
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 27 DE MARÇ DE 
2019.

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 19:30 del dia 27 de març de dos mil  
dènou, 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  30  de  gener  de  2019  (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. 52 de 28 de gener de  

2019,  fins al núm. 219, de 18 de març de 2019.
2.2.- Adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat  

Valenciana als premis “Princesa de Asturias”.
2.3.-  Inclusió en el complement específic del complement de productivitat de personal 

municipal.
2.4.-  Aprovació rectificació inventari de bens 2015, 2016 i 2017. 
2.5.-  Incorporació  be  immoble:  Font  del  Roure  nº  2,  a  l’inventari  de  bens  de 

l’ajuntament.
2.6.- Reconeixement extrajudicial de crèdits nº 1/2019.
2.7.- Dació de compte d’informes relatius al subministrament d’informació trimestral al 

Ministeri  d’Hisenda  (quart  trimestre).  Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  pel  que  es 
desenvolupa  les  obligacions de  subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

2.8. Dació de compte de període mig de pagament corresponent al quart trimestre de  
2018.

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



1.-  APROVACIÓ  D’ESBORRANY D’ACTES:  Acta  de  30  de  gener  de  2019  (Ple 
ordinari).
27030100.P19
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 30 de gener de  2019.
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.
27030200.P19

2.1. Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
- Decrets de l’alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 52 de 28 de gener de 

2019,  fins al núm. 219, de 18 de març de 2019.
27030201.P19

Els decrets objecte de rectificació són:

- Resolució d’Alcaldia núm. 80, de 5 de febrer de 2019, per la qual se sol·licita subvenció  
per al desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació “Escoles d’ocupació Et  
Formem, any 2019”.
Intervé el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal per a comentar que sempre que 
s’ha tractat de rebre subvencions que signifiquen millorar els serveis del poble han votat a  
favor.
El decret 80 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució  d’Alcaldia  núm.  114,  de  18  de  febrer  de  2019,  sobre  expedient  de 
modificació de crèdits núm. 01/2019 per incorporació de romanents de crèdits. 
El decret 114 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia núm. 118 de 20 de febrer de 2019, sobre expedient de modificació 
de crèdits núm. 02/2019, núm. 03/2019 i núm. 04/2019, per incorporació de romanents de 
crèdits. 
Intervé el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal per a manifestar que tal com van  
indicar en la comissió informativa, mentre no reben certa documentació votaran en contra, 
insistint per enèsima vegada que se’ls facilite la documentació que porten demanant tant de 
temps, com per exemple la de la gespa del camp de futbol, que han demanat des de juliol  
del 2018. Han vist recentment una associació ha preguntat al respecte i oficialment tampoc 
han tingut contestació. Respon l’Alcalde que si és el que van registrar el dia 15, si se’ls ha 
contestat.
El decret 118 és ratificat amb els vots a favor del grup Popular i el grup Ciutadans, i els 
vots en contra del grup Socialista.

- Resolució  d’Alcaldia  núm.  160,  de  27  de  febrer  de  2019,  per  la  qual  se  sol·licita 
subvenció  destinada  a  la  contractació  de  persones  desocupades  per  a  la  realització  
d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal.
El decret 160 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.



- Resolució  d’Alcaldia  núm.  182,  de  6  de   març  de  2019,  per  la  qual  se  sol·licita 
subvenció  per  al  desenvolupament  del  programa  mixt  d’ocupació-formació  “Tallers 
d’ocupació”, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2019. 
El decret 182 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia  núm. 190, de 8 de març de 2019, sobre aprovació conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sax per a la utilització de la borsa de treball d’agents de  
la Policia Local de Moixent. 
El decret 190 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia núm. 206, de 13 de març de 2019, sobre contestació a Cristian 
Perelló Vidal en representació de FSCCOO contra RPT.
Intervé el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal per a preguntar al Secretari, si 
encara  que  el  dilluns  es  van  abstindre  els  grups  majoritaris,  el  decret  es  porta  al  ple, 
contestant-li el Secretari que si, ja que el president va votar a favor.
Continua  el  portaveu del  grup  Socialista,  Francisco Moratal  per  a  exposar,  que  al  seu 
parèixer els dos sindicats majoritaris no estaven representats, i per llei deurien haver-hi  
estat. També exposa, que el que es diu en les conclusions no té res a veure en el que els va  
comentar el Secretari, afegint que tampoc se’ls ha donat l’informe que sol·licitaren en la 
comissió informativa , i que fa temps van demanar respecte a la situació dels treballadors. 
Per aquestes raons votaran en contra.
Intervé el portaveu del grup Popular, Vicent Dubal, per assenyalar, donat que els advocats 
que te l’Ajuntament han realitzat aquest informe tan elaborat, votaran a favor.
El decret 206 és ratificat per amb els vots a favor del grup Popular i el grup Ciutadans i els  
vots en contra del partit Socialista.

2.2.-  Adhesió  a  la  candidatura  de  la  Federació  de  Societats  Musicals  de  la 
Comunitat Valenciana als premis “Princesa de Asturias”. 

27030202.P19

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

ADHESIÓ   A  LA  CANDIDATURA  DE  LA  FEDERACIO  DE  SOCIETATS 
MUSICALS  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA  ALS  PREMIS  PRINCESA 
D’ASTURIES

Atenent als següents antecedents i consideracions:
Vista  la  comunicació  rebuda  a  l’ajuntament  de  Moixent,  amb  registre  d’entrada 

municipal  número  585 de  data  12 de març de  2019,  remés per  la  “Federació  de Societats 
Musicals de la Comunitat  Valenciana”, en la qual sol·liciten el recolzament i  l’adhesió dels 
diferents grups municipals i  del  plenari de l’ajuntament a la candidatura de la FSMCV als  
premis  “Princesa  de  Asturias,  en  la  categoria  de  las  Artes”,  segons  model  d’adhesió  que 
acompanyen:





Atenent que és evident la importància cultural i l’arrelament en la societat valenciana i  
moixentina de les societats musicals, resulta convenient als interessos municipals l’esmentada 
adhesió.

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

1r. L’adhesió del municipi de Moixent, a la candidatura de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana, als premis “Princesa de Asturias, en la categoria de las 
Artes”, de conformitat amb el model d’adhesió que acompanyen

2n.-  Habilitar  a  l’alcalde  per  a  signar  tot  allò  que  en  rigor  siga  necessari  per  a 
l’acompliment del present acord.

3r. Remetre  certificat  del  present  acord  a  la  Federació  de  Societats  Musicals  de  la  
Comunitat Valenciana, als efectes oportuns.

Intervé el portaveu del Grup Socialista, Francisco Moratal, per a exposar que com no pot ser de  
altra manera, per suposat, que s’adheriran a aquesta proposta, i ell particularment de manera molt 
especial per ser músic, estant orgullós que es porti aquesta iniciativa endavant.
Intervé  el  portaveu  del  Grup  Popular,  Vicent  Dubal,  per  a  comentar  també  s’adheriran  a  la 
proposta com no pot ser d’altra manera, i entenent que es tinga en compte i aconsegueixin el 
guardó.



Per  Unanimitat  dels  membres  presents,  el  Ple  de la  Corporació adopta  els  següents 
acords: 

Primer.-  L’adhesió  del  municipi  de  Moixent,  a  la  candidatura  de  la  Federació  de 
Societats  Musicals  de  la  Comunitat  Valenciana,  als  premis  “Princesa  de  Asturias”,  en  la 
categoria de las Artes”, de conformitat amb el model d’adhesió que acompanyen.

Segon.-  Habilitar  a  l’alcalde  per a  signar  tot  allò  que en rigor  siga necessari  per  a  
l’acompliment del present acord.

Tercer.- Remetre certificat del present acord a la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana, als efectes oportuns.

2.3.-  Inclusió  en  el  complement  específic  del  complement  de  productivitat  de 
personal municipal.

27030203.P19 

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

INCLUSIÓ EN EL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT DE PERSONAL MUNICIPAL

Atenent als següents antecedents i consideracions:

Vista la necessitat d’incloure en el complement específic dels empleats municipals, els 
diferents complements de productivitat que gaudixen, ja que suposa un benefici per als diferents 
empleats, al consolidar les retribucions rebudes, de conformitat amb el quadre que es transcriu a 
continuació:

NOMBRE
PRODUCTIVIDAD MENSUAL 

2019

Navalón Navarro J.Fco 57,05

San Cirilo Mico, R 13,93

Arias Arias Vanessa 75,61

David Grau Revidiego 145,18

Gandía Guarner David 145,18

Climent Calabuig Salvador 75,61

Rebeca Flor Martínez 75,61

Isabel María Sánchez Hernández 75,61

Miralles Calabuig, L 180,88

Navarro Sanz, Mª Ines 96,59

Bacete Úbeda Ramón 362,80

Alarcón Prats Agustín 10,58

Martí Reig, José 10,58

Jorques Calabuig, G 67,53



Martí Bas, JL 10,58

Torres Úbeda Emilio 10,58

Veronica Navalón Calabuig 341,47

Ramos Pérez Pedro 51,58

Sanz Sanz Guadalupe 51,58

Palmí Soler Guillermo 103,15

Abenza Guillamón Guzmán 312,12

Saa Ubeda, Fco. Javier 87,17

Micó Cano Araceli 92,57

Revert Alfaro, Elisa 152,53

Mollá Pérez, Amparo 176,97

Boluda de la Piedad, Mª Teresa 90,18

Francés Alcaraz, Asunción 101,77

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

1r.- Aprovar la adició de les quantitats indicades com a productivitat en el quadre que 
figura en el antecedent del present acord, al complement específic del empleats municipals que 
es detallen en el quadre indicat, amb efectivitat del proper mes d’abril de 2019.

2n.- Comunicar el present acord als representants del personal municipal.

Intervé  l’alcalde,  Teófilo  Fito,  per  a  comentar  que  els  funcionaris  tenen  una 
productivitat que porten cobrant de molt de temps, es tracta de que es consolide perquè al final 
es més sou e intentar que les productivitats siguen específiques quan es done un cas concret, no 
que  estiga  d’ofici  ficat  com  a  mes  sou,  si  es  així  ficar-ho  on  corresponga  que  es  com a  
complement específic de productivitat.

Per Unanimitat  dels  membres  presents,  el  Ple  de la  Corporació adopta  els  següents 
acords:

Primer.- Aprovar la adició de les quantitats indicades com a productivitat en el quadre 
que figura en el antecedent del present acord, al complement específic dels empleats municipals  
que es detallen en el quadre indicat, amb efectivitat del proper mes d’abril de 2019.

Segon.- Comunicar el present acord als representants del personal municipal.



2.4.- Aprovació rectificació inventari de bens 2015, 2016 i 2017.
27030204.P19

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ
APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI DE BENS MUNICIPAL

Atenent als següents antecedents i consideracions:
Vista  la  proposta  de  rectificació  de  l’inventari  de  bens  municipals,  realitzat  per  la 

mercantil Inventarios Levante S.L., encarregada per la Diputació Provincial de València per a 
prestar  assistència  tècnica,  a  l’ajuntament  de  Moixent  per  a  la  rectificació  de  l‘inventari 
municipal de bens i drets, actualitzat a 31 de desembre de 2017.

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

1r.- Aprovar  la  rectificació  de  l’Inventari  de  Béns  i  Drets  que  correspon  a  aquesta 
entitat, formulat amb data 31 de desembre de 2017, amb el següent resum per epígrafs:





2n.- Remetre  còpia  del  mateix  a  l’Administració   de  l’Estat  i  de  la  Generalitat 
Valenciana.

Amb l’abstenció del grup Socialista i amb el vot a favor de la resta dels membres de la 
Corporació presents, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets que correspon a aquesta 
entitat, formulat amb data 31 de desembre de 2017, amb el resum detallat anteriorment.

Segon.-  Remetre  còpia  del  mateix  a  l’Administració  de  l’Estat  i  de  la  Generalitat 
Valenciana.



2.5.-  Incorporació  be  immoble:  Font  del  Roure  nº  2,  a  l’inventari  de  bens  de 
l’ajuntament.

27030205.P19

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

INCORPORACIO BE INMOBLE: FONT DEL ROURE Nº 2, A L'INVENTARI 
DE BENS DE L'AJUNTAMENT

Atenent als següents antecedents i consideracions:

Vist l’informe del arquitecte tècnic municipal, on determina la inclusió del be inmoble 
situat en el carrer Font del Roure nº 2, com a be de l’ajuntament de Moixent, informe que es 
transcriu tot seguit:



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

1r. Aprovar la inclusió en el inventari de bens municipal, del be immoble amb referència 
cadastral nº 1082802XJ9008S0001OE, emplaçat al carrer: Font del Roure nº 2.



2r. Rectificar l’inventari  de bens municipal,  amb la inclusió d’aquest  be immoble a 
l’epígraf corresponent.

Per  unanimitat  dels  membres  presents,  el  Ple  de  la  Corporació  adopta  els  següents 
acords:

Primer.- Aprovar la inclusió en el inventari de bens municipal, del be immoble amb 
referència cadastral nº 1082802XJ9008S0001OE, emplaçat al carrer: Font del Roure nº 2.

Segon.- Rectificar l’inventari de bens municipal, amb la inclusió d’aquest be immoble a 
l’epígraf corresponent.

2.6.- Reconeixement extrajudicial de crèdits nº 1/2019.
27030206.P19

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 01/2019

Con respecto al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, por las facturas, 
referentes a servicios o material ejecutados, servidos o adquiridos durante el ejercicio 2018, se  
propone la aprobación de las mismas para su imputación al presupuesto del año 2019,por no 
existencia de crédito presupuestario suficiente en el presupuesto de 2018, ni a nivel de bolsa de 
vinculación jurídica, siendo imposible, asimismo, la tramitación de expediente de modificación 
de créditos, previas las comprobaciones necesarias y oportunas, dado el período transcurrido, y  
en virtud del artículo 60 del Real Decreto 500/1990, según el siguiente detalle: 

NRF Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre Documento Fecha Doc.

F/2018/2718 15320 61901 13.570,15
CONSTRUCCIONES MOIXENT 
SCVL

TRABAJOS OBRA 
""REURBANIZACION PLAZA 
CHIRRINA Y SANEAMIENTO"" FE18-158 31/12/2018

F/2018/2743 32301 62200 569,91 ARIAVI MOIXENT, S.L.

TRABAJOS EXTRA 
REALIZADOS SEGUN 
CERTIFICACION NUM. 1 Y 
UNICA DE LA OBRA 
""MEJORA ZONA VERDE 
ESCUELA INFANTIL"" 1 000055 31/12/2018

F/2018/2495 15320 60900 29.945,89
EXCAVACIONES Y MATERIALES 
CIRUGEDA, S.L.

CERTIFICACION NUM. 2 Y 
ULTIMA DE LAS OBRAS 
""ESTABILIZACION DE TALUD 
EN LA CALLE LES 
COMARQUES"" 18166 12/12/2018

F/2018/2469 13000 22799 1.016,40 GRUAS MIGUEL TARREGA SL

SERVICIOS DE GRUA 
REALIZADOS DURANTE EL 
MES DE NOVIEMBRE 2018 
(10 VEHICULOS A 80 EUROS 
Y 1 SERVICIO FALLIDO 40 
EUROS) 182247 30/11/2018

F/2019/2678 13000 22799 96,80 GRUAS MIGUEL TARREGA SL

SERVICIO FESTIVO 
RETIRADA CON GRUA 
VEHICULO RENAULT CLIO 
8946-JMK EL 16-12-2018 182304 31/12/2018

F/2019/6 13000 22103 319,30 SOLRED, S.A.

REPOSICION 277,18 LITROS 
COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO 1808-HNV 
(POLICIA LOCAL) DURANTE 
EL MES DE DICIEMBRE 2018 A/2018/0001930376 31/12/2018



F/2019/31 16210 22799 6.156,10 GIRSA

EXPLOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  
ECOPARQUE MES 
DICIEMBRE 2018 V-FV+ FV-1800462 31/12/2018

F/2019/233 13000 22701 117,13
ALARTEC ENTIDAD 
TELEVIGILANCIA S.L.

MANTENMIENTO SISTEMA 
SEGURIDAD MUSEO, CEIP, 
ESCOLETA, CASA CULTURA, 
OFICINAS PL. MAYOR 5, 
ENERO 19 V69/1803720 30/12/2018

F/2019/152 32301-22699 5,95
FARMACIA FERRANDO BAS 
C.B.

CRISTALMINA 10 ML 
ESCOLETA MUNICIPAL 16 31/12/2018

F/2019/153 32301-22699 34,65 FERRANDO BAS, S.L.

APÓSITO ADHESIVO, SUERO 
FISIOLÓGICO, PEDIATRICS 
GEL STICK GOLPES, 
ESCOLETA INFANTIL 20 09/11/2018

  51.832,28     

Visto el Informe de Intervención de fecha 20 de marzo de 2019. 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 2019.

NRF Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre Documento Fecha Doc.

F/2018/2718 15320 61901 13.570,15
CONSTRUCCIONES MOIXENT 
SCVL

TRABAJOS OBRA 
""REURBANIZACION PLAZA 
CHIRRINA Y SANEAMIENTO"" FE18-158 31/12/2018

F/2018/2743 32301 62200 569,91 ARIAVI MOIXENT, S.L.

TRABAJOS EXTRA 
REALIZADOS SEGUN 
CERTIFICACION NUM. 1 Y 
UNICA DE LA OBRA 
""MEJORA ZONA VERDE 
ESCUELA INFANTIL"" 1 000055 31/12/2018

F/2018/2495 15320 60900 29.945,89
EXCAVACIONES Y MATERIALES 
CIRUGEDA, S.L.

CERTIFICACION NUM. 2 Y 
ULTIMA DE LAS OBRAS 
""ESTABILIZACION DE TALUD 
EN LA CALLE LES 
COMARQUES"" 18166 12/12/2018

F/2018/2469 13000 22799 1.016,40 GRUAS MIGUEL TARREGA SL

SERVICIOS DE GRUA 
REALIZADOS DURANTE EL 
MES DE NOVIEMBRE 2018 
(10 VEHICULOS A 80 EUROS 
Y 1 SERVICIO FALLIDO 40 
EUROS) 182247 30/11/2018

F/2019/2678 13000 22799 96,80 GRUAS MIGUEL TARREGA SL

SERVICIO FESTIVO 
RETIRADA CON GRUA 
VEHICULO RENAULT CLIO 
8946-JMK EL 16-12-2018 182304 31/12/2018

F/2019/6 13000 22103 319,30 SOLRED, S.A.

REPOSICION 277,18 LITROS 
COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO 1808-HNV 
(POLICIA LOCAL) DURANTE 
EL MES DE DICIEMBRE 2018 A/2018/0001930376 31/12/2018



F/2019/31 16210 22799 6.156,10 GIRSA

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ECOPARQUE MES DICIEMBRE 
2018 V-FV+ FV-1800462 31/12/2018

F/2019/233 13000 22701 117,13
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APÓSITO ADHESIVO, SUERO 
FISIOLÓGICO, PEDIATRICS 
GEL STICK GOLPES, 
ESCOLETA INFANTIL 20 09/11/2018

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

Primer.- Aprovar de conformitat amb el que s’estableix en l’article 60 del reial decret 
500/1990, els expedients de despesa detallats anteriorment, perquè es reconega la despesa amb 
càrrec al pressupost de l’exercici 2019.

2.7.-  Dació  de  compte  d’informes  relatius  al  subministrament  d’informació 
trimestral al Ministeri d’Hisenda (quart trimestre). Ordre HAP/2015/2012, 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.

27030207.P19

L’Alcalde  dóna  compte  dels  informes  indicats  que  es  transcriuen  a  continuació:

























2.8.- Dació de compte de període mig de pagament corresponent al quart trimestre 
de 2018.

27030208.P19

L’ Alcalde dóna compte del següent contingut:





L’Alcalde  informa  que  l’Ajuntament  està  pagant  dins  del  període  mitjà  de  pagament 
trimestral de 10’63 dies i en PREMSA de 17’67 dies, per tant, es troba dins de l’establert 
per l’Estat.

3.- MOCIONS.
27030300.P19

El portaveu del grup Popular, Vicent Dubal, dóna compte de la moció presentada per ell,  
en nom dels tres partits i  en representació de  la Federació de Penyes de Bous al Carrer, que es  
transcriu a continuació:







Intervé  el  portaveu  del  grup  Socialista,  Francisco  Moratal,  per  a  exposar,  que  van 
considerar incloure aquesta moció dins de l’ordre del dia, encara que se’ls va facilitar en la  
comissió informativa a última hora. Els sembla una moció bastant respectuosa i coherent, posant 
èmfasi en els punts que diuen que els festejos de “Bous al Carrer” no són patrimoni de cap partit  
polític, i en el punt que fa referència a que s’advoca per un marc de respecte als animals.

Intervé l’Alcalde, per a manifestar que donat que és una forma de economia que tenim a 
la Comunitat Valenciana, i sempre que es respecte als animals, veient que cada dia hi ha més 



mesures de seguretat i més normes perquè els animals no patisquen. És una tradició i cultura,  
que hem de mantindre tots els valencians, i que no s’ha de comparar amb el “Toro de la Vega” 
donat que no te res a veure.

Per  Unanimitat  dels  membres  presents,  el  Ple  de  la  Corporació  aprova  la  moció 
presentada per el portaveu del grup Popular, en representació de la Federació de Penyes de Bous 
al Carrer. 

4.- INFORMES D’ ALCALDIA.
27030400.P19

1.- L'Alcalde  exposa  la  proposta  del  Centre  Ocupacional  per  a  disposar  d'un  espai 
darrere del Carrer Antonio Gonzalbez, per a fer un hort urbà. Indica l'alcalde que veient el Pla 
General, eixa zona està qualificada com a sòl dotacional per a jardí, per la qual cosa per a poder  
fer cessió al centre ocupacional primer cal fer una modificació puntual perquè si és jardí (zona  
verda) és de lliure accés per a qualsevol veí. Es tracta que els usuaris del centre ocupacional  
puguen gaudir de l'hort urbà, que estigués clos, de tal manera que a part de les activitats que  
realitzen en el centre, puguen desenvolupar altres activitats fora, com per exemple en aquest  
hort.

La proposta que es fa de realitzar la cessió amb el Centre Ocupacional no pot dur-se a terme 
fins que no es modifique puntualment el Pla general en aquest aspecte.

2.- L’Alcalde, exposa que l’altre punt que vol comentar, és el dels pressupostos 2019; al 
ple de novembre es va dir que per a desembre (el 12 o el 19), es portarien al ple. En desembre  
no  es  va  realitzar  ple.  En  gener  va  tornar  a  sorgir  la  pregunta  de  perquè  no  estaven  els  
pressupostos i que es tingués en compte al grup Socialista, per tal de fer-los ja que estàvem en  
any electoral. Sobre la base de tot això, ha considerat que ja que encara que s’haguessin aprovat  
al ple de hui, s’haguessin ficat en marxa a Maig, ha considerat que els pressupostos han de  
fer-los l’equip de govern que entre i els adapti a les idees que vulgui desenvolupar al poble. 
Aquesta és la raó per la qual no s’han aprovat els pressupostos del 2019 i s’han prorrogat els del  
2018.

3.-  L’Alcalde, exposa l’últim punt que vol comentar, és el de la “gespa del camp de 
futbol”; com saben es porta des de setembre u octubre amb el tema de la gespa, es va fer la 
licitació i es van presentar 14 empreses, de les quals 11 van empatar, llavors pareixia cosa rara 
que 11 empataren, per la qual cosa es va pensar que hi havia alguna cosa mal feta al plec. Es van  
demanar informes, sent el redactor del projecte de “substitució de la gespa del camp de futbol” 
D. José Ernesto Roselló Biosca. A la vista de la documentació que obra en l’expedient dels  
pressupostos que tenia l’Ajuntament es van fer comprovacions, es va veure que hi havia alguna 
diferència entre el preu en el que es va licitar i el preu que tenia el plec.
També es van fer consultes de contractació, amb informes de diverses juntes consultives, per a 
la determinació del preu i  la  seua consideració com a criteri  d’adjudicació (una de la Junta 
Consultiva  de Contractació de l’Estat  i  l’altra  de la  Junta  Consultiva  de Contractació de la  
Comunitat  d’Aragó).  Tanmateix  es  van  emetre  informes  dels  serveis  tècnics   municipals 
centrant-se en 2 partides: el desmuntatge de la gespa i el subministrament i col·locació de la  
mateixa, informant que la diferència de preu no pot ser atribuïda a la qualitat de la gespa, així 
com a que la taxa de l’abocador no està inclosa en el preu. S’han vist tots els pressupostos  
comparant les partides de  totes les ofertes incloent la de l’Ajuntament de Benaguasil, que és  
extern, arribant a la conclusió de que en principi van tots per baix del preu que hi ha marcat al 
projecte.
Hi ha que considerar també que el transport a abocador, sense aprofitar la gespa retirada, suposa 
un cost per a l’Ajuntament, per la qual cosa resulta mes beneficiós almacenar-ho per a futurs 
usos municipals.
A la vista de la comparació feta, es comprova que hi ha un sobrecost considerable en relació 



amb la diferència entre el resultat obtingut al estudi comparatiu realitzat i  el  pressupost del  
projecte. Sobre la base de l'exposat, es constaten raons d'interès públic, per a adoptar la decisió 
de  no  adjudicar  el  contracte  i  desistir  del  procediment  d'adjudicació,  en  base  als  següents 
motius: 
*  L'adjudicació ha  de basar-se  en  el  principi  de  millor  relació qualitat-preu,  constatant  que 
existeix  una  diferència  excessiva  del  pressupost  de  licitació  amb  els  preus  de  mercat.
* És necessari regularitzar en el cost la taxa d'abocador, la qual no consta en projecte, portant  
una despesa addicional, que incrementa el pressupost de licitació en el preu-cost del servei.
L’Alcalde informa als presents que tenen tota la documentació que sustenta la no adjudicació de 
tot el exposat anteriorment.

Preguntant al portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, aquest comenta que no es 
possible que hagin d’esperar a un ple per a que els donen documentació, no poden opinar res  
donat que no han pogut examinar tota la documentació que els han facilitat, i que ja faran les 
al·legacions que consideren. En quant al tema del sobrecost, comentar que ha sigut una constant  
en la gestió urbanística, i s’alegren que per fi es faça alguna cosa al respecte.

Intervé el portaveu del grup Popular, Vicent Dubal, per a exposar que van ser ell i la  
regidora Mª Teresa Olmo, es que van fer pràcticament la tramitació d’aquest expedient, que 
l’Alcalde sempre ha estat assabentat del tema, com ha de ser, no com ell, que en moltes ocasions  
no ha dit res, com en aquest cas, que al Ple els ha exposat tot aquest tema, per la qual cosa no  
poden valorar tota aquesta informació.
Continua l’exposició, dient que l’adjudicació la firma l’Alcalde, se li va preguntar en vàries 
ocasions, i  sempre se’ls  contestava que demà, demà, sense dir en cap moment que s’estava 
recaptant aquesta informació al respecte, que si hagués sigut així, se hi hagués pogut parlar i  
aclarir els dubtes que hi havien. El tema de que hagin empatat moltes empreses, es degut a que 
el període que es tenia que realitzar el canvi, era l’idoni ja que als mesos de juliol i agost no hi  
han competicions esportives.
Que els informes no els han llegit, donat que se’ls han facilitat en aquest moment, per tant ja ho 
miraran i presentaran el que consideren oportú.
Vol recalcar, que en cap moment han fet cap cosa de manera rara.

Intervé la regidora de manteniment d’instal·lacions municipals, Mª Teresa Olmo, que es 
va  fer  demanant  a  vàries  empreses  mostres  per  a  poder  fer-ho  be.  Que  si  hi  havia  aquest  
problema, que s’hagués parlat en el moment de la licitació i no donant llargues, si no s’estava  
conforme haver-ho dit des del primer moment, ja que hi estaven haguen queixes per aquest  
tema. 

Pregunta  el  portaveu  del  grup  Popular,  Vicent  Dubal  al  Secretari,  si  pot  haver-hi  
conseqüències per a l’Ajuntament, si al plec de condicions ficava que una volta comunicat a la 
empresa l’adjudicació hi havien 15 dies per a firma, i ara  no es fa. Contesta el Secretari, que no  
s’ha notificat encara, per la qual cosa, la empresa podrà recórrer. La situació és la mateixa, es va  
requerir documentació, però l’última taula de contractació no està notificada.

Intervé l’Alcalde, per a contestar als regidors del grup Popular, que ell no es coneixedor 
de tots els pressupostos, diguen-li aquests que al projecte de licitació estan. 

La regidora de manteniment d’instal·lacions, Mª Teresa Olmo, li diu que amb aquesta 
actuació el que es fa és perjudicar als usuaris, jugadors. Que des d’Octubre s’hagués pogut dir, i  
no dir que està pendent de firmar, no sent veritat. Ara l’empresa pot anar contra l’Ajuntament.

Sorgeix  el  tema  del  pressupostos  en  aquest  punt,  comentant  el  portaveu  del  grup 
Popular, que no ha passat mai que no s’hagin aprovat els pressupostos per la raó que ha donat 
l’Alcalde. 



Retornant al tema de la gespa, l’Alcalde vol comentar, que si és veritat que ell firma el 
plec, però que hi ha regidors amb delegacions, contestant el portaveu del grup Popular, Vicent 
Dubal, que quan li pareix fa coses amb els regidors delegats i quan no, no.

5.- PRECS I PREGUNTES.
27030500.P19

1.- El portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, comenta en relació al punt que 
s’ha debatut anteriorment, que reforçant la denúncia pública dels sobrecostos que han hagut a  
l’Ajuntament,  recordar  que  al  2006  també  va  haver  una  substitució  de  gespa,  sense  cap 
justificació, i encara estan esperant que se’ls diga el per què, i que va suposar un cost per a tots  
els veïns. El grup Socialista està denunciant aquestes coses des de fa anys, tant en plenaris com 
en premsa.
Contesta el portaveu del grup Popular, Vicent Dubal, que al 2006 es va ficar per primera vegada,  
i que és obvi que si es fica de més altura durarà més i serà millor.
Pregunta el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, que qui ho va decidir, contestant el 
portaveu del grup Popular, que l’Alcalde en aquell  moment que era ell amb companyia dels  
tècnics.

2.-  El  portaveu  del  grup  Socialista,  Francisco  Moratal,  comenta  que  vol  aprofitar 
l’assistència de tanta gent al ple, per a fer una reflexió, sent aquesta, que s’alegra que hagin 
presenciat el ple, i que siga així a partir d’ara, animant a la gent a que participen de la política.

3.- El següent punt que vol comentar el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal,  
es  el  tema dels  pressupostos,  que pràcticament ho te  contestat,  i  coincideixen  amb el  grup 
Popular, en quant a que no ha passat mai. Reitera que en gener se’ls va dir alta cosa diferent  
referent a aquest tema. La teoria que tenen s’ha ficat de manifest a la discussió que ha ocorregut  
abans, sent la resposta la ineptitud d’aquest “desgovern”, i la incapacitat de l’Alcalde i el seu 
equip per a dur endavant els pressupostos necessaris. És el resultat del que es va viure al 2015, 
per la falta d’humilitat del grup Ciutadans per abstindre’s i deixar governar al partit més votat i 
per l’ambició d’altres de no voler deixar el lloc, voler manar en tot i no acceptar una derrota en  
les urnes. És per tant, el resum d’una legislatura que acaba de forma nefasta tal i com s’ha vist  
abans.
Contesta l’Alcalde, que el discutir al ple no es donar mala imatge, sinó tot el contrari, donat que 
és al ple on s’han de debatre les coses i no en notes de premsa. En quant als pressupostos,  
considera que el més correcte es que siga el partit que entra el que faça els seus pressupostos, 
recalcant que al 2019 si els hi hauran.
En el tema que ha exposat Francisco Moratal, sobre la abstenció, recorda l’Alcalde, que al 2015 
se’ls  va  oferir  formar  part  del  govern  sent  la  seua  resposta  negativa,  contestant  Francisco 
Moratal,  que es  un tema més que parlat  i  tots  ja  saben el  per  què,  manifestant  també que  
Moixent es l’únic poble d’Espanya en el que l’Alcalde siga el que ha aconseguit tres vegades  
menys vots que el primer partit
Intervé el portaveu del grup Popular, Vicent Dubal, per a manifestar, que si be van ser els mes 
votats a les eleccions, recordar-los que es va presentar una moció per part del grup Popular,  
sobre donar suport al partit més votat per a governar en les Corts Generals i el grup Socialista va  
votar en contra. Els motius per els quals el grup Popular, va fer el que va fer al 2015, ja es 
saben, els anys que han estat governant el grup Socialista, es va portar a la roïna al poble.
Respon el portaveu del grup Socialista,  Francisco Moratal, que ho van votar en contra i  ho 
tornarien a fer, donat que ja que estem gaudint d’un sistema representatiu per donar veu a partits  
minoritaris.

4.-  Pregunta,  quant  ha  costat  el  Carnaval  d’aquest  any  si  es  que  es  tenen  dades,  
contestant la regidora de cultura que no es tenen i que serà quasi com els anys anteriors i que a 
que ve la pregunta, contestant Francisco Moratal que resulta curiós que en any electoral s’haja 



fet diferent a altres anys. Contestant la regidora que no ha sigut per això sinó per fer-ho bonic  
aquest any.

5.-  Pregunta  el  portaveu  del  grup  Socialista,  Francisco  Moratal,  quant  ha  costat  el 
concert de Serafin Zubiri, contestant l’alcalde donat que la regidora de cultura no ha intervingut,  
que al voltant de 12.000€ i que s’han recaptat uns 6.000-7.000€, al respecte comenta Francisco 
Moratal, que ha costat a les arques municipals uns 6.000€ i que si s’ha pagat ja, contestant  
l’Alcalde que encara no s’ha fet el pagament.

6.- Exposa el portaveu del grup Socialista,Francisco Moratal, que consideren que no 
s’ha de balafiar com per exemple, per al castell de cap d’any, que va costar 3.630€ i que eixos 
diners es podien destinar a altres coses; consideren que no creuen que hi haja molta gent que 
surti a eixes hores a veure el castell, que el primer any va costar uns 800€, però enguany ja s’ha  
pujat fins 3.630€. Li respon l’Alcalde al respecte, manifestant que ja que els bous són cultura i  
tradició, la pólvora també ho és.

7.- El portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal,  exposa que al setembre de 2018, 
van presentar una moció respecte al “Pla de Cremes”, per tal de que es poguera cremar tant en 
solana com en ombria al mateix temps; en aquell  moment se’ls  contestà que depenia d’uns 
tràmits de la Generalitat però que s’estava treballant al respecte, perquè ja s’havia parlat amb el  
forestal.
Al respecte, comenta el regidor de medi ambient, José Enrique Pérez, que independentment de 
la moció que presentaren, el tema es va tractar al Consell Agrari, i que s’estava treballant per a 
tractar en Conselleria la modificació del Pla de Cremes i de la Prevenció d’Incendis Forestals, i 
fer-ho tot al mateix tràmit.  Mesos després es va parlar en el forestal de la necessitat de eixa 
modificació,  per  la  qual  cosa  es  va  sol·licitar  a  la  Conselleria  la  modificació  del  “Pla  de 
Cremes”, en el sentit de poder cremar a les dos zones al mateix temps.  La situació a data d’ara,  
es que la sol·licitud no es que l’hagin denegat, el que diu es que s’ha de modificar tot el “Pla de 
Cremes”, per la qual cosa, com que el Pla de Prevenció d’Incendis estarà al voltant de juliol,  
s’inclourà aquí, sortint efectes per al pròxim període de cremes.  

8.- Pregunta el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, que passa amb la font  
del raval que no va, contestant la regidora de vies públiques, que es degut a la tuberia que no  
desguassa bé, ja que es queda l’aigua estancada.

9.-  El  portaveu del grup Socialista,  Francisco Moratal,  pregunta per el  Camí de la  
Bodega, que està molt  de temps sense arreglar,  si  es pensa arreglar.  Contesta el  regidor de 
Camins Rurals, José Enrique Pérez, que el problema és el talús produït per les pluges, i que s’ha  
habilitat una via alternativa. Amb tècnics de Conselleria es va veure per tal d’arreglar, però el  
cost  era  molt  elevat.  Se està  estudiant  la  possibilitat  d’adquirir  terrenys per a  poder  fer  un 
desvio, però que és un tema que està en l’aire.

10.- Pregunta el portaveu del grup Socialista,  Francisco Moratal,  qui contracta a les 
persones que estan en l’Ecoparc, contestant l’Alcalde que GIRSA.

11.- Pregunta el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, si les empreses poden 
tirar residus en l’Ecoparc. Al respecte, l’Alcalde contesta que les empreses per llei deuen tenir la 
seua pròpia gestió de residus contractada per elles, per tant, no deurien tirar res.
Pregunta Francisco Moratal, per exemple on es porten els enderrocs, contestant l’Alcalde que el 
que fan els constructors es acumular els enderrocs en el que era “la serreria de Guillermo”, i en  
un enviament ho porten al centre de tractament que està a Aielo.
La regidora de residus, María Ángeles Wis, comenta a aquest punt que si l’enderroc procedeix 
d’una obra menor, es pot portar a l’Ecoparc, presentant el justificant com a que s’està realitzant  
una obra menor.
Explica l’Alcalde, que el Ecoparc d’ací es municipal i els dels municipis al voltant, són del  



COR, que és el que es va aprovar,  per tant, si es portara ací suposaria un cost addicional. En el  
moment que estiga la concessió definitiva, la mateixa empresa serà la gestora dels residus. La 
regidora del grup Socialista, Josefina Calabuig, pregunta fins quin punt és legal que estiguen els 
enderrocs a eixe lloc si són contaminants.

12.-  El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal,  pregunta sobre un escrit  per 
registre d’entrada de l’associació AGRO, perquè no s’està complint la sentencia i l’acord que es  
va aprovar  en  el  plenari  i  amb el  compromís  de  l’Alcalde,  consideren  que es  una  situació 
perillosa per al patrimoni arquitectònic de tots els moixentins, i sobretot perquè està ficant en 
perill a les persones, per la qual cosa, preguen se li done una solució el més aviat possible.
Respon l’Alcalde que es va comentar amb el representant d’AGRO, que s’està a l’espera de 
informe de l’enginyer per tal de licitar sobre els dos ponts, al igual que amb l’enginyer agrònom, 
per el tema de les carrasques i la font del Bosquet, així com si hi ha alguna necessitat més que  
cobrir.

13.- Referent a l’informe de fiscalització que es va aprovar recentment, pregunta Francisco 
Moratal,  que  es  pensa  fer  sobre  el  contingut  el  mateix,  si  es  pensa  actuar  judicialment,  
contestant l’Alcalde, que dos de les coses que hi ha a l’informe ja estan denunciades, i la resta 
s’està mirant que s’ha de fer.

14.- Pregunta el portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, en que consisteix la PISTA 
AGILITY que va a fer-se en el parc del Carrer Constitució-Baixada de la Costera, contesta 
l’Alcalde que es tracta de recintes que estan en una zona verda, per a que els animals disposen 
d’una zona on estiguen solts, ja que en la població no poden estar-ho.
Comenta l’Alcalde també, que tres veïns han manifestat la seua disconformitat per les possibles 
molèsties que poden causar un parc d’aquestes característiques, i que per què no es situa en el  
polígon o en altres àrees no tan dins de la població.
L’Alcalde prosseguís exposant que aquests parcs estan tancats, closos, que tenen horaris per al 
gaudiment, que hi ha papereres per als excrements que produeixen, en definitiva, que és un parc, 
però per a gossos.
Com que és un espai dotacional (zona verda), pot anar-hi un parc en eixa localització, així i tot,  
comenta que si hi ha alguna proposta d’ubicació es tindria en compte.
Respon Francisco Moratal, manifestant la seua disconformitat, els pareix més be un capritx, ja 
que no creuen que haja tal demanda per a tenir que fer eixa inversió, a més, limitant amb veïns 
provocant molèsties. 
Al respecte l’Alcalde respon, que no es per capritx, en Moixent hi ha molts animals censats, i es  
de tots conegut, el que fan els animals en els carrers de la població. En quant a les molèsties 
veïnals, és el mateix que si fora un parc de xiquets.
Intervé el  portaveu del  grup Popular,  Vicent  Dubal,  per a comentar que sempre serà millor 
buscar altra localització on no es causen tantes molèsties.

15.-  El  portaveu  del  grup  Socialista,  Francisco  Moratal,  manifesta  que  sent  l’últim  ple 
ordinari, vol expressar que ha sigut un orgull representar els votants del partit així com a tota la  
població en el que ha pogut i en la part positiva dir que fins i tot, les relacions no han sigut tan  
males,  encara  que als  plenaris  han tingut  els  seus més i  menys.  Ressaltar  que mai se li  ha  
impedit parlar en els plenaris i es una cosa que vol agrair.
El portaveu del grup Popular, Vicent Dubal, manifesta que ja que com saben no torna a repetir, 
comparteix les mateixes paraules que el portaveu del grup Socialista, en quant a les relacions 
que han tingut fora dels plenaris, aprofita per a donar les gràcies a la població que ha confiat en  
el partit, als funcionaris per la llavor que realitzen per a la població, als regidors que ha passat  
per l’Ajuntament per la dedicació que  han tingut, a la oposició agrair el comportament que han 
tingut, i a l’Alcalde per tot el viscut durant els quatre anys.
Aprofita  també,  donat  que  estan  els  tres  candidats  per  a  les  pròximes  eleccions,  donar  
l’enhorabona d'avant mà per al que siga elegit, i que treballen per el poble tal i com han fet tots  
els que estan presents.



Intervé l’Alcalde per a manifestar que açò que hem viscut en estos dos últims  es el que la gent  
pensa que ha de ser un ple; el dit en els últims dos minuts és el millor dels quatre anys que han 
compartit, no tot l’anterior.

Sent las 21,30  hores, s’alça la sessió per la Presidència de la que jo el Secretari done fe.
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