
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 26 DE 
SETEMBRE DE 2018. ESBORRANY DE L’ACTA.

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 
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 26 de setembre 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 25 de juliol 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. 561 de 18 de juliol de 2018,  fins al  
núm. 702, de 18 de setembre de 2018.

2.2. Dies no lectius curs 2018-2019. 
2.3. Adhesió al conveni de col·laboració entre el Servei Valencià d’Ocupació i  Formació i  la  

FVMP per  al  desenvolupament  i  engegada  de  dos  punts  SERVEF  MOBILS  a  la  Comunitat  
Valenciana.

2.4. Felicitació pública agent de la policia local Rebeca Flor Martínez.
2.5. Aprovació Compte General.
2.6. Reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2018.
2.7. Dació de compte d’informes relatius al subministrament d’informació trimestral al Ministeri 

d’Hisenda  (segon  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 segon trimestre de 2018.
2.9. Informe recaptació municipal anul·lació pendent històric.

3. MOCIONS.
3.1. Moció PSOE nº R.E. 2410.
3.2. Moció PSOE nº R.E. 2416.

4. INFORMES D’ ALCALDIA.
5. PRECS I PREGUNTES.



1.-  APROVACIÓ  D’ESBORRANY D’ACTES:  Acta  de  25  de  juliol  de  2018  (Ple 
ordinari).
26090100.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.

Sense haver-hi cap al·legació a l’acta en qüestió, per unanimitat de tots els membres presents  
s’acorda:

Primer: Aprovar l’acta del Ple Ordinari de 25 de juliol 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.
26090200.P18

2.1.- Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
- Decrets de l’alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 561 de 18 de juliol de 

2018,  fins al núm. 702, de 18 de setembre de 2018.
26090201.P18

Els decrets objecte de rectificació són:

- Resolució d’Alcaldia núm. 591, de 25 de juliol de 2018, per la que és sol·licita subvenció 
per  a  l’adquisició  de  material  bibliogràfic  per  a  biblioteques,  agències  públiques  de  les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana, per un total de 2.590,26€. 
El decret 591 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia núm. 621, de 9 d’agost de 2018, per la que és sol·licita subvencions 
destinades a la contractació de persones desocupades d’ almenys 30 anys d’edat (EMCORP 
2018). L’import global de la subvenció sol·licitada ascendeix a la quantitat de 23.014,04€
El decret 621 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia núm. 622, de 9 d’agost de 2018, per la que és sol·licita subvencions 
destinades a la contractació de persones desocupades en situació de desocupació de llarga  
duració  (EMCORD  2018).  L’import  global  de  la  subvenció  sol·licitada  ascendeix  a  la 
quantitat 34.219,44€.
El decret 622 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

2.2.- Dies no lectius curs 2018-2019.
26090202.P18 
Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

DIES NO LECTIUS ESCOLARS, CURS 2018-2019.

1r.- Vista l'Ordre d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual s'estableixen els criteris generals pels que s'ha de regir el calendari  
escolar  per  a  tots  els  centres  docents  de  la  Comunitat  Valenciana  que  imparteixen 
ensenyances d'Educació Infantil,  Educació Primària,  Educació Secundària  Obligatòria, 
Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyances d'Idiomes.

2n.-  Els ajuntaments podran proposar un màxim de tres dies festius,  a  efectes 
escolars, d'entre els declarats lectius en el calendari, havent d'existir coincidència entre les 



festes de la localitat que se celebren en períodes no vacacionals i els dies festius a què es  
referix el present paràgraf.

És competència del director Territorial d'Educació l'autorització dels dies festius. 
Amb aquest fi, els ajuntaments remetran, la relació de dies que es proposa es declaren 
com no lectius, adjuntant a la mateixa, certificació de l'acord adoptat,

3r.- Amb registre d’entrada nº 2316 de data 11 de setembre de 2018, pel CEIP 
“Padre Moreno” es comunica la petició consensuada amb l’IES Moixent, dels dies festius 
escolars per al curs 2018-2019. 

4t.- En sessió del consell escolar municipal de 17 de setembre de 2018, s’acordà 
per unanimitat la determinació dels dies festius que  proposa esta alcaldia, i que son:

- 2 de novembre de 2018.
- 7 de desembre de 2018.
- 18 de març de 2019.

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

Primer. Aprovar  la  sol·licitud,  com  a  dies  no  lectius  escolars  per  al  curs 
2018-2019, tant per a l'IES Moixent com per al CEIP “Pare Moreno”, els dies següents:

- 2 de novembre de 2018.
- 7 de desembre de 2018.
- 18 de març de 2019.

Segon. Donar  trasllat  d’aquest  acord a  la  Direcció  Territorial  de  Cultura i  a  la 
Direcció  General  de  Centres  i  Personal  Docent,  així  com  als  centres  escolars 
interessats.

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

Primer. Aprovar la sol·licitud, com a dies no lectius escolars per al curs 2018-2019, tant 
per a l'IES Moixent com per al CEIP “Pare Moreno”, els dies següents:

- 2 de novembre de 2018.
- 7 de desembre de 2018.
- 18 de març de 2019.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció Territorial de Cultura i a la Direcció  
General de Centres i Personal Docent, així com als centres escolars interessats.

2.3.- Adhesió al conveni de col·laboració entre el Servei Valencià d’Ocupació i Formació i 
la  FVMP per  al  desenvolupament  i  engegada  de  dos  punts  SERVEF  MOBILS  a  la 
Comunitat Valenciana.
26090203.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ
ADHESIÓ Al CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I 
FORMACIÓ  I  LA  FEDERACIÓ  VALENCIANA  DE  MUNICIPIS  I  PROVÍNCIES  PER  Al 
DESENVOLUPAMENT I ENGEGADA DE DOS PUNTS SERVEF MÒBILS A LA COMUNITAT 
VALENCIANA



1r.- Vist el conveni de col·laboració entre el Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
i la FVMP, de data 3 de setembre de 2018, per al desenvolupament i engegada de dos  
punts SERVEF MÒBILS  a la Comunitat Valenciana.

2n.- Vist el model d’adhesió que es transcriu tot seguit:
«ANNEX III

ADHESIÓ Al CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ 
D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I  

PROVÍNCIES PER Al DESENVOLUPAMENT I ENGEGADA DE DOS PUNTS SERVEF 
MÒBILS A LA COMUNITAT VALENCIANA.

(Lloc i data de signatura) 

D..... .........persona titular de l'Alcaldia de' Ajuntament de ......................... , 
actuant en nom i representació del mateix a l'empara del que es disposa en l'art. 
21 de la Llei 7/1 985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

DECLARA
Primer.- Que mitjançant decret d'Alcaldia de data. .........,es disposa l'adhesió al 
conveni de col·laboració formalitzat el dia.... . ..........entre el SERVEF i la 
FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES per al 
desenvolupament i engegada del Projecte i desenvolupament de dos punts 
Servef mòbils a la Comunitat Valenciana. 
Segon.- Que es compromet al compliment de les següents obligacions:

a) Facilitar un espai d'estacionament per al punt Servef mòbil, en un lloc accessible  
per a la major part de la ciutadania, en horari ininterromput de 9:00 h a 20:00 h.  
de dilluns a dissabte inclosos els dies que siguen festius per als municipis que  
consten en l'Annex l. 

b) Publicitar i comunicar a la població el dia/s que el punt Servef mòbil assistirà al  
seu municipi. 

c) Realitzar una campanya de comunicació continuada durant els 7 dies anteriors  
al dia en què el punt Servef mòbil acudirà al seu municipi. 

d) Facilitar, si escau al Servef, el llistat de les persones que han mostrat interès per  
rebre informació i orientació dels serveis del Servef. 
Tercer.- L'adhesió al present conveni entrarà en vigor des de la data de la seua 
signatura fins a la finalització del contracte administratiu. 

Per deixar-ne constància, se signa l'adhesió al conveni de col·laboració entre el 
SERVEF i l´FVMP per a afavorir el desenvolupament i engegada de dos punts 
Servef mòbils a la Comunitat Valenciana en triplicat exemplar, en el lloc i data a 
dalt indicats. 
La persona titular de l'Alcaldia»

3r.- Atentent que es considera important per a la població de Moixent que conega 
els serveis prestats pel SERVEF als efectes de millorar les taxes d’ocupació. 

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



Primer.- Aprovar  l’adhesió  al  “CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ ENTRE  EL  SERVEI 
VALENCIÀ  D'OCUPACIÓ  I  FORMACIÓ  I  LA  FEDERACIÓ  VALENCIANA  DE  MUNICIPIS  I 
PROVÍNCIES PER Al DESENVOLUPAMENT I ENGEGADA DE DOS PUNTS SERVEF MÒBILS A 
LA COMUNITAT VALENCIANA”.

Segon.-  Autoritzar  a  l’alcalde  de  Moixent  per  a  la  signatura  del  document 
d’adhesió i de tot allò que en rigor siga necessari per al compliment del present acord.

Tercer.-  Comunicar el  present acord a  la Federació Valenciana de  Municipis i 
províncies i al Servei Valencia d’Ocupació i Formació.

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

Primer.- Aprovar l’adhesió al “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI 
VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS 
I PROVÍNCIES PER Al DESENVOLUPAMENT I ENGEGADA DE DOS PUNTS SERVEF 
MÒBILS A LA COMUNITAT VALENCIANA”.

Segon.- Autoritzar a l’alcalde de Moixent per a la signatura del document d’adhesió i de 
tot allò que en rigor siga necessari per al compliment del present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Federació Valenciana de Municipis i províncies i  
al Servei Valencia d’Ocupació i Formació.

2.4.- Felicitació pública agent de la policia local Rebeca Flor Martínez.
26090204.P18
Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

FELICITACIO PUBLICA PER L’AGENT DE POLICIA LOCAL REBECA FLOR 
MARTINEZ.

1r.-  Vist  el  Decret  124/2013,  de 20 de setembre,  del  Consell,  pel  que es regulen  les  
distincions i condecoracions que es concedeixen per la Generalitat  al personal dels cossos de 
policia local de la Comunitat Valenciana.

2n.- Vist l’informe de l’oficial en cap de la policia local (nº R. 5331 de 13.09.2018), en el 
qual realitza una proposta de felicitació pública, a l’empar del Decret 124/2013 ja esmentat, per a 
l’agent de la policia local de Moixent, Rebeca Flor Martínez, atenent a l’actuació realitzada per la  
mateixa el passat  dia  13 de juliol  de  2018, i  vist  el  part  de  servei  dels  fets  (nº.  R. 5208 de  
18.08.2018), informes que es transcriuen tot seguit:









3r.-  Vist que l’actuació realitzada deu ser objecte d’un reconeixement públic al haver  
rescatat una persona anciana en situació de perill.

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

Primer. Aprovar l’inici del procediment, amb la proposta del ple municipal de Moixent, 
per a l’atorgament d’una felicitació pública a titòl individual, regulada en el Decret 124/2013, de 
20 de setembre del Consell, per a l’agent de la policia local de Moixent: Rebeca Flor Martínez  
(agent 018), atenent l’actuació realitzada el passat dia 13 de juliol de 2018, que va suposar el  
rescat d’una persona anciana en situació de perill.

Al respecte d’aquest primer punt, el Sr. Alcalde indica que també es va fer felicitació  
pública als dos veïns del poble que van col·laborar amb la policia, a José Ramón Bas i a Jose 
Palmí.

Segon.-  Notificar  aquesta  proposta  a  la  Agència  de  Seguretat  i  Resposta  a  les 
Emergències, perquè inicie els tràmits procedents per a la concessió, si ho considera convenient 
de la felicitació proposada.

Al respecte  intervé el  portaveu del  grup socialista,  que manifesta l’adhesió a aquesta 
felicitació pública del seu grup a aquesta agent de la policia local així com dels dos veïns que 
col·laboraren a intervenir en el fets. Reconeix que aquesta agent junt a la resta del Cos de la  
Policia Local de Moixent exerceixen una gran llavor, si bé, indica que també s’ha d’evitar donar 
peu a tenir que felicitar públicament en un Ple a un agent que ha complit amb la seua funció cada 
vegada que puguen passar aquestes coses.

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

Primer. Aprovar l’inici del procediment, amb la proposta del ple municipal de Moixent, per 
a l’atorgament d’una felicitació pública a títol individual, regulada en el Decret 124/2013, de 20  
de setembre del Consell, per a l’agent de la policia local de Moixent: Rebeca Flor Martínez (agent 
018), atenent l’actuació realitzada el passat dia 13 de juliol de 2018, que va suposar el rescat  
d’una persona anciana en situació de perill.

Segon.- Notificar aquesta proposta a l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències,  
perquè inicie els tràmits procedents per a la concessió, si ho considera convenient de la felicitació 
proposada.

2.5.- Aprovació Compte General.
26090205.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ: COMPTE GENERAL DEL EXERCICI 2017.

Atenent als següents antecedents i consideracions:

1r. Havent-se dictaminat, per la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de 
2017, amb data 25 de juliol de 2018.

2n. Havent-se publicat el corresponent edicte de exposició pública al Butlletí Oficial de la  
Província núm. 151, de 6 d’agost de 2018, sense cap reclamació, reparo u observació a la data de  
la subscripció de la present proposta d’acord. 



3r. Considerant allò establert per l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com per 
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist quant antecedeix, es sotmès  a la consideració de l’Ajuntament en Ple, la adopció  
dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2017.

Segon.-  Remetre a la Sindicatura de Comptes la informació relativa al Compte General 
del 2017.

El portaveu del grup socialista,  Francisco Moratal,  manifesta el vot  en contra del seu 
grup, indicant que, una de les raons de l’orientació del seu vot és que encara es va arrossegant 
totes les preguntes i la documentació que es va demanar del Compte del 2015 l’any 2016, per  
tant, indica que si encara no se’ls ha contestat coses del 2015, molt menys està el grup socialista  
d’aprovar els Comptes de 2017.

El Sr. Alcalde, indica que li agradaria fer una observació respecte a la contestació del Sr.  
Moratal. Explica que en aquest punt el que s’està proposant és la publicació dels Comptes Anuals  
de 2017 que es una cosa que exigeix la Llei, i que per tant, amb l’orientació del seu vot està dient  
que no està d’acord, per una banda, amb els comptes, però per altra banda, també està dient que  
no es publique.

Per majoria absoluta, amb el vot a favor dels grups Popular i Ciudadanos i amb el vot en  
contra del grup Socialista, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2017.
Segon.-  Remetre a la Sindicatura de Comptes la informació relativa al Compte General 

del 2017.

2.6.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2018.
26090206.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICION

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 04/2018

Con respecto al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, por las 
facturas,  referente  a  servicios  o material  ejecutados,  servidos  o  adquiridos  durante  el 
ejercicio 2017, se propone la aprobación de las mismas para su imputación al presupuesto 
del año 2018, por no presentación, por parte de las mercantiles, 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 y fecha Aplicación Importe Nombre Tercero Texto Libre Documento
Fecha 
Doc.

1224/02-07-18 16210-22799 4.486,17 GIRSA
Explotación y mantenimiento 
ECOPARQUE octubre 2017

201701179
3

31-10-17

1515/01-08-18 33000-22609 1.738,40
RUBÉN ARANDA 
SANCHIS (DINAMO 
PRODUCCIÓN TEATRAL

Representación teatral “Les 
aventures del regne de 
camembert”

27/17 15-10-17



1520/17-07-18

16300-21000

24100-22699

33000-22609

33600-22609

17100-21001

15310-22104

15100-21000

15320-21001

1.353,85
COOP.V SAN PEDRO 
APOSTOL

Suministro s varios limpieza 
calles, jardines, aula formación 
PREMSA, Bastida, vestuario 
personal calles

C-1702126 31-07-17

1521/17-07-18 15310-22104 856,05
COOP.V SAN PEDRO 
APOSTOL

7 camisas ML, , 28 chaqueta 
polar caballero, 5 pantalón 
multibolsillos, 3 camisa MC, 2 
polo ML, 1 chaleco 
multibolsillos, 2 zapato 
súmmum (BRIGADAS CALLES)

10200006 15-12-17

1456/20-07-18 33210-22609 264,00
CONTES PER AL NOU 
MI·LENNI, S.L.

Taller de animación lectora en 
la biblioteca el 17-12-17 “El 
fascinant món dels 
dinosaures”

445/17 10-12-17

8.698,47

Visto el Informe de Intervención de fecha 18 de septiembre 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.

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

PRIMER.- Aprovar,  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article  60  del  Reial  decret 
500/1990,  els  expedients  de  despesa  que  es  relacionen a  continuació,  perquè  es  reconega la 
despesa amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018.



2.7.- Dació de compte d’informes relatius al subministrament d’informació trimestral 
al Ministeri d’Hisenda (segon 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.
26090207.P18

El Sr. Alcalde dóna compte del contingut de l’informe:

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL  

CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIMESTRALES  DE 
SUMINISTRO  DE  INFORMACIÓN  DE  LA  LEY  2/2012  LOEPSF, 
DESARROLLADA POR LA ORDEN HAP/2105/2012.

I NORMATIVA APLICABLE

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).

RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley 39/1988.

Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales.

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera.

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre que modifica Orden HAP/2105/2012, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

II ANTECEDENTES DE HECHO

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base 
del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de 
cuentas  y el  control  de  la  gestión  pública  para  contribuir  a  generar confianza en  el  correcto 
funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la 
LOEPSF,  la  obligación  de  las  Administraciones  Públicas  de  suministrar  toda  la  información 
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos 
que  se  adopten  en  su  desarrollo,  y  garantizar  la  coherencia  de  las  normas  y  procedimientos 
contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de 
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de 
suministro de información, se ha recogido en su  artículo 16, que deberá efectuarse por medios 
electrónicos  a  través  del  sistema que el  Ministerio  de Hacienda y Administraciones  Públicas 
(MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1).

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html#I24


Los  artículos  14  y  16  de  la  Orden,  sobre  obligaciones  mensuales  y  trimestrales  de  
suministro de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han  
entrado en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con  la disposición transitoria única de  
la  Orden.

Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del 
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones  
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”

Resultando que a través de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, en la aplicación 
de  las  ejecuciones  trimestrales,  a  partir  del  ejercicio  2015,  se  han  introducido  los  siguientes 
cambios: 

1. Incorporación de un nuevo cuestionario “Medidas de Racionalización”, destinado a 
medir  el  impacto de las  medidas  adoptadas  en aplicación  de la  reforma aprobada por  la  ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.  
Sólo para el primer trimestre.

2.  Modificación  del  cuestionario  F.1.2.2  “Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias”  (modelo 
ordinario)  para  actualizarlo con los  modelos  de presentación  en  el  Registro  Mercantil  de  las 
cuentas anuales. 

3. Modificación del formulario F.2.1 “Operaciones internas entre entidades del grupo y 
ajustes  a  considerar  en  el  informe  de  evaluación  de  la  Corporación  Local”  para  facilitar  la 
cumplimentación de esta información. 

4.  Modificación  del  formulario  F.1.1.9  “Calendario  y  presupuesto  de  tesorería” 
consistente en el desglose de los pagos presupuestados del ejercicio corriente y cerrados entre que 
están incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores y los que no lo están. 

5. En este orden de ideas, el artículo 16.10 de la Orden HAP/2082/2014 “Obligaciones 
trimestrales de suministro de información”, dice que en los tres primeros trimestres de cada año,  
quedan excluidas del cumplimiento de la obligación de suministro de información trimestral, las 
Corporaciones  Locales  de  población  no  superior  a  5.000  habitantes,  excepto  la  información 
relativa al Calendario y presupuesto de tesorería, deuda viva y su estimación en los próximos diez 
años. 

6. Se aplicará la estructura presupuestaria aprobada por Orden HAP/419/2014, de 14 de 
marzo, por lo que se suprime el artículo 27 de la clasificación económica de gastos y se modifica 
la clasificación por programas del gasto. 

7. A partir del 2º trimestre, en la actualización del informe de evaluación de la estabilidad 
presupuestaria se recoge la valoración del cumplimiento de la regla del gasto al final del ejercicio 
corriente, de acuerdo con el artículo 16, apartado 4 de la Orden HAP2105/2012. 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;

III INFORME

PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información

De  conformidad  con  lo  regulado  en  el  artículo  4  de  la  Ley  2/2012,  LOEPSF,  y  el 
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con 
el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 
de  noviembre,  este  secretario-interventor  ha  cumplido  con  su  obligación  de  remisión  de 
suministro de la información trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2018, en tiempo 
y forma, antes del día 31/07/2018.

SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.

Para  suministrar  la  información  requerida,  correspondiente  al  segundo  trimestre  de 
2018, y a pesar de que la normativa no exige de manera específica la elaboración de un informe ni 



su  posterior  tratamiento,  esta  intervención  considera  necesario  la  elaboración  del  presente 
informe, que resume la información volcada, los principales criterios de estimación seguidos.

Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la 
información, recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de 
dar traslado al Pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de 
la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta 
del  Ministerio  podría,  imponer  a  las  entidades  locales,  cuando  se  apreciase  un  riesgo  de 
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de 
gasto al cierre del ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.

Por  otro  lado,  abundando  en  la  necesidad  de  dar  cuenta  al  Pleno,  el  Real  Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, 
establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento 
del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación 
de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de 
desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la 
Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital 
Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no 
es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que 
procede con ocasión de la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento 
de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de 
manera  preceptiva  la  elaboración  de  un  Plan  Económico  Financiero  por  incumplimiento  de 
objetivos. 

Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para 
que  se  proceda  a  su  elevación  al  pleno  de  la  Corporación  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos.

TERCERO.- Contenido de la información 

La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte 
de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha  
materializado  en  los  formularios  que  ha  diseñado  la  Subdirección  General  de  Estudios  y 
Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada. Se 
adjunta detalle de los formularios remitidos 

Acceso a Información

F.1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

F.4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

Formularios disponibles

Calendario y Presupuesto Tesorería

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
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CUARTO.- Observaciones  y explicación de los contenidos: 

En el formulario Calendario y Presupuesto Tesorería, se han consignado los importes que 
se derivan de la contabilidad a 30 de junio de 2018 referentes a  cobros y  pagos, de ejercicio 
corriente y de ejercicios cerrados. Asimismo, se han estimado unos cobros y pagos para el resto  
del ejercicio, bajo unas premisas y criterios, más bien, conservadores y prudentes.

En cuanto a los  formularios  Deuda viva y vencimiento mensual  previsto en próximo 
trimestre  y  Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años,  se han consignado los 
importes referentes a deuda viva, vencimientos de cuota de amortización, dentro del próximo 
trimestre  y  de  los  próximos  10  años,  tanto  del  préstamo  de  refinanciación  de  la  operación 
concertada al amparo del RDL 4/2012, como de otras operaciones de crédito. Se incluyen las  
operaciones avaladas por el propio ayuntamiento (2 préstamos de P.R.E.M.S.A.).

Se adjuntan formularios remitidos a la plataforma del MEH : 

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2018

Entidad Local:      v.1.1-10.34.251.163

Formularios disponibles

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería

IV CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN

Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a  30 de junio de 2018, y con las 
estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, el Ayuntamiento de MOIXENT: 

De  la  ejecución  del  Presupuesto  consolidado  de  la  entidad  local,  y  de  la  mercantil 
PREMSA, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2018,  RESULTA:  Que la 
Corporación Local cumple con la obligación de remisión de información correspondiente al  2º 
trimestre 2018.  

F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval. 
2º Trimestre Ejercicio 2018 

Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local 

Código Denominación Clasificación
Situación de 
información

17-46-170-AA Mogente/Moixe (21393)
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17-46-170-AA-000 Mogente/Moixent ADMIN PUB
Cerrado informe 

evaluación

17-46-170-AP-001 Prom. Econòmica de Moixent, S.A. ADMIN PUB
Cerrado informe 

evaluación

Situación de la entrega: Cumplida obligación  

============== =================== ====================
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva PDE al final del período

Entidad

Deuda 
a 

corto 
plazo

Emisiones 
de deuda

Operaciones 
con

Entidades de
crédito

Factoring 
sin 

recurso

Arrendamiento
financiero

Asociaciones
publico

privadas

Pagos 
aplazados

por 
operaciones
con terceros

Otras 
operaciones
de crédito

Con 
Administraciones

Públicas solo
FFEELL (1)

Total Deuda 
viva

PDE al
final del 
período

17-46-170-AA-000 

Mogente/Moixent
0,00 0,00 529.751,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.901,31 581.652,69

17-46-170-AP-001 

Prom. Econòmica de 

Moixent, S.A.

0,00 0,00 5.137,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.137,16

Total Corporación 

Local
0,00 0,00 534.888,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.901,31 586.789,85

Total Deuda viva PDE 586.789,85

2.8.- Dació de compte de període mig de pagament corresponent al segon trimestre de 
2018.
26090208.P18
El Sr. Alcalde dóna compte del següent contingut:



2.9.- Informe recaptació municipal anul·lació pendent històric.
26090209.P19

El Sr. Alcalde dóna compte del contingut de l’informe:

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION

Asunto: GESTIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO EN EJECUTIVA.

María Asunción Francés Alcaraz, funcionaria del Ayuntamiento de Moixent, como administrativa 
adscrita al departamento municipal de recaudación, en relación de la gestión del pendiente de 
cobro histórico y a efectos de formalizar progresivamente la baja en cuentas de dichas partidas 
pendientes de cobro, propone la baja de un primer bloque de recibos para lo cual  emite el  
siguiente INFORME:

A) Recibos anteriores a la externalización de la recaudación ejecutiva, años 1988 a 1997.

1º. En el año 1997 se externalizó la recaudación ejecutiva mediante contrato de colaboración 
con la empresa José Luis Martínez Morant SL, procediendo a formalizar el cargo a dicha empresa  
de los recibos pendientes de cobro. En ese proceso fueron descartados del cargo recibos de los 
ejercicios 1988 a 1997 por importe de trescientos cuarenta y nueve mil sesenta y nueve euros y  
sesenta  y  ocho  céntimos  (349.069,68  €), por  considerar  que  por  distintas  causas  no  eran 
cobrables ya que procedían de padrones que estaban poco actualizados como el  IBI  Urbana,  
padrón  que originaba recibos  de importes  elevados  pero que no se  pagaban  porque no se  
correspondían con la  realidad física  o  jurídica  de los  inmuebles  (Polig.  Moinsa,  Cumbres de 
Valencia,…), o transmisiones que no se comunicaban al Catastro, amén de muchas duplicidades,  
como es el caso del cargo 41/1993; o expedientes de licencias de obras que finalmente no se  
realizaban pero que después de haber generado la liquidación, no se comunicaba la baja a este  
departamento (Ejemplo: un recibo de ICIO por importe de 63.000 € para construir una gasolinera  
que nunca llegó a construirse).

2º. La referida remesa está preparada para su baja en cuentas, con relación nominal de recibos,  
informe de aplicación contable a cada partida, e informe de este departamento con propuesta 
de data aplicando la prescripción de oficio.



B) Recibos devueltos por la empresa colaboradora para su baja en cuentas.

1º.  En cuanto a los recibos que la empresa colaboradora después de haber realizado gestión de 
cobro   ha  ido  devolviendo para  su  baja  en  cuentas,   por  parte  de  esta  recaudación  se  ha 
procedido  a  su filtrado en el  sistema informático (datando los recibos  uno a uno),  y se ha 
emitido el informe de aplicación a partidas contables, así como el listado nominal de recibos. Las  
facturas de data por causa de baja administrativa, es decir, que ha habido resolución declarando  
la  baja  del/los  recibo/s  o  la  reposición  a  voluntaria,  se  formalizaron  a  medida  que  fueron 
presentadas;  quedando otras pendiente de aprobar, mayoritariamente, las de recibos fallidos. 
Estas últimas se detallan:

Nº ORDEN

 FECHA

IMPORTE 

FRA. DATA 
PRESENTADA

IMPORTE 

BAJA 
DEFINITIVA

Diferencia

por gestión 
cobro/baja

 MOTIVO DE LA 
DATA

  

1/97 30/12/97 34.483,28  23.785,88  10.697,40

DEUDORES EN 
PARADERO 
DESCONOCIDO

4/97 30/12/97 26.351,21  24.088,47  2.262,74 RECLAMACIONES

2/98 16/02/98 5.209,56  244,51  4.965,05
REPOSICION A 
VOLUNTARIA

3/98 27/04/98 113.799,03  85.751,83  28.047,20 RECLAMACIONES

2/99 03/05/99 9.088,38  7.314,43  1.773,95 INSOLVENTES

3/99 10/05/99 7.130,26  7.130,26  0,00 INSOLVENTES

4/99 10/05/99 26.138,83  26.138,83  0,00 INSOLVENTES

5/99 10/05/99 5.747,95  5.747,91  0,04 INSOLVENTES

6/99 17/05/99 7.362,78  7.362,81  -0,03 INSOLVENTES

7/99 31/05/99 317,02  317,01  0,01 INSOLVENTES

8/99 07/06/99 3.190,99  1.065,20  2.125,79 INSOLVENTES

9/99 14/07/99 280,02  280,02  0,00 INSOLVENTES

10/99 18/10/1999 4.672,29  4.672,29  0,00 INSOLVENTES

13/99 20/12/1999 818,69  695,01  123,68 INSOLVENTES

3/00 31/07/2000 61.206,02  61.206,14  -0,12 RD 1451/1987

4/00 16/10/2000 51.570,98  51.506,02  64,96 INSOLVENTES

5/00 05/10/2000 2.564,69  2.564,70  -0,01 INSOLVENTES

7/00 04/12/2000 715,20  715,19  0,01
MULTAS TRAFICO 
NO RESIDENTES

8/00 11/12/2000 5.629,61  5.592,36  37,25 FALLIDOS



9/00 18/12/2000 11.834,15  3.104,48  8.729,67
FALTA DE 
VALORACION

10/00 18/12/2000 1.550,63  1.550,63  0,00 INSOLVENTES

11/00 18/12/2000 10.882,53  10.344,99  537,54 RECLAMACIONES

12/00 18/12/2000 1.931,73  1.931,72  0,01 INSOLVENTES

1/01 21/05/2001 1.718,89  1.718,88  0,01 FALLIDOS

2/01 11/06/2001 5.123,75  5.123,77  -0,02 FALLIDOS

4/01 24/09/2001 437,24  437,25  -0,01 FALLIDOS

5/01 12/11/2001 1.762,54  1.762,55  -0,01
RECLAMACIÓN 
TEA

6/01 12/11/2001 411,45  411,46  -0,01 FALLIDOS

7/01 19/11/2001 5.682,91  5.682,91  0,00 INSOLVENCIA

8/01 10/12/2001 10.493,39  10.305,43  187,96 INSOLVENCIA

9/01 17/12/2001 1.439,74  868,87  570,87 FALLIDOS

1/02 21/01/2002 641,19  641,19  0,00 INSOLVENCIA

2/02 11/03/2002 954,24  954,24  0,00 FALLIDOS

3/02 10/06/2002 5.389,87  5.240,81  149,06 FALLIDOS

4/02 10/06/2002 3.547,84  3.547,83  0,01 FALLIDOS

6/02 21/10/2002 158,83  158,83  0,00 INSOLVENCIA

7/02 21/10/2002 609,70  609,70  0,00 FALLIDOS

8/02 21/10/2002 685,51  685,51  0,00 FALLIDOS

9/02 11/11/2002 4.413,81  4.413,82  -0,01 INSOLVENCIA

11/02 16/12/2002 8.359,65  8.359,64  0,01 FALLIDOS

12/02 16/12/2002 11.226,10  1.347,99  9.878,11 INSOLVENCIA

1/03 29/04/2003 3.201,13  3.201,11  0,02 FALLIDOS

2/03 30/12/2003 2.947,21  2.947,21  0,00 INSOLVENCIA

1/04 07/05/2004 44.152,35  44.152,34  0,01
INSOLVENCIA. 
SARPITE

1/05 02/09/2005 3.059,31  3.046,88  12,43 INSOLVENCIA

2/05 23/12/2005 1.310,15  1.310,15  0,00 INSOLVENCIA

TOTALES: 510.202,63  440.039,06  70.163,57



2º. Analizando  la  anterior  relación  se  observa  una  diferencia   de  70.163,57  euros  entre  la  
cantidad total a que ascienden las datas presentadas y la cantidad que queda por anular. Dicha  
diferencia corresponde a la gestión que se ha hecho desde este departamento una vez que la  
empresa  colaboradora  ha  devuelto  los  recibos,  bien  por  recaudación  de  los  mismos  o  por 
tramitación  de  expedientes  individuales  de  baja.  Las  pequeñas  diferencias  de  céntimos  son 
debidas a la conversión de los recibos de pesetas a euros.

3º. Asimismo informar que todos los expedientes de data relacionados, están preparados para 
decretar  su  baja  en  cuentas.  Cada expediente  contiene la  relación nominal  de  recibos,  y  el 
informe de aplicación a partidas contables emitido por este departamento. 

C) Propuesta de baja.

Por todo lo expuesto se propone la baja en cuentas:

1.  De las cantidades pendientes anteriores a 1997, que se citan en el apartado A) por importe de 
349.069,68 €, aplicando la prescripción de oficio que estipulan los artículos 66 y siguientes de la  
ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.  De las cantidades que se detallan en el  apartado B)  referidas a recibos que después de 
realizar  la gestión de cobro en ejecutiva han resultado fallidos o insolventes por importe de 
440.039,06  €,  conforme el artículo 76 de la referida Ley General Tributaria.

Al respecte, intervé el portaveu del grup socialista, qui afirma que açò és una mostra que,  
desgraciadament, també hi ha molta gent insolidària i que no compleix amb els seus deures i 
obligacions tributàries a l’igual que ho fan la resta de mortals. A més, indica que també hi ha  
hagut una mala gestió d’anteriors equips de govern que no van prendre les mesures necessàries  
per a cobrar el que cal cobrar.

Al  respecte,  el  portaveu  del  grup  popular,  explica  que  el  tema  d’hisenda  és  molt 
complicat, que està clar que l’Ajuntament te les armes per a poder cobrar però, manifesta, que per  
molts mitjos que un Ajuntament puga posar, la gent està cada vegada més espavilada i sempre  
tenen tretes per a no pagar, bé siguen empreses, bé siguen insolvents que s’ho posen a nom d’un 
familiar, etc.; per tant, indica que la gestió és prou complicada, si bé, manifesta que justetament la 
gestió  d’economia i  hisenda de l’Ajuntament de Moixent,  no es pot  catalogar de mala, si  bé 
respecta l’opinió del portaveu socialista.

El Sr.Moratal, indica que, a banda de tot, també va costar diners externalitzar el servei 
mitjançant la contractació d’una empresa perquè es fera càrrec d’eixos cobraments, i pareix que  
tampoc ha sigut massa efectiva. Manifesta que havent-hi uns números com els que hi ha no es pot  
considerar una gestió bona. A més, afirma el Sr. portaveu que, creu recordar, que sumant tots els  
números de l’històric, la quantia del deute entre IBI, vehicles, etc..., amb l’Ajuntament, ascendeix 
als 2.000.000€, per tant, tenint en compte que el pressupost de 2018 és de 4 milions d’euros, 
pensar que la meitat del pressupost d’un any no s’hi haja cobrat ha suposat un minvament molt  
elevat.

Al respecte, el Sr. Dubal, corregeix al portaveu socialista indicant-li que eixa quantitat de 
quasi 2 milions d’euros que diu, és el total des de fa 20 anys. A més, indica que encara que  
governe el  PSOE,  Ciudadanos,  Podemos,  o  qualsevol  altre  partit,   mai  podran  aconseguir  el 
cobrament del 100% del deute. Afirma que ell no perdona a ningú de pagar, de fet, indica que cal 
cobrar-ho, però hi ha situacions que no es poden. A més, indica al Sr. Moratal que parla de 2 



milions  d’euros  d’una  acumulació  de  20  anys,  el  que  suposa  una  mitja  de  100.000€  anuals 
d’incobrables, d’un pressupost de 4 milions d’euros, per tant, hi ha que reconèixer que tampoc és 
una barbaritat, encara que afirma que està d’acord que hauria de ser el 100%.

3.- MOCIONS.
26090300.P18

3.1.- Moció PSOE nº R.E. 2410.
26090301.P18

Intervé el Sr. Francisco Moratal, portaveu del grup municipal socialista, qui dóna lectura a la 
moció del seu grup:





El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, explica que el seu grup pretén traslladar el 
que els han traslladat molts agricultors sobre la problemàtica d’estar tres o inclús cinc setmanes 
sense poder cremar la poda com a conseqüència d’estar dividit el terme en dos. Indica que també es  
va parlar amb el guarda i aquest els va manifestar, també, que és una cosa que es pot portar a terme 

Intervé al respecte el Sr. Alcalde, indicant que com bé ha dit el Sr. Moratal és una demanda de  
molts veïns, i que per això es va exposar i comentar en el Consell agrari, on es va arribar a l’acord 
que en 2019 és poguera cremar en tot el terme per igual. Per tant, afirma que l’acció de modificar el  
“Pla de cremes” és una cosa que ja s’està portant a terme. Demana al regidor-delegat d’agricultura  
que expose el que serà la rectificació que es va adoptar en l’últim Consell del 19 de setembre.

El  regidor-delegat  d’agricultura,  José Enrique Pérez,  explica  en  primer lloc  que el  Pla  de 
cremes que hi ha en Moixent es va aprovar l’any passat on es va fer una modificació per adaptar-lo  
a la demarcació de Xàtiva. Si bé, indica que abans d’adaptar-lo es va fer un esborrany que es va  
passar a tots els grups polítics, a la Cooperativa, i als diversos col·lectius d’agricultors perquè feren 
qualsevol mena d’aportació i  així  fer  un Pla en què tots hagueren participat.  Manifesta que al 
respecte no es va tindre cap proposta de ningú, i que per això es va continuar d’acord amb que hi  
havia,  sols  efectuant  l’adaptació corresponent.  Continua indicant  que,  al  Consell  agrari,  com a 
conseqüència de diverses peticions, es va comentar que seria interessant fer una modificació. Si bé, 
explica que el procediment per a portar-la a terme, cal fer una rectificació parcial del Pla, enviar-la  
a Conselleria i que aquesta que aprove el projecte favorablement, i després passar-ho pel Ple.
Per altra banda, explica que també està la subvenció per a la revisió del Pla de prevenció d’incendis  
forestals,  el  qual  s’ha  d’adaptar,  també,  a  la  demarcació  de  Xàtiva,  conforme  a  les  noves  
normatives que hi ha. 
Indica el regidor que ha parlat amb els tècnics i aquests li han suggerit que l’ideal seria esperar a fer  
la modificació del Pla de cremes i incloure-ho tot quan és faça el Pla de prevenció d’incendis  
forestals, que està subvencionat. En cas d’esperar i fer-ho tot junt, el procediment seria el mateix  
-es farà un esborrany de l’adaptació del Pla, es remetrà a tots els grups polítics i associacions per si  
hi ha alguna cosa que es puga aportar, s’enviarà a Conselleria fins que conteste, i es passarà pel Ple. 
El  regidor  manifesta  que  eixa  és  la  situació  que  hi  ha  i  en  el  que  s’està  treballant  des  de  la 
celebració del Consell agrari.
Explica que aquesta setmana s’ha estat cridant a Conselleria per veure si ja tenien les resolucions 
per poder anar presentant els Plans.

El  Sr.  Alcalde  li  demana  al  regidor  Jose  Enrique  Pérez  si  pot  comentar  un  poc  sobre  la  
modificació de l’acta del Consell agrari que es va demanar perquè el Secretari ho posara.

Al respecte, el regidor Jose Enrique Pérez, explica que va demanar que s’indicàra a l’acta que 
sobre el tema del Pla de cremes sí que s’havia parlat i la disposició de l’Ajuntament de poder portar  
a terme eixa modificació perquè es poguera cremar en ambdues parts del terme a la vegada. 
A més, el regidor explica també, que va estar parlant amb el guarda forestal i amb els tècnics, i li 
indicaren que, estar delimitat el terme en dues parts, pel que fa a la prevenció d’incendis si que es  
important,  perquè  si  cremant  una  part  del  terme  hi  ha  un  incendi,  sols  afectaria  eixa  part,  i  
l’actuació dels serveis d’extinció seria menys complicada.
A banda, el regidor també fa menció a una informació que li ha arribat sobre un esborrany de Llei  
que va rondant, pel que s’aplica una nova regulació que controla i restringeix més el tema de les  
cremes,  amb  l’objectiu  d’aplegar  a  prohibir  la  crema  i  passar  a  triturats  o  arreplegada  per  a 
biomassa.

També el Sr. alcalde afegeix a les paraules del regidor que, en l’elaboració dels pressupostos 
de l’any 2018, es va estar mirant d’intentar comprar una trituradora que s’adapte al major tipus de 
poda que generen els veïns, donat que la finalitat de tot açò serà aplegar finalment a què tot siga  
triturat i així evitar la crema. Indica que és una opció que ha estat valorant l’Ajuntament com a  
forma d’ajuda als veïns.

El portaveu del grup socialista, manifesta el seu desacord amb el regidor d’agricultura en la  
qüestió de quant hi ha més risc d’incendi, i indica que justament quan més risc d’incendi hi ha es  
quan  no és  deixa  cremar  a  ningú,  afirma que  quan  es  deixa  cremar  és  perquè  les  condicions 



climatològiques ho permeten o perquè s’està en l’època de l’any amb menys risc. Per tant,  es  
reafirma en què la divisió del terme per a cremar en un inconvenient per als agricultors, i que la  
seua unió no aguditza el risc d’incendi. 

L’alcalde explica que s’ha de valorar el risc que comporta cremar en tot arreu, i el risc que 
comporta cremar per seccions.

Després del debat, el Sr. Secretari pregunta als grups si s’aprova la moció.

Al respecte, el Sr. Alcalde li indica al Secretari que ha cregut fer tota aquesta reflexió perquè 
en veritat ja està tot en marxa.

També el portaveu del grup popular, Vicente Dubal, indica que perquè es vol aprovar ara si 
quan estiga tot correcte i es porte al Ple s’ha de tornar a aprovar.

El Sr. Secretari explica que s’ha debatut la moció i que lògicament s’ha de votar o deixar-la 
damunt la taula.

Al respecte, el Sr. Alcalde diu que es reafirma amb les paraules de Vicente Dubal, perquè si al  
final es porta a terme la modificació, tornarà a vindre al Ple i per tant s’haurà de tornar a votar, per  
tant proposa deixar-la sobre la taula.

Finalment, per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació acorda deixar la 
moció sobre la taula. 

3.2.- Moció PSOE nº R.E. 2416.
26090302.P18

Intervé el Sr. Francisco Moratal, portaveu del grup municipal socialista, qui dóna lectura a la moció 
del seu grup:





Al respecte, intervé en primer lloc el portaveu del grup popular, Vicente Dubal, qui indica 
que està clar que la Constitució va marcar un abans i un després en la vida de tots els espanyols, i  
que està d’acord en el fet que es podria fer algun acte, però creu que s’hauria de veure quins actes 
són els que més interessen donat que són dates en què la gent està en l’oliva, de pont, etc., i  
interessa que és facen actes on la gent puga participar.

També el Sr. Alcalde, comenta que es va estar vegent que com, especialment, es vol que 
siguen els xiquets els que participen en els actes de la Constitució, creu que els actes destinats a 
ells es podrien fer el 5 de desembre que els xiquets encara estan a l’escola. Indica que en les  
propostes fetes a l’exposició de motius de la moció, hi ha una relació molt extensa d’actes o 
activitats  per  a  poder  realitzar-les  totes  en  el  primer  any,  però  sí  que  està  d’acord  d’anar  
incrementant  en el pas dels anys. Creu que seria convenient  que fora a través de la regidora 
d’educació i cultura, Amparo Mollá, poder impulsar-ho en l’escola a través d’un grup de xiquets.

La regidora Amparo Molla, indica que estaria bé agafar a un grup de xiquets, especialment 
de cinquè i sisè, que són més majors i més llançats. Pensa que fer una cosa cultural per al dia 5 no  
estaria malament.

Al respecte, la regidora del grup socialista, MªJosé Mollá, indica que està d’acord en el del 
dia 5 però que el dia 6 s’hauria de fer alguna cosa també, perquè és una festa que pareix que no té  
gens d’importància per al que verdaderament és.

La regidora del grup popular Amparo Mollá, indica que està d’acord amb el que diu MªJosé 
Mollá, però que també s’ha de pensar que és un poble on la gent se’n va al bancal o aprofita el  
pont, i cal anar a poc a poc.

El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, recorda que la mateixa proposta recull 
que es puguen celebrar tots o alguns dels actes i activitats recollides a la moció. A més també 
indica, que no té tampoc el perquè de ser eixes si hi ha altres propostes.

Finalment,  per  unanimitat  dels  membres  presents,  el  Ple  de  la  Corporació  adopta 
favorablement la moció presentada pel Grup Socialista.



4.- INFORMES D’ ALCALDIA.
26090400.P18

1. El Sr. Alcalde indica que a la Comissió Informativa es va comentar avançar l’hora del Ple 
a les 19:30 hores, almenys ara en hivern per si algun Ple es fa més extens, ho comunica  
perquè es un assumpte que també s’ha de passar pel Ple.

2. El Sr. Alcalde explica que des de la Mancomunitat, per ampliar el que és la subvenció als 
serveis socials, es va comentar que si Moixent s’incorporava a eixa subvenció, la ràtio 
d’habitants faria que pujara, i pogueren tindre, a través de la Mancomunitat, més servei 
els pobles. Indica que com no costava res i a banda, en una xicoteta part, també Moixent 
es pot beneficiar que a nivell mancomunat hi hauria un assessor jurídic al 50% de la 
jornada  i  seria  itinerant  pels  pobles  de  la  Mancomunitat,  també  es  tindria  personal 
administratiu  itinerant  a  jornada completa,  i  una educadora  social  itinerant  a  jornada 
completa. A més explica, que si Moixent no s’unia, no s’aplegava a la ràtio de 10.000 
habitants i, per tant, els serveis subvencionats eren menys.

3. El  Sr.  Alcalde  explica  sobre  la  restauració  del  trajecte  ferroviari  Xàtiva-Moixent,  i 
proposa  al  Ple  el  suport  de  la  Diputació  de  València  a  la  restauració  immediata  del 
trajecte  ferroviari  entre  Xàtiva-Moixent,  sol.licitar  la  col.laboració  de  la  Generalitat 
Valenciana en la dita restauració, així com la transmissió d’aquest acord al Ministeri de 
Foment per a instar-lo a què complisca  els acords amb els municipis afectats de forma 
immediata mitjançant la restauració de dit trajecte ferroviari entre Xàtiva i Moixent.

5.- PRECS I PREGUNTES.
26090500.P18

1.- El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, indica que se’ls ha comunicat que tornen a 
hi haure goteres al pavelló. Demana que es solucione el problema com més aviat possible.

2.-  El portaveu socialista, pregunta si hi han ordinadors amb lector de targeta digital oberts al  
públic, ja que hi ha usuaris que han anat a la biblioteca i no han pogut accedir. Demana que es 
puga adquirir d’alguna forma i facilitar eixe accés.

L’alcalde  respon  al  respecte,  que  està  d’acord,  a  més  que  una  cosa  que  suposa  un  cost  
econòmic.

3.-  Francisco Moratal,  explica  que a  les  obres  del  carrer  Sant  Blai  hi  ha  un tram que no té  
“taulells” per a facilitar el pas per les obres, encara que no sap si ja s’ha solucionat, demana que 
en cas negatiu, es millore eixe tram per a major seguretat dels vianants.

El  Sr.  Alcalde  contesta  que  ja  s’ha  solucionat,  donat  que  amb les  últimes  pluges  es  va  
demanar que és col·locaren nous “taulells” per evitar que els vianants passaren pel fang.

També, el portaveu socialista pregunta si l’obra es va a realitzar amb formigó premsat? I si és  
així, perquè no es fa amb pedretes, ja que és una zona del nucli antic?

L’alcalde respon afirmativament que l’obra es va a realitzar amb formigó premsat, donat que 
les pedretes són perilloses, especialment, quan plou, l’exemple està en les escales de Santa Anna.  
A més, l’alcalde explica que el major motiu per a no fer-ho amb eixe material és perquè més del 
80% de gent que viu al nucli antic és gent major i suposa un gran perill per a ells perquè es poden 
relliscar.

4.-  El portaveu socialista fa un prec pel qual sol·licita resposta a tots els escrits presentats que 
no es contesten des del 2015. El regidor fa especial menció en el tema de les calderes, i recorda  
que va preguntar si hi havia consignació pressupostaria per al canvi de les calderes de l’escoleta i 
l’escola, a més de tot allò que es va sol·licitar al respecte en l’acta de novembre de 2016. També 
fa menció a un informe sol·licitat al tècnic Joan Andreu, en el que s’indiquen les peces que s’han 
canviat a les calderes, el qual tampoc s’ha facilitat.

5.-  El Sr. Moratal, portaveu socialista, pregunta respecte a l’auditoria que s’està portant a 
terme, quan es podran saber els resultats?, quina quantitat econòmica li suposa a l’Ajuntament de  



Moixent i si se li ha pagat ja a l’empresa?
El Sr. Alcalde respon que l’endemà a aquesta sessió, es tractarà un esborrany inicial a partir 

del  qual  es  posarà  a  exposició  pública  de  la  Corporació  per  a  poder  fer  les  al·legacions  o 
observacions que creguen convenients. Pel que fa al tema dels pagos, l’alcalde respon que ha de 
revisar-ho perquè no recorda si es va pagar tot o sols una part.

6.-  El portaveu socialista, Francisco Moratal, pregunta com va quedar la vista oral sobre la 
UE-Cooperativa i la UE-l’esport, i en quina situació es troba el cas a dia d’avui?.

El Sr. Alcalde contesta al respecte que la vista oral s’ha tornat a ajornar perquè han tornat a  
canviar de jutge, i que el nou jutge ha indicat que encara no s’ha pogut veure tota la informació.

7.-  El  Sr.  Moratal,  fa  un  altre  prec  pel  qual  sol·licita  que  es  tornen  a  fer  actes  de  les  
comissions, i  si es fan, que es faciliten també al grup socialista així, com també de totes les  
paritàries, consell agrari, etc... També sol·licita que es tornen a penjar les actes a la web, ja que les 
últimes actes no s’han fet públiques.

El Sr. Alcalde respon que ho miraran perquè si estan eixes actes no hi ha cap problema en 
pujar-les.

8.- El Sr. Moratal, indica que per registre d’entrada 799 de 13 d’abril de 2018, hi ha un escrit 
de les tècniques de l’escoleta infantil pel que demanen que se’ls apliquen els complements que els 
pertoca. Al respecte, pregunta que el seu grup vol saber quina és la postura de l’Ajuntament al  
respecte, i que almenys se’ls done contestació, ja que des d’abril fins a octubre encara no han 
rebut cap resposta. A banda, indica que el seu grup demana un informe jurídic al respecte. A més,  
recorda que el Síndic de Greuges ja va informar a l’Ajuntament de Moixent de la seua obligació 
de contestar totes les peticions de l’oposició.

El  Sr.  Alcalde  respon  al  respecte  que  el  que  demanen  elles  és  que  se’ls  aplique  els  
complements que els pertoque igual que a la resta de personal laboral de l’Ajuntament, i se’ls ha 
dit a les diverses reunions que s’han celebrat, que ara quan s’acabe amb el tema de la RPT ja se’ls 
diria en quin conveni se’ls ajusta. Explica el Sr. Alcalde que es recavarà la informació, perquè en  
el tema del conveni es va fer en 2018 un primer ajust, i al final quan s’engloben, si ara estan 
cobrant més salari base però menys complement, quan s’enquadren tal vegada tinguen menys  
salari base però més complement, el que suposa que pràcticament el sou serà el mateix que tenen 
ara.

El  portaveu  socialista,  Francisco  Moratal,  al  respecte  indica  que  més  enllà  de  si  s’ha 
d’aprovar una RPT, pensa que l’Ajuntament hauria de tenir un criteri, és a dir, unes directrius 
jurídiques que indiquen si les treballadores pertanyen a un conveni o a un altre.

El Sr. Alcalde, explica que algunes treballadores de l’escoleta van vindre a l’Ajuntament amb 
un representant sindical que exigia unes coses. Explica que des de l’Ajuntament se li va dir que 
proposara com a sindicat que era, i indicàra si l’Ajuntament estava en ordre o no. Al respecte  
indica l’Alcalde, que fins hui eixe sindicat no a donat cap contestació a l’Ajuntament de com han 
d’estar salarialment eixes treballadores. A més, manifesta que si elles han contestat per escrit, ha  
sigut un error no contestar, per escrit, però sí que és cert que s’han reunit almenys dues vegades 
amb elles després d’eixe registre d’entrada.

9.- Francisco Moratal, portaveu del grup socialista,  fa una pregunta dirigida al regidor de 
festes, Vicente Dubal. En aquest cas, li pregunta que, qui decideix i baix quin criteri la distribució  
de les taules del sopar de gala i el de l’últim dia de festes, tenint en compte, que des de fa molts 
anys s’ha apartat al grup socialista de la taula de l’Ajuntament.

El regidor de festes, Vicente Dubal, contesta al respecte que ell continua fent el mateix que  
s’havia fet anteriorment. Per tant, indica que qui decideix ell, mitjançant criteris d’altres anys.

El portaveu socialista indica al regidor de festes que especifique a què es refereix a criteris  
anteriors.

El Sr.  Dubal contesta que es refereix a criteris  establerts  anteriors  a l’anterior regidor de 
festes.

El Sr. Moratal pregunta que, per molt que siga anterior, si li pareix normal que això siga així.



El Sr. Dubal indica que en el sopar de gala també és així, al que el Sr. Moratal contesta que no 
és el mateix, perquè del sopar de gala s’encarrega la comissió de festes, mentre que del sopar de  
l’últim dia de festes s’encarrega l’Ajuntament i en la que es posa una taula on es troben tots els 
representants: govern local,  diputats,  jutge de pau, policia, guàrdia civil,  etc.  Manifesta el Sr.  
Moratal  que  li  sembla  una  falta  de  respecte  d’aquesta  regidoria  apartar  d’eixa  forma a  cinc 
regidors de l’oposició com si foren uns tenint en compte que la seua acta de regidor val el mateix 
que la seua.

El Sr. Dubal, indica que ell porta 23 anys de regidor i sempre s’ha fet així, per això no entén  
que els moleste al cap de 23 anys si sempre s’ha fet així. Indica que sempre s’ha separat als grups  
be siga a l’auditori, en missa,... Manifesta que no és una cosa que pense que estiga bé o estiga  
mal, simplement que s’ha basat en el que s’ha fet sempre.

Al respecte, intervé la regidora del PSPV-PSOE, Josefina Calabuig, la qual manifesta que el 
seu grup està cansat d’anar a actes a altres poblacions i en la Corporació Municipal estan tots els  
regidors estiguen al govern o a l’oposició. A més, indica que si en els actes a Moixent s’hagueren  
de regir per grups polítics, al final s’hauria de posar tres taules, una per al PP, altra per al PSOE, i  
altra per a Ciutadans, i en cas que entrara altre grup es necessitaria altra taula. Per això considera 
una qüestió que dóna vergonya.

També intervé la regidora popular, MªTeresa Olmo, indicant que hi ha pobles que en els actes 
de l’Ajuntament no es convida ni a l’oposició.

El Sr. Moratal, indica a la regidora que està mal fet, però també és cert que hi ha llocs que els 
han convidat moltes vegades i com no van els han deixat de convidar.

La Sra. Olmo indica al portaveu socialista, que vagen o no, s’ha de seguir convidant-los.

10.- Per a Cumbres de Valencia, el portaveu del grup socialista sol·licita que els serveis que  
ofereix el COR amb el camionet del reciclatge al poble, creu convenient que puje almenys una  
vegada al mes, a més que es publicite aquest tipus de servei en la urbanització. També sol·licita  
còpia del contracte entre l’Ajuntament de Moixent i GIRSA.

Al respecte, el Sr. Alcalde contesta que quan es va fer el camió de reciclatge, Moixent va  
demanar que vinguera dos dies pel tema de Cumbres, perquè en Vallada i en la Font de la Figuera  
va  dos  dies  a  la  setmana,  i  si  Moixent  té  més  població  que  aquests  dos  pobles  junts  i  una 
urbanització, no és lògic que perquè aquests dos pobles tinguen a la Presidenta i al Vicepresident 
de  la  Mancomunitat  de  Municipis,  tinguen  dos  dies  i  Moixent  sols  tinga  un.  A més  a  més,  
l’alcalde explica que quan ho va sol·licitar la resposta va ser, que res costava agafar el cotxe i  
tirar-ho en l’ecoparc, que en la Font i en Vallada sempre estan oberts.

El grup socialista li indica a l’alcalde que ho sol.licite per escrit i així que quede constància, 
perquè serà l’única forma que després no es puga dir que això no s’ha dit. 

11.-  També respecte a Cumbres, el portaveu del grup socialista sol·licita que es netegen els  
solars, tant si són de l’Ajuntament com si no.
El Sr. Alcalde respon que, els que no són de l’Ajuntament s’estan enviant els procediments perquè 
a eixos solars no es poden entrar fins que no és fajen les sancions coercitives, i després demanar 
permís per entrar, netejar-los i carregar-los. Per tant, indica l’Alcalde que s’estan fent, al respecte, 
els tràmits que s’han de fer i per això està costant un poc més portar-ho a terme.

12.-  El portaveu del  grup socialista trasllada una inquietud d’un sector del  poble,  que és 
sol·licitar la posada de guals en alguns punts de la zona de “Portugal”, per evitar els accelerons 
que es peguen amb els vehicles per eixa zona.

Al respecte, el Sr. Alcalde indica que és un assumpte que ja s’ha estat comentant, i s’està 
mirant de fer-ho en alquitrà, ja que les planxes en xafar a la nit fan molt de soroll.

El portaveu del grup popular, Vicente Dubal, sol·licita que abans de res, es faça un informe de  
la policia local per saber si açò és efectiu o no. Pensa que perquè siga efectiu tindria que hi haure 
un cada tants metres, perquè una vegada passes el monticle, als 10 metres ja pots tornar a anar a 
una velocitat elevada. A més, indica que hi ha molta gent que es queixa perquè no és bo per als 
vehicles. Per tant, manifesta que tal vegada s’està portant a terme una despesa que no es sap si 
realment és efectiva o no



13.- Francisco Moratal, portaveu del grup socialista, comenta que els ha arribat comentaris 
que des de l’Associació del Centre Ocupacional tenen la pretensió de voler alçar la paret exterior 
del  jardí  per  preservar  la  privacitat  dels  usuaris.  Indica  que,  els  han  dit  que  per  part  de 
l’Ajuntament  l’argumentació  que  se’ls  ha  donat  ha  sigut  que  és  un  centre  que  pertany  a  
Conselleria,  una  cosa  que  considera  certa,  però  fa  el  prec  que  l’Ajuntament  s’adreçe  a  la  
Conselleria  i  porte  a  terme  les  pertinents  accions,  mitjançant  que  siga  la  Conselleria  la  que 
s’encarregue de fer-ho, o bé que el mateix Ajuntament, donat que el pressupost del mur no serà  
molt elevat, s’oferisca a fer-ho ell.

Al respecte, el Sr. Alcalde explica que des de l’Ajuntament es vol un centre d’inclusió social,  
que la gent que vaja allí estiga relacionada en la societat, que siga partícip d’aquesta, i que siga un 
més i  no es diferencie de la resta, i  amb eixa proposta que s’està demanant el que es vol és 
enclaustrar als usuaris. L’alcalde indica que, per això si se’ls ha de tancar entre quatre parets que 
siga una decisió de Conselleria i no d’aquest Ajuntament.

També intervé, al respecte, la regidora popular MªÁngeles Wis, qui manifesta que intervé en  
qualitat de regidora i no com a associada del Centre. Explica que el que diu l’alcalde és cert, que  
eixa opinió sobre la tanca l’han tret alguns pares del Centre, i que, a més, el director que també és 
el psicòleg del Centre tampoc ho veu adequat, si bé, indica que si o demanen la majoria dels pares 
caldrà acceptar-ho per part de la resta de pares .

El Sr. Alcalde indica que també es pot demanar un informe del psicòleg al respecte.
El Sr. Moratal explica la possibilitat que els pares fajen una petició a Conselleria a la qual 

s’adjunte l’informe del psicòleg, així com el resultat de la votació dels pares.
La Sr. MªAngeles Wis, indica que Conselleria el que pretén és que com més normalitzada 

estiga la cosa millor, més organitzada, més a l’aire lliure, etc.

14.-  El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, explica que en juliol el seu grup va  
nomenar el tema de la gespa i en cap moment se’ls va comunicar que el projecte ja estava fet. Per  
tant, el grup socialista fa una queixa per falta de transparència, i exposa la pregunta en concret, la  
qual  seria  quan  s’ha  contractat  i  si  aquest  contracte  és  menor?  També pregunta  si  no  hi  ha 
arquitectes en Moixent, que s’ha hagut que donar a un de fora?

Sent las 21,35  hores, s’alça la sessió per la Presidència de la que jo el Secretari done fe. 
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