin cost ha repercutit al respecte.

L’alcalde-President li contesta al portaveu socialista, que l’informe de l’arquitecte indicava 
un possible deteriorament i per això es va procedir a actuar.

3.- El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, manifesta que, en els últims dies s’ha 
repartit uns follets anunciant les activitats culturals per a les pròximes setmanes, pregunta si  
aquest tipus d’activitats estan subvencionades per alguna institució?

Al respecte, li contesta la regidora de cultura, Amparo Mollá, que el que s’està intentant és 
fomentar un poc mes la cultura en el poble.

El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal li contesta a la regidora indicant que ell 
tan sols s’està referint al fet que si hi ha alguna subvenció per part de Diputació o altres entitats  
per portar-les a terme. Que li sembla molt bé que es porten a terme aquestes activitats.

En  aquest  cas,  la  regidora  de  cultura,  Amparo  Mollá,  li  explica  al  regidor  Francisco 
Moratal, que s’estan buscant subvencions per a futures activitats, però que per a aquestes en  
concret no, per tant el cost l’assumeix l’Ajuntament. A més a més explica que volien fer una 
setmana cultural, però que finalment, amb la celebració de la Setmana Santa decidiren enllaçar a 
aquesta, dos o tres dies, i començar a poc a poc.

4.- El portaveu del grup socialista, Francisco Mortal, fa un prec per a prendre les mesures 
oportunes respecte de la “placeta del gimnàs” donat que hi ha moltes queixes per part del veïnat, 
sobre actes vandàlics, sorolls, brutícia.

Al respecte, l’Alcalde, afirma les paraules del regidor Francisco Moratal, manifestant les  
diverses queixes que han aplegat a l’Ajuntament al respecte, si bé indica que s’intenta posar la  
màxima vigilància possible, però que tot això és qüestió de responsabilitat i d’educació cívica  
de la gent.

També el portaveu del grup popular, Vicente Dubal, comenta al respecte que la regidora 
María Teresa Olmo va parlar amb un veí de la finca i li va dir que s’estava mirant d’intentar 
posar portes a les dues entrades amb horari d’obertura per al dia i de tancada a la nit, però que 
era una solució prou cara. Si bé, la regidora li va comentar que donat que l’Ajuntament té el  
gimnàs i el museu també podria col·laborar, a més a més, que hi ha molts veïns i reduiria prou el 
preu per veí. Va demanar que els veïns miraren pressupostos, però de moment no sa rebut cap 
resposta a l’Ajuntament.

A les  paraules  del  Sr.  Vicente  Dubal,  indica  el  portaveu  del  grup  socialista  Francisco  
Moratal, que li sembla bé la solució que vol donar, però pensa que tal vegada pot ser complicat  
portar  a  terme eixa actuació en  cas  que la  “replaceta”  siga considerada pública,  motiu que 
dificultaria el tancament.



Sent las 20,45 hores, s’alça la sessió per la Presidència de la que jo el Secretari done fe. 

Document signat digitalment.
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