
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 28 DE 
NOVEMBRE 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 
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 novembre de dos  
mil divuit, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President,  
amb l’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  remés  als  integrants  de  la  Corporació  Local,  el  qual  es 
transcriu tot seguit:

ORDRE DEL DIA

1.  APROVACIÓ  D’ESBORRANY D’ACTES:  Acta  de  26  de  setembre  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. 703 de 19 de setembre de  

2018,  fins al núm. 905, de 20 de novembre de 2018.
2.2.- Aprovació inicial RPT. 
2.3.- Canvi de parcel·la  pel conveni de cessió de l’ecoparc fixe de Moixent. 
2.4.- Condecoració agent de la policia local David Gandia Guarner.
2.5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018.
2.6.- 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.

2.7. Dació de compte de període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 
2018.

3. MOCIONS.
3.1. Moció PSOE nº R.E. 2986.

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



1.- APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: Acta de 26 de setembre de 2018 (Ple 
ordinari).
28110100.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 26 de setembre 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.
28110200.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. 703 de 19 de setembre 

de 2018,  fins al núm. 905, de 20 de novembre de 2018.
28110201.P18

Els decrets objecte de rectificació són:

- Resolució  d’Alcaldia  núm.  759,  de  3  d’octubre  de  2018,  per  la  que  es  sol·licita 
subvenció per al finançament de la despesa derivada del desenvolupament de l’educació de 
persones adultes en la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2018. 
El decret 759 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

2.2.- Aprovació inicial RPT. 
28110202.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
MOIXENT

Atenent als següents antecedents i consideracions:

L’Ajuntament de Moixent en virtud de conveni amb la universitat de València-Estudi 
General  (UVEG),  Direcció  de Recursos  Humans (departament  de Direcció d’Empreses),  ha 
realitzat amb col·laboració dels delegats de personal funcionari i laboral, la Relació de Llocs de 
Treball  (RPT), document que configura les relacions de treball,  competències i  tasques dels 
diferents llocs de treball municipal.

Ha sigut presentat document que conté aquesta relació de llocs de treball mitjançant  
registre d’entrada municipal nº. 3059/2017.

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

PRIMER. Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb 
el text que figura en l'expedient i que ha sigut presentat mitjançant registre d’entrada municipal 
nº 3059/2017.

 SEGON. Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils 
a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la  
Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el  



Ple. La relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'hagueren 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
 TERCER. Una  vegada  aprovada  definitivament,  la  Relació  de  Llocs  de  treball  es 
publicarà íntegrament en el  Butlletí Oficial de la Província i es remetrà una còpia d'aquesta a 
l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma».

Al  respecte,  l’Alcalde  exposa  l’acta  del  Comité  de  seguiment  de  la  R.P.T  de 
l’Ajuntament de Moixent, on s’estableixen les diverses reunions que s’han portat a terme entre 
els representants de la Corporació, els representants dels treballadors, i els representants tècnics 
(Universitats de València).

També exposa l’Alcalde, l’annex 2 de la R.P.T sobre algunes propostes de modificació 
de llocs de treball, indicant el que es transcriu a continuació:

«En el proceso de realización de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento  
de  Moixent,  hemos  contemplado  diferentes  escenarios  con  el  fin  de  aproximarnos  lo  más  
posible a una nueva estructura organitzativa, más eficiente y por supuesto más acorde con los  
retos que en estos momentos y en un futuro próximo va a tener que acometer dicha Entidad  
Local.

Por otro lado,  la necesaria regularización de situaciones,  tanto de tipo contractual  
como funcional, que se ha ido creando en el Ayuntamiento y que le sitúan en posición de riesgo,  
de acuerdo con la legislación laboral y administrativa vigente.

Así mismo, el interés por parte del equipo de la Universitat de València encargado de  
realizar la RPT, que consideramos que, en algún caso, el Ayuntamiento debería regularizar  
previo a la presentación de la RPT, algunos puestos de trabajo, en los que se requieren unas  
competencias superiores a las que el contracto actual requiere de quien ocupe el puesto.

Se trata, como no puede ser de otra manera, de conseguir que el grupo de trabajo que  
es  responsable  del  buen  funcionamiento  administrativo  del  Ayuntamiento  de  Moixent,  
desarrolle su actividad de acuerdo a la ley y que además lo haga de la manera más flexible  
posible, con el fin de dar la más eficaz y eficiente respuesta a las exigencias de los ciudadanos.

Siendo  conscientes  de  las  limitaciones  que  las  sucesivas  leyes  de  Presupuestos  
Generales del Estado imponen a las Administraciones Locales, es conveniente regularizar las  
situaciones salariales sin hacer un uso excesivo del Complemento específico, debemos recordar  
que  este  complemento,  tiene  como  finalidad  remunerar  aspectos  relacionados  con  la  
especificidad  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  puesto  de  trabajo.  No  se  trata  de  un  
complemento de productividad,  ni  tampoco de un fijo consolidable que queda reservado al  
Complemento de Destino.

En  este  sentido  una  primera  medida  que  responde  al  cotnenido  de  los  puestos  
administrativos  base  y  que  debe  corregir  la  disfunción  de  los  puestos  de  Auxiliar  
Administrativo.

Es  bien  conocido  que,  por  las  propias  exigencias  del  trabajo,  la  diferencia  en  los  
requerimientos del puesto de Auxiliar en relación al de Administrativo, ha dejado de existir en  
la práctica totalidad de los casos. Es por ello que consideramos conveniente que en los caos  
que ello sea posible, se solicite la autorización, tras el acuerdo correspondiente, para realizar  
una  promoción  interna  de  todos  estos  puestos  (Auxiliar  Administrativo)  a  puestos  de  
Administrativo cuando el actual contrato así lo permita.

En ocasiones, la solución a desfases reales y permanentes en puestos de trabjo de la  
Administración Local, se realiza por medio de compensar con Complemento de Productividad.  
No estamos en condiciones de afirmar, ni de forma negativa ni afirmativa, sobre el grado de  
eficiencia  en  el  trabajo de ningún trabajador públio  en el  Ayuntamiento  de  Moixent,  pero  
debemos  señalar  que  el  Complemento  de  Productividad en  ningún caso  puede  ser  fijo,  ni  
remunerar actividades que son propias del puesto ocupado, a no ser que estas actividades estén  
sometidas a medición y respondan a objetivos fijados desde la Administración Local con el fin  
de conseguir una mejora en su eficiencia.

Nuestra propuesta contine una regulación del Complemento de Productividad basada  
en indicadores de eficiencia en todos los puestos y que se manifiestan de diferente contenido en  



función  de  la  naturaleza  de  los  diferentes  puestos  por  medio  de  medida  de:  Resultados;  
Esfuerzo y Desempeño.

La segunda acción que consideramos necesaria y que también está recogida en nuestra  
propuesta de R.P.T (Relación de Puestos de Trabajo), hace referencia a los puestos de Técnicos  
que en la actualidad están ocupados por Administrativos. En estos casos la solución es menos  
compleja desde el punto de vista administrativo, ya que se trata de personal funcionario.

Nuestra propuesta supone realizar promoción interna de Administrativo C1 a Técnico  
A2. Los efectos serían beneficiosos, ya que se pueden reducir de forma muy natural los efectos  
sobre el  Complemento Específico,  sin incrementar la Masa salarial  del  Ayuntamiento y sin  
embargo  supone  un  reconocimiento  consolidable  a  los  Trabajadores  Públicos  que  están  
realizando las funciones en la actualidad.»

A tot açò, l’Alcalde indica que tots aquests llocs de treball, com per exemple, el tècnic 
de coordinació de brigades del carrer,  són llocs que caldria anar adaptant al que és la RPT, 
sempre amb l’autorització de la Delegació de Govern per a poder fer eixos canvis.

Al respecte, el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, indica que, malgrat que 
és una aprovació inicial, el seu grup no la votarà a favor però tampoc la votarà en contra, per  
tant el seu vot serà abstenció, simplement, perquè és possible que dins del termini establert es 
presenten al·legacions.

 A banda, el portaveu del PSOE manifesta el dubte del seu grup en dues qüestions, per  
tant, demana al Secretari que, o bé els ho resolga en aquest moment, ho bé els ho faça per escrit  
en  altre  moment.  En  primer  lloc,  en  relació  amb  què  els  Auxiliars  passen  a  la  categoria 
d’Administratiu,  i  en  cas  que alguns d’ells  no complisquen amb la  titulació,  això suposarà 
acomiadaments de treballadors?, o passaran tots a la mateixa categoria?, o es tornarà a obrir una  
altra bossa de treball per a cobrir eixos llocs?

Al respecte, el Secretari respon que no poden promocionar perquè no tenen la titulació 
corresponent,  per tant  es  queden en la  plaça que tenen fins  que l’amortitzen,  i  una vegada  
amortitzada la plaça d’Auxiliar es cobrirà la plaça d’Administratiu.

El portaveu del grup socialista, pregunta si la RPT recull aquest punt en concret?, al que 
el  Secretari  li  respon  que,  recull  eixe  punt  en  concret  en  cas  que  l’Ajuntament  elegeix  el  
procediment de promoció interna o la funcionalització per al personal administratiu, sempre que 
tinguen la titulació corresponent.

L’Alcalde  afegeix  que,  la  plaça  s’amortitzaria  quan  el  funcionari  finalitzara  per  
jubilació. 

La regidora del PSOE, Josefina Calabuig, pregunta si eixe lloc s’ocuparia mitjançant 
bossa de treball o com?. Respon el Secretari que açò no té res a veure amb la bossa de treball,  
perquè a través d’una bossa no es poden cobrir places. Indica que una bossa de treball serveix  
per a cobrir de forma discontínua i amb caràcter excepcional interinitats, vacances, o baixes, 
però mai per a cobrir places.

En segon lloc, el portaveu del PSOE, fa menció a un segon dubte, pel qual sol·licita  
informe jurídic, respecte a la compatibilitat de les funcions que exerceix el treballador, Xavi Saá 
Úbeda, com a Secretari del Jutjat de pau i com a tècnic. Explica que, el seu grup desconeix si les  
funcions que es fa al Jutjat de pau s’han de regularitzar fora de l’horari de l’Ajuntament.

Al respecte, el Secretari explica que, als pobles menors de 7.000 habitants, l’obligació 
de prestar el servei de Jutjat de Pau correspon a l’Ajuntament a través del seu propi personal  
amb coneixements en matèria de dret com puga ser el Secretari. Si bé, en la majoria de casos, el  
Secretari  delega eixes funcions en un altre  treballador que també tinga eixos coneixements. 
Respecte a l’horari, el normal és que eixe lloc s’exerceixca dins de la jornada laboral perquè 
facilita als veïns l’accés a eixe servei. A més, cal indicar que la seua retribució com a Secretari 
del Jutjat, correspon a l’Administració de justícia, amb una retribució anual no superior a 900€, 
se li paga amb caràcter trimestral, igual que a un jutge. El Secretari es ratifica en què és una  
obligació de l’Ajuntament prestar aquest servei.



Intervé el portaveu del grup popular, Vicente Dubal, manifestant que en el referent a les 
hores que fa referència el grup socialista, està fora de lloc perquè Xavi fa moltes més hores de  
les que li toquen.

La regidora socialista Mª José Mollá, manifesta que ara s’està fent la relació de llocs de 
treball, i que per tant, i segons s’ha pogut informar, eixa feina no pot anar mai dins d’una RPT. 
Si bé, li indica al Sr. Dubal, que no dubta de totes les hores que fa Xavi, perquè a l’Ajuntament 
tots ho saben.

El Sr. Secretari li indica a MªJosé Mollá que, com bé diu, no està dins de la RPT, una  
afirmació que la regidora contesta, manifestant, que al text que li passaren a ella sí que estava, 
que en el llibret no està, però en el que li passaren a ella per l’ordinador, sí. És per això que, la  
regidora, pregunta quin s’està portant a aprovació, el primer o el segon, ja que si és el segon, 
suposadament el que es va enviar aquesta setmana no té cap validesa, i que el seu grup no va a 
votar a favor d’un document que no és vàlid.

El Sr. Secretari li explica a la regidora MªJosé Mollá que, segurament, ella es refereix a 
la fitxa de funcions de cadascun dels treballadors, però que el text definitiu de la RPT és el del  
llibre i, lògicament, no apareix la relació de treball a què s’està fent referència.

El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, manifesta que, independentment de 
tot això, en relació al que ha dit el Sr. Dubal del fet que “el de les hores està fora de lloc”, vol  
aclarir que, precisament, no és res en contra d’aquesta persona, ja que si en alguna cosa pot 
coincidir per unanimitat tot el Ple és, sense desmerèixer a tots els demès, que Xavi és una de les 
persones més vàlides que té l’Ajuntament, en tracte, amabilitat o en eficàcia.

El  Sr.  Secretari  aclareix  que,  ple  que fa  a  les  hores  i  demés,  l’any passat  no se  li  
compensaren les quasi 100 hores de més, i aquest any va pel mateix camí.

El Sr. Moratal respon al Secretari que, és per això pel que no vol que es malinterprete el 
que ha dit  de les hores, sinó que vol tenir la seguretat del que s’aprova, assegurant-se si es  
podien solapar les hores d’unes funcions amb les altres, una pregunta que ja li ha contestat el Sr.  
Secretari.

Intervé la regidora del PSOE, Josefina Calabuig, qui manifesta que la feina de Xavi és  
immillorable i  que, per tant, en cap moment s’està posant en dubte la seua llavor. Si bé, la  
consideració que està fent el seu grup és que si s’aprova la RPT i Xavi demà troba una cosa 
millor fora de Moixent i entra una persona que no pot suplir totes les tasques que passaria?

Al respecte, el  portaveu del  grup popular,  Vicente Dubal,  contesta a la regidora del  
PSOE que per eixe mateix motiu també se’n pot anar Lucía o qualsevol altre, però que en una 
RPT s’han de posar les bases de les funcions en l’actualitat,  i després si  ve algú a suplir a 
qualsevol empleat i diu que totes eixes tasques no pot fer-les, s’haurà de modificar-ho, però s’ha  
de quedar clar que la RPT ha de recollir la relació d’aquest moment.

També el Sr. Alcalde indica que, la RPT el que conté és la relació de llocs de treball, no 
la relació de persones, per tant, si ve una altra persona ja sabrà el que ha de fer en eixe lloc de 
treball.

El portaveu del PSOE, Francisco Moratal, indica que, en tot cas, tal com s’ha manifestat  
inicialment, a l’espera que el text siga definitiu, el seu grup s’abstindrà.

L’Alcalde manifesta que vol afegir que, en abril o maig es varen repartir els llibres a 
cada grup polític,  als  representants dels  treballadors  i  als  tècnics de gestió  perquè ho feren  
extensiu a tots. És per això que, encara que pareix poc de temps que ara pose 15 dies per a  
presentar al·legacions, vol indicar que si des d’abril o maig o tenen pot ser relativament fàcil i  
ràpid.

Amb el vot favorable de PP i Ciutadans, i amb l’abstenció del grup socialista, per  
majoria absoluta s’adopta el següent acord:

PRIMER. Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb 



el text que figura en l'expedient i que ha sigut presentat mitjançant registre d’entrada municipal 
nº 3059/2017.

 SEGON. Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils 
a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la  
Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el  
Ple. La relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin  
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
 TERCER. Una  vegada  aprovada  definitivament,  la  Relació  de  Llocs  de  treball  es 
publicarà íntegrament en el  Butlletí Oficial de la Província i es remetrà una còpia d'aquesta a 
l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma».

2.3.- Canvi de parcel·la  pel conveni de cessió de l’ecoparc fixe de Moixent.
28110203.P18 

Es dóna compte del contingut de la proposta:
PROPOSICIÓ

CANVI  DE  PARCEL·LA PEL CONVENI  DE  CESSIÓ  DE  L’ECOPARC  FIXE  DE 
MOIXENT

Atenent als següents antecedents i consideracions:
Vist l’acord de l’Ajuntament de Moixent aprovat en sessió plenària ordinària celebrada 

el 28 de març de 2018, sobre aprovació de cessió d’us ecoparc de Moixent i el Consorci de  
Residus del Pla Zonal X, XI, XII (HUI V5), AREA DE GESTIÓ 2.

Atenent  a la  petició del  Consorci  per a  la  gestió  de residus amb registre  d’entrada 
2018-E-RE-156, on en relació al conveni conseqüència dels acords plenaris esmentats, i degut a 
la  natura  urbanística  de la  parcel·la  objecte  de la  cessió,  i  la  seua incompatibilitat,  naix la  
necessitat d’identificar una altra parcel·la, perquè es formalitze mitjançant addenda en matèria 
de novació objectiva el conveni ja subscrit.

Atenent que per l’Ajuntament de Moixent s’ha identificat la parcel·la adequada per a 
aquest ús que es descriu a continuació:



Per tant, és sotmès a la consideració de l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
Acords:
            Primer.- Aprovar la modificació de la parcel·la on s’ubicarà l’ecoparc fixe de Moixent,  
objecte de cessió al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI, i XII, Àrea de Gestió 2 
(avui V5), essent la parcel·la amb referència cadastral: 4356104XJ9045E0001ZJ, amb direcció 
“CL LLEVANT 6 suelo”, la descripció de la qual figura en els antecedents d’aquest acord.

     Segon.- Notificar al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI, i XII, Àrea de 
Gestió 2 (avui V5), el present acord, als efectes de procedir a la novació objectiva del conveni 
ja subscrit.

Tercer.-  Habilitar a l’alcalde per a tot allò que siga necessari per a l’acompliment del 
present acord. 

A més, indica l’Alcalde que pot ser un lloc on es pot evitar el problema que hi ha ara, com 
és tirar residus fora d’hores, donat que el polígon es tanca a la nit.

Al respecte, el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, pregunta si continua en peu 
el que es va dir l’última vegada al respecte, de si el COR posarà allí a una persona encarregada 
tos els dies?

L’Alcalde  respon  que  si,  que  una  vegada  el  COR ja  tinga  les  instal·lacions  fetes,  ells 
formaran a unes persones fonamentalment per al tema que cada residu que porte la gent tirar-lo 
on corresponga

És sotmés el punt a votació, i per unanimitat de tots els membres  presents, el Ple de la  
Corporació adopta el següent acord:
            Primer.- Aprovar la modificació de la parcel·la on s’ubicarà l’ecoparc fixe de Moixent,  
objecte de cessió al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI, i XII, Àrea de Gestió 2 
(avui V5), essent la parcel·la amb referència cadastral: 4356104XJ9045E0001ZJ, amb direcció 
“CL LLEVANT 6 suelo”, la descripció de la qual figura en els antecedents d’aquest acord.

     Segon.- Notificar al Consorci del Pla Zonal de Residus, Zona X, XI, i XII, Àrea de 
Gestió 2 (avui V5), el present acord, als efectes de procedir a la novació objectiva del conveni 
ja subscrit.



Tercer.-  Habilitar a l’alcalde per a tot allò que siga necessari per a l’acompliment del 
present acord. 

2.4.- Condecoració agent de la policia local David Gandia Guarner.
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Es dóna compte del contingut de la proposta:

               PROPOSICIÓ

CONDECORACIÓ PER L’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DAVID GANDIA 
GUARNER.

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. 5406 de 15.11.2018), en 
el qual realitza una proposta de condecoració, a l’empar del Decret 124/2013 ja esmentat, per a  
l’agent de la policia local de David Gandía Guarner, atenent a l’actuació realitzada pel mateix el 
passat dia 4 de novembre de 2018, i vist el part de servei dels fets (nº. R. 5381 de 15.11.2018),  
informes que es transcriuen tot seguit:







3r.-  Vist  que l’actuació  realitzada deu ser objecte  d’un reconeixement  públic  per la  
localització d’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 condecoració, regulada en el Decret 124/2013, de 20 de setembre del 
Consell, per a l’agent de la policia local de Moixent: David Gandía Guarner (agent 014), atenent 
a l’actuació realitzada el passat dia 4 de novembre de 2018, que va suposar la localització i el  
rescat d’una persona anciana en situació de perill.

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

Al respecte, intervé el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, qui manifesta la  
felicitació del seu grup cap a l’agent David Gandía Guarner per la seua actuació valenta, donat 
que va posar en risc la seua vida per salvar la d’un altra persona, indicant que es una merescuda 
condecoració.

També el portaveu del grup popular, Vicente Dubal, es suma a les felicitacions a l’agent  
David Guarner Gandía, indicant que es suma a les paraules del portaveu socialista.

És sotmés el punt a votació, i per unanimitat de tots els 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 condecoració  per  a  l’agent  de la  policia  local  de  Moixent:  David 
Gandía Guarner (agent 014), atenent a l’actuació realitzada el passat dia 4 de novembre de 
2018, que va suposar la localització i el rescat d’una persona anciana en situació de perill.

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

2.5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018.
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Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICION

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 05/2018

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.

2200/ 
31-10-18

13000-22699 164,65
JUAN IGNACIO FRANCES 
BARRIENTOS  // “CLÍNICA 
VETERINARIA BARRIENTOS”

Consulta ordinaria
Tratamiento aplicado
HPM Junior special Medium 7 kg
HPM Junior special Medium 7 kg
HPM Junior special Medium 7 kg
PERRO OLU

44 02-06-17

2202/ 
31-10-18

13000-22699 79,90
JUAN IGNACIO FRANCES 
BARRIENTOS  // “CLÍNICA 
VETERINARIA BARRIENTOS”

HPM Junior special Medium 7 kg
HPM Junior special Medium 7 kg
PERRO OLU

62 07-08-17

2203/ 
31-10-18

13000-22699 177,90
JUAN IGNACIO FRANCES 
BARRIENTOS  // “CLÍNICA 
VETERINARIA BARRIENTOS”

Tratamiento aplicado
HPM Junior special Large 12 kg
Tratamiento aplicado
Cambio propietario, otras CCAA, ETC
HPM Junior special Medium 12 kg
PERRO OLU

80 31-10-17

2254/13
-11-18

15320-21001

16400-21200
180,00 AMPARO FAYOS MARTÍNEZ

PIEZA GRANITO GRISPERLA OBRA SAN 
VICENTE Y PIEZA NEGRA EN 
CEMENTERIO

A/90 20-12-17

Visto  el  Informe de  Intervención  de  fecha  21  de  noviembre  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 y 
fecha

Aplicación Importe Nombre Tercero Texto Libre Documento
Fecha 
Doc.

2200/ 
31-10-18 13000-22699 164,65

JUAN IGNACIO FRANCES 
BARRIENTOS  // “CLÍNICA 
VETERINARIA BARRIENTOS”

Consulta ordinaria
Tratamiento aplicado
HPM Junior special Medium 7 kg
HPM Junior special Medium 7 kg
HPM Junior special Medium 7 kg
PERRO OLU

44 02-06-17

2202/ 
31-10-18

13000-22699 79,90
JUAN IGNACIO FRANCES 
BARRIENTOS  // “CLÍNICA 
VETERINARIA BARRIENTOS”

HPM Junior special Medium 7 kg
HPM Junior special Medium 7 kg
PERRO OLU

62 07-08-17

2203/ 
31-10-18

13000-22699 177,90
JUAN IGNACIO FRANCES 
BARRIENTOS  // “CLÍNICA 
VETERINARIA BARRIENTOS”

Tratamiento aplicado
HPM Junior special Large 12 kg
Tratamiento aplicado
Cambio propietario, otras CCAA, ETC
HPM Junior special Medium 12 kg
PERRO OLU

80 31-10-17

2254/13
-11-18

15320-21001
16400-21200 180,00 AMPARO FAYOS MARTÍNEZ

PIEZA GRANITO GRISPERLA OBRA SAN 
VICENTE Y PIEZA NEGRA EN 
CEMENTERIO

A/90 20-12-17

Al respecte, el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, proposa que per a la 
pròxima s’intente efectuar aquest tipus de compres en comerços del poble, ja que també hi ha  
comerços al poble que venen aquest tipus de productes.

És sotmés el punt a votació, i per unanimitat de tots els membres  presents, el Ple de la  
Corporació adopta el següent acord:

PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici del 
2018.

2.6.-  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.
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Es 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).

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. 

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


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 tercer trimestre de 2018, en tiempo 
y forma, antes del día 31/10/2018.

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

Para suministrar la información requerida, correspondiente al tercer 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

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 septiembre 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,  y  dado que  se  ha 
amortizado de forma anticipada y totalmente la deuda viva existente, relativa a los préstamos 
del ayuntamiento, con el siguiente detalle: 

periodo capital pte.
Amortización 

anticipada

1.212.000,00

jul-18 529.751,38 339.098,69

jul-18 190.652,69 5.152,78

sep-18 185.499,91 185.499,91

periodo capital pte.
Amortización 

anticipada

1.167.038,93
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jul-18 51.901,31 51.901,31

sep-18 0,00 0,00

con  lo  que  los  no  queda  préstamo  vivo  municipal.  En  cuanto  a  las  operaciones 
crediticias  de  PREMSA,  avaladas  por  el  propio  ayuntamiento,  también  se  han  amortizado 
totalmente a fecha 30/09/18.

Se adjuntan formularios remitidos a la plataforma del MEH : 

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - 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 septiembre 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 3º 
trimestre 2018.  

F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval. 
3º 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-000 Mogente/Moixent ADMIN PUB
Cerrado informe 

evaluación

17-46-170-AA Mogente/Moixe (21393)
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.901,31 0,00

17-46-170-AP-001 Prom. 

Econòmica de Moixent, 

S.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Corporación Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.901,31 0,00

Total Deuda viva PDE 0,00

2.7. Dació de compte de període mig de pagament corresponent al tercer trimestre 
de 2018.
28110207.P18



3.- MOCIONS.
28110300.P18

3.1. Moció PSOE nº R.E. 2986.
28110301.P18



Al respecte, el portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, afegeix que hui s’ha vist  
per “Gestiona” alguna iniciativa al respecte, i afirma que la preocupació del seu grup és que  
havent passat dos anys no se li ha donat cap solució ni s’ha complit amb l’acord votat a favor 
per unanimitat. A més, indica que el deteriorament dels ponts és un perill, no sols pels danys 
dels mateixos ponts sinó també per danys personals de gent que puga passar per allí.

L’Alcalde respon a la moció, indicant que encara que s’ha contestat avui, no vol dir que 
s’haja contestat per la moció. Explica que comença en data 25 d’octubre de 2017, poc després 
que el Sr. Nicanor començara com a enginyer agrònom en l’Ajuntament, i s’emet un informe en 
sol·licitud d’actuació sobre bé d’interés cultural “Embassament del Bosquet”. S’indica que en 
l’acord amb l’Associació ecologista- Agró, l’Ajuntament es va comprometre respecte al tema de 
la cartelleria i posar en marxa la font. Per tant, en data 7 de novembre de 2017 s’emet informe 



de  sol·licitud  d’actuació  de  l’embassament  del  Bosquet  al  Servei  Territorial  d’Educació,  
Investigació, Cultura i Esport. En data 8 de novembre de 2017, s’emet informe de sol·licitud 
d’actuació  al  Servei  Territorial  de  Medi Ambient.  En data  10 de maig  de 2018 en  registre 
municipal nº1058 es remet informe favorable per part de Medi Ambient. En data 7 de novembre 
de 2018, l’Ajuntament de Moixent es posa en contacte amb un auxiliar del Servei Territorial 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, via telefònica, preguntant per l’estat de la sol·licitud, 
i comunica que està pendent de valoració i que no es poden iniciar les actuacions descrites fins  
que no es tinga l’informe. Hui, 28 de novembre de 2018, Patrimoni ha remés l’informe a la 
Direcció General a falta que ho remeta a l’Ajuntament.

Per tant, pel que fa a la cartelleria, no s’ha pogut fer res, perquè a avui dia Patrimoni 
encara no ha contestat, per tant, indica l’Alcalde, que si ells ens diuen a l’Ajuntament que no es  
pot actuar sobre eixe espai fins que ells no ho comuniquen.

Respecte al pont de Bahillo i  el pont de les Casetes de Lloma, el tècnic, José Marí  
Rupérez Castrillo,  ha  emés un informe que engloba els  dos ponts,  en data  7 de novembre,  
indicant les actuacions recomanades a ambdós ponts.

A l’explicació  de  l’Alcalde,  el  portaveu  del  grup  socialista,  indica  que  encara  que 
l’Alcalde diu el contrari,  justament hui dia del ple on es presenta aquesta moció, es rep les 
primeres informacions sobre aquest tema. Critica que han passat ja dos anys des de l’adopció de 
l’acord, i és temps suficient per haver-hi empres les accions oportunes.

L’Alcalde  indica,  que reconeix  que s’hi  ha  retardat  un  any a  emprendre  accions  al  
respecte, però s’ha d’admetre que la Conselleria també s’hi ha retardat un altre any. 

Al  respecte,  Francisco  Moratal,  manifesta  que  cada  un  ha  de  tindre  la  seua 
responsabilitat,  que  tots  sabem com és  la  burocràcia,  però  que  si  la  part  més  interessa  no 
haguera tardat un any en prendre accions, doncs possiblement ja s’haguera iniciat tot. Indica que 
més val tard que mai, i que si aquesta moció ha servit per a agilitzar el procediment, doncs 
benvingut siga.

L’Alcalde  manifesta  que a  banda  de  la  moció,  també hi  ha  un  escrit  del  Portal  de  
transparència al que també se li va remetre tota la informació.

Finalment,  i  donat  que  el  procediment  està  en  marxa  a  l’espera  que  Patrimoni  done 
l’autorització, per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació acorda deixar la 
moció com a debatuda però no votada.

4.- INFORMES D’ ALCALDIA.
28110400.P18

1.- L’Alcalde informa que de la setmana de l’11 al 16 l’Ajuntament junt amb el C.P Pare 
Moreno va estar en Portugal, en concret a: Penafiel, Paredes i Amarante. Agraeix, per tant, el 
tracte d’aquests municipis,  i  també a la  Coop.  Sant  Pere Apòstol  i  al  Celler  del Roure que 
col·laboraren amb l’Ajuntament de Moixent donant el vi i l’oli com obsequi, i fer així també, 
expansiu la promoció dels vins i dels olis de Moixent. 

A més,  informa  que  en  les  reunions  que  es  van  tenir  amb  els  representants  d’aquests  
municipis, a banda de temes escolars, també es van intercanviar impressions en el tema de poder 
fer intercanvis entre associacions o inclús entre empreses, fonamentalment, del moble. 

2.-  L’Alcalde informa que la Denominació d’Origen de València va rebre a la Coop. Sant 
Pere Apòstol de Moixent, la qual va presentar els vins de Sant Pere. Agraeix, així mateix, al  
President la simpatia i l’afecte que té pel poble de Moixent.

3.-  L’Alcalde  informa  sobre  una  sèrie  d’entrevistes  que  va  fer  la  Generalitat  a  alguns 
empleats de l’Ajuntament de Moixent sobre l’ús del valencià. Explica que no sap bé quina era,  
verdaderament, la seua finalitat, ja que Moixent és un poble, majoritàriament, valencianoparlant. 
Si bé, comenta una curiositat, i és que l’entrevistadora era castellanoparlant.

4.- L’Alcalde informa sobre l’última reunió que es va tenir amb la Plataforma del tren, així 
com la relació de totes les gestions que s’ha anat portant per l’Ajuntament al respecte, tal com es 



va comprometre.
Al  respecte,  la  regidora  del  grup  socialista,  Josefina  Calabuig,  informa que  ha  estat  en 

contacte  amb  Delegació  del  Govern,  i  proposa  fer  una  xerrada-col.loqui  on  intervindria 
l’assessor  del  Delegat  del  Govern  en  matèria  d’infraestructures  i  Administració  local,  per 
explicar com està l’assumpte i respondre tots aquells dubtes que puguen sorgir de qualsevol veí 
o  veïna.  Finalment,  s’acorda  per  unanimitat  portar  dita  xerrada  a  terme,  per  al  dia  14  de 
desembre a les 19:30 hores en l’Auditori.

5.- PRECS I PREGUNTES.
28110500.P18

1.-  El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, pregunta, respecte a les al·legacions  
presentades tant pel grup socialista com pel popular a l’informe provisional de fiscalització, que 
quin és el motiu pel qual s’ha enviat dues vegades a “Eurita”, per error o per alguna cosa en 
especial.

Al respecte, el Sr.  Secretari explica al portaveu que, en primer lloc es va remetre per la  
plataforma de l’administració electrònica, però no ho van rebre, i després es va haver de tornar a  
enviar, per qüestions de formalitat, una vegada ja se’ls havia comunicat el seu enviament.

Francisco  Moratal  pregunta  al  Secretari  si  té  previsió  de  quan  van  a  donar  contestació 
definitiva.

El Secretari li contesta que esperava tenir-ho per al dia del ple però no li han remés res, així  
que espera tenir-ho al llarg de la setmana, i  per tant, es posarà en coneixement de tots i es  
portarà al Ple per a la seua aprovació.

2.-  El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, pregunta si es té pensat aprovar els  
Pressupostos abans que finalitze l’any. 

El Sr. Alcalde respon que si, que en desembre.

3.- Francisco Moratal explica que, en relació a les al·legacions que fa el PP, fan referència al  
fet que tenen una documentació respecte al tema de les calderes que el PSOE no té, i que per  
tant, la volen tenir també. Demana que es conteste, definitivament, a tot allò que relaciona amb 
les calderes. A més, recorda que, la resolució del Síndic de Greuges els dóna la raó, indicant que 
se’ls ha de contestar a tota aquella documentació que demanen, per contra, hauran de portar a 
terme noves accions.

La regidora del PP, Mª Teresa Olmo, manifesta que no sap quina documentació serà.
La  regidora  del  PSOE,  MªJosé  Mollá,  manifesta  que  sols  se’ls  ha  donat  el  llibre  de  

manteniment, però que de la resta de la documentació no se’ls ha donat res. Indica que en gener  
i en juny es va tornar a demanar per escrit un informe a Joan Andreu i encara no s’ha rebut res.

La regidora del PP, MªTeresa Olmo, indica que no se li ha demanat a ningú que no done res, 
perquè pensa que igual que es dóna una cosa es poden donar la resta que es demana. Que la  
documentació està en l’Ajuntament no ho té ella, i les factures que té el PP també les té el Partit  
Socialista.

El Sr. Secretari, manifesta que demà donarà tota la documentació que té. Indica que ell ha 
donat bastant documentació respecte a les calderes, però que demà donarà la resta.

4.- Respecte  a  la  urbanització “Cumbres  de València”,  el  regidor socialista  pregunta,  en 
quina situació es troba el tema referent al senyal de l’antena de televisió.

El  Sr.  Alcalde  explica  al  respecte  que  l’altre  dia  es  va  reunir  amb  el  Director  de  
telecomunicacions  de  València,  l’assessora  i  dos  tècnics,  aquests  dos  últims  pujaren  a  la 
urbanització junt amb l’arquitecte municipal, per comprovar la ubicació on es té que col·locar, i 
veure quins requisits complia la documentació que han de remetre a l’Ajuntament per a poder 
informar. A més, indica que es va posar un termini de dos o tres mesos, donat que la parcel·la ja  
la tenen, indicant que és la parcel·la d’enfront d’on està el depòsit.
A més,  explica  que  tot  eixe  expedient  s’endarrereix  perquè  en  un  principi  es  fa  de  forma 
informal,  no  complint  amb el  que  s’estableix  per  a  eixos  procediments,  per  tant,  s’ordena 



d’alguna forma perquè tot vaja per la via administrativa que corresponga, no com per exemple 
correus electrònics que no correspon.

5.- Francisco Moratal indica que, encara que és un tema que ja s’ha tractat al Consell agrari, 
vol exposar igualment el prec donat els veïns que els ho ha fet arribar, explica que el camí de la  
Raconà al Molí de Bas està prou deteriorat, entenent que en aquestes subvencions no podia 
entrar, però demanant que de seguida que es puga es millore.

6.- Francisco Moratal, indica que la moció sobre els llibres de la història de Moixent que va  
presentar el Grup Socialista, i que es va quedar damunt la taula, pregunta si s’ha fet alguna cosa.

Al respecte, l’Alcalde indica que si, i explica que s’ha estat en contacte amb una empresa, 
que en compte de recopilar en un sol llibre tota la informació, hi ha una aplicació que estan  
desenvolupant ja i que va més enfocat cap als xiquets en el que és les noves tecnologies. Indica 
que intentarà al  pròxim Ple portar  un avanç per veure  que els  pareix, ja que és una forma  
d’aprendre la història de Moixent més dinàmica.

També la regidora de Cultura, Mª Amparo Mollá, indica que a la biblioteca també hi ha una  
relació de llibres on també parlen de Moixent.

7.- El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, indica que en la moció sobre el dia de 
la  Constitució,  aprovada per  unanimitat  en  la  condició  que  no es  podria  fer  tot  els  que es 
volguera el primer any i amb la intenció d’anar a poc a poc. Pregunta si es té pensat, finalment,  
fer alguna cosa per a enguany.

Al respecte la regidora de Cultura, Mª Amparo Mollá, diu que sí. Explica que vindran els 
xiquets de cinqué i sisé  per fer un poc de lectura d’uns quants articles de la Constitució, i fer 
així una xicoteta commemoració.

8.- Francisco Moratal, indica que en l’anterior plenari, en el punt d’informes d’alcaldia, punt 
4.2, l’Alcalde explica que des de la Mancomunitat i per ampliar la subvenció als serveis socials, 
indicava que si Moixent s’incorporava a eixa subvenció, faria que la ràtio d’habitants pujara i es 
podria tenir més serveis per part de la Mancomunitat als pobles. A més, s’indica que com no 
costava res i banda Moixent també es podria beneficiar, ja que a nivell mancomunat i hi hauria  
un assessor jurídic al 50% de la jornada a més de personal administratiu a jornada completa, a 
més, explica que si Moixent no s’unia no s’arribava a la ràtio de 10.000 habitants i per tant la 
subvenció era menor. 
El portaveu socialista indica que, realment, no era un punt que es tractara o es votara, sinó, més  
bé,  una  explicació  a  títol  informatiu  de  l’alcalde,  donant  a  entendre  que  allò  que  s’estava 
informant anava avant. Si bé, explica que els ha arribat que s’ha tirat arrere i finalment Moixent 
no s’adhereix.

Al respecte, l’Alcalde afirma que en el Ple realment es va dir el que ha comentat el Sr.  
Moratal. Si bé, explica que, després de comentar-ho en una junta de la Mancomunitat, així com 
amb la mateixa Presidenta, l’Alcalde s’adona que realment adherir-se afectaria a que els serveis 
socials  que  depenen  de  l’Ajuntament  passarien  a  formar  part  de  la  Mancomunitat,  el  que 
suposaria  diversos  problemes:  la  Mancomunitat  no  té  dotació  pressupostaria  per  adquirir 
personal, i altra que el personal ja no estaria a Moixent sinó que seria itinerant. A més, respecte  
a l’assessor jurídic, indica que eixa funció la fa el despatx de Carrau, que contempla qualsevol 
departament de l’Ajuntament. És per això, que se li  manifesta a la  Presidenta que Moixent 
s’adheriria si fora una cosa que beneficiara a la resta de pobles, però no perjudicara a Moixent,  
si bé, es comunica que en eixes condicions Moixent no es pot adherir perquè eixiria perjudicat.

A les paraules de l’Alcalde, Francisco Moratal, manifesta ser un punt important i demana 
que es convide a la Sra. Presidenta de la Mancomunitat al pròxim Ple perquè expose la seua 
versió i així tenir tots coneixement de l’assumpte i saber que ens pot beneficiar més o menys.

L’Alcalde indica que ell no té cap problema de convidar a la Sr. Presidenta al pròxim Ple, si 
ve indica que, el primer que ha de fer la Mancomunitat per absorbir personal és dotar-se de 
places i de dotació pressupostaria. Per tant, manifesta que si la Mancomunitat no compleix eixa  
base, indica que es podran signar molts acords, però no es podrà materialitzar cap.



9.- El portaveu del grup municipal socialista indica que s’ha passat un càrrec sobre el tema 
de revaloritzacions cadastrals, i sembla que en el mateix full s’indica que eixe càrrec correspon 
als quatre últims exercicis. Per tant, pregunta si és possible que s’estiga passant per més de  
quatre anys.

Al respecte, el regidor Vicente Dubal, manifesta que no hauria de ser així, però que si ho és,  
s’hauria  de  mirar.  A més,  indica  que  si  algú  té  algun  dubte  els  ho  pot  explicar  el  xic  de  
recaptació que bé alguns dies.

10.-  Francisco Moratal manifesta que sembla que continuen les goteres en el Pavelló i per 
tant demana que es revise.

Al  respecte,  el  regidor  d’esports  Vicente  Dubal,  indica  que  encara  que  sap  que  no  és 
justificable, i  que així  i  tot  va a continuar revisant-se, explica que es complica treball  amb 
l’aigua, i posa l’exemple del problema que es va tindre també a l’Auditori.

11.- La regidora del PSOE, MªJosé Mollá, pregunta que li han comentat respecte al tema de 
les classes de ball de saló, respecte al fet que abans es feia per part de l’Ajuntament, demana que 
li expliquen com està l’assumpte.

L’Alcalde  indica  que  es  podria  tornar  a  fer  si  els  encarregats  presentaren  tota  la  
documentació  corresponent,  donat  que  sempre  que  s’efectuen  eixes  classes  en  unes 
instal·lacions  municipals,  l’Ajuntament  haurà  de  requerir  tot  allò  que  considere.  Si  aquesta 
persona  ho  vol  fer  de  forma  particular  en  l’àmbit  privat  que  considere,  ho  podrà  fer  com 
qualsevol altra, però mentre siga dins l’àmbit públic se li demanarà tota la documentació, bé 
siga  el  segur  de  responsabilitat  civil,  estar  donada  d’alta  d’autònom,  o  qualsevol  altre  que 
s’estime corresponent.

La regidora del PP, Mª Teresa Olmo, indica que hi ha hagut gent que també li ho ha preguntat 
a ella del perquè l’Ajuntament no vol, i l’Ajuntament sí que vol, l’únic que es necessita és que  
l’encarregat tinga tota la documentació en regla, per tant, ratifica les paraules indicades pel Sr.  
Alcalde.

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

Document signat digitalment.
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