
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 25 DE GENER DE 
2017. ESBORRANY DE L’ACTA.

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ

               PRESIDENT: Teófilo Fito Martí  

                      Grup Popular
                 Vicente Dubal Bon
                 José Luis Ortiz Linares 

     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: Eduardo Estellés Chapa 

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 20’00 del dia 25 de gener de dos mil  
deset, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb la  
assistència del Sr. Secretari de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’ordre del  
Dia de la sessió, prèviament remès als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu tot 
seguit:

ORDRE DEL DIA

            1. APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: 30 de novembre de 2016 (Ple 
ordinari) i 28 de desembre de 2016 (Ple extraordinari).

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. 485, de 21 de setembre, fins al  
núm. 13, de 12 de gener de 2017.

2.2. Dació de compte aportació econòmica municipal al projecte d’organització de la 
jornada escolar CEIP PADRE MORENO.

2.3. Dació de compte informe “Relació de Llocs de Treball (RPT)”.
2.4. Unitat d'Execució «Cooperativa».
3. ALTRES ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
4. PRECS I PREGUNTES.
5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

----------
            1. APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: 30 de novembre de 2016 (Ple 
ordinari) i 28 de desembre de 2016 (Ple extraordinari).

25010100.P17

En l’acta  de  30 de  novembre  a  petició  del  regidor  portaveu del  Grup Municipal 
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Socialista, Francisco Moratal, se introdueixen les rectificacions següents: a) no es va parlar  
de  tràfic  d’influències  si  no  d’aprofitar-se  d’informació  privilegiada,  i  b)  part  de  les 
intervencions atribuïdes a la regidora Maria José Molla son del regidor Francisco Moratal.  
Les rectificacions proposades son acceptades per unanimitat dels regidors presents, els onze 
que en dret integren la Corporació.

El acta de 28 de desembre de 2016 s’aprova per unanimitat, donat els vots a favor de 
la  totalitat  dels  regidors  presents,  els  onze  que  en  dret  integren  la  Corporació,  en  els 
mateixos termes en que es troba redactada, per tant sense cap rectificació.

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. 485, de 25 de novembre, al núm. 576, de 30 de 
desembre de 2016, i del núm. 1, de 2 de gener, al 13, de 12 de gener de 2017.

25010201.P17

Els decrets objecte de ratificació son:

- Resolució de l’Alcaldia núm. 523, de 9 de desembre de 2016, pel qual s’aprova el 
plec de clàusules dels aprofitaments forestals.

- Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  558,  de  27  de  desembre  de  2016,  pel  qual  es 
sol·licita  l’adhesió  al  Programa  Pacto  d’Alcaldies  pel  Clima  i  l’Energia 
Sostenible.

Els decrets abans transcrits son ratificats per unanimitat dels regidors presents, donat 
els  vots  a  favor  de  la  totalitat  dels  regidors  presents,  els  onze  que  en  dret  integren  la 
Corporació.

Intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Francisco Moratal, per a  
referir-se al  decret  núm. 550,  de 22 de desembre de 2016,  relatiu  a la  adjudicació del  
contracte  de  manteniment  de  les  calderes  i  pregunta  si  s’han  sol·licitat  altres  ofertes,  
contestant-li  la  regidora  popular  delegada  de  l’Àrea,  María  Teresa  Olmo,  que  s’ha  
adjudicat directament a la mercantil Costaigua; continua el regidor popular per a dir que  
s’ha adjudicat a una empresa en la qual l’administrador és secretari  general del partit  
popular, contestant-li la regidora popular que l’ajuntament també contracta amb empreses  
del partit socialista; continua el regidor socialista per a dir que l’empresa ha treballat sense  
tindre  tots  els  papers  exigibles,  manipulant  la  caldera  del  col·legi  sense  poder  fer-ho,  
contestant-li la regidora popular que gracies al regidor socialista es van donar compte que  
faltava un document; continua el regidor popular per a dir que des de fa molt de temps  
s’està  demanant  el  RITE,  que l’empresa  no estava registrada en  industria i  que  el  seu  
operari  no tenia el  carnet  d’instal·lador; continua l’alcalde,  Teófilo  Fito,  per a dir  que  
l’ajuntament tracta de tindre el servei al millor preu possible, i afegeix que li dona igual de  
qui siga l’empresa, contestant-li el regidor socialista que això està molt bé si es sol·licita  
ofertes a distintes empreses, i afegeix que en el cas del contracte d’enllumenat públic s’ha  
sol·licitat ofert a sis empreses; continua la regidora socialista, María José Molla, per a dir  
que des de fa dos mesos ha demanat determinada informació i encara no se l’ha facilitat,  
contestant-li  l’alcalde  que  el  no  ha  dit  que  la  informació  no  siga  facilitada  al  partit  
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socialista; finalment com a secretari intervinc per a dir que hi ha creat en GESTIONA un  
expedient compartit entre una gran part dels empleats municipals a fi de que cada un, dins  
de l’àmbit de les seues competències,  vaja facilitant la informació demanada.

2.2. Dació de compte aportació econòmica municipal al projecte d’organització 
de la jornada escolar CEIP PADRE MORENO.

25010202.P17

Té lloc una breu intervenció de l’alcalde, Téofilo Fito, explicativa del contingut de la  
proposta que és objecte de dació de compte al plenari.

Intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Francisco Moratal, per a  
dir que es tracta d’una novetat,  en tant que mai s’ha portat a terme, afegint que en el  
Consell Escolar Municipal els mestres no s’havien la despesa que havien de tindre, i es va  
parlar de 1.000,00  a 1.500,00 euros 

Pel CEIP PADRE MORENO, s’ha presentat a l’ajuntament de Moixent, per al seu 
tractament  en  el  Consell  Escolar  Municipal,  el  “PROJECTE  PLA  ESPECÍFIC 
D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR”, en l’esmentat projecte es contenen 
les mesures per a poder realitzar adequadament el projecte de jornada continuada per al curs 
2017-2018,  aquest punt va ésser tractat al Consell Escolar Municipal de data 18 de gener de  
2017, on es va aprovar per unanimitat dels presents la proposta presentada pel CEIP Padre 
Moreno. També es va tractar en el Consell Escolar  Municipal de data 18 de gener de 2017, i  
així s’arreplega al projecte,  que l’Ajuntament de Moixent col·laboraria amb les activitats 
extraescolars previstes, fen-se càrrec de la part econòmica dels tallers mitjançant la compra 
del material necessari per al desenvolupament del mateix.

Per la qual cosa es dóna compte al ple de la Corporació la intenció de fer-se càrrec 
d’una despesa de mil euros.

El Ple es dona per assabentat.

2.3. Dació de compte informe “Relació de Llocs de Treball (RPT)”.
25010203.P17

Té lloc una breu intervenció de l’alcalde, Teófilo Fito, explicativa del contingut de la  
proposta que es objecte de dació de compte al plenari, en aquest sentit es va referir al  
comitè de seguiment, a que amb la relació de llocs de treball es tracta de definir els distint  
llocs  de  treball  (funcions,  responsabilitat  i  retribució,  mitjançant  els  corresponents  
complements), a  que per a demanar subvencions a Europa es necessari tindre la relació de  
llocs  de  treball  aprovada,  requisit,  afegeix,  que  molt  probablement  en  un  futur  es  farà  
extensiu a les subvenciones de la Diputació i de la Conselleria; i finalitza dient que es  
tracta d’un document obert.

Intervé el  regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Francisco Moratal, per  
agrair la possibilitat que se li dona d’aportar, afegint que el document se’ls va donar fa  
temps, i continua per a dir que quins millor poden opinar son els treballadors en tant que  
directament afectats; continua el regidor socialista per a manifestar que la relació de llocs  
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de treball es deuria haver fet abans a fi d’evitar discrepàncies; continua per a pregar que la  
previsió  de  crear  un  cap  d’urbanisme  es  faça  realitat,  afegint  que  el  secretari  de  la  
Corporació en la Comissió va dir que l’ajuntament de Moixent té entitat per això; continua  
el regidor socialista per a dir que coincideixen les funcions de l’auxiliar d’instal·lacions  
esportives i del servei que té que donar el adjudicatari del contracte d’atenció al públic de  
les  instal·lacions  esportives,  contestant-li  el  regidor  popular  delegat  de  l’Àrea,  Vicente  
Dubal, que no és així en tant que les funcions es fan en dies distints.

Pel “Equip d’Investigació en Recursos Humans” de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València, s’ha presentat amb registre d’entrada municipal 149 de 18 de gener 
de  2017,  informe  anomenat  “Relación  de  Descriptores  de  Puesto  de  Trabajo”,  aquest 
informe que  es troba a  disposició  dels  membres  de  la  Corporació,  realitza  una primera 
aproximació a la Relació de Llocs de Treball (RPT) de l’Ajuntament de Moixent. Es tracta 
d’un document obert i encara subjecte a les pertinents  modificacions o aclariments.

Per la qual cosa es dóna compte al ple de la Corporació, per a que si ho consideren 
oportú,  puguen manifestar  els  regidors,  allò  que consideren al  respecte  del  contingut  de 
l’informe presentat.

El Ple es dona per assabentat.

2.4. Unitat d'Execució «Cooperativa».
25010204.P17

Vist l’expedient relatiu a la URBANITZACIÓ DE LA UE COOPERATIVA, I 
atenent als següents antecedents i consideracions:

1r. Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 de juliol de 
2011, del qual es transcriu tot seguit, la seua part resolutiva:

“…/Primer.  Acordar  la  Gestió  Directa  per  al  desenrotllament  de  la  UE  
“Cooperativa”,  assenyalant  pel  que  fa  al  compromís  municipal  d’inversió  
econòmica  i  la  disponibilitat  de  recursos  pressupostaris  per  al  finançament  de  
l’actuació, que  d’acord amb l’informe emés pels tècnics redactors, de data 20 de  
juliol  de  2011,  de  la  gestió  del  desenrotllament  de  la  UE “Cooperativa”  no  se  
deriven càrregues econòmiques per a l’Ajuntament de Moixent.
Segon.  Sotmetre  a  informació  pública,  només  als  efectes  de  presentació  
d’al·legacions  i  sense  que  es  puga  presentar  altres  alternatives  tècniques  ni  
proposicions  jurídicoeconòmiques,  els  documents  integrants  del  Programa  
d’Actuació  Integrada  “Cooperativa”,  tramitat  per  gestió  directa,  es  a  dir,  
Alternativa Tècnica i Proposició Jurídicoeconòmica, Projecte d’Urbanització de la  
UE “Cooperativa” i Projecte de Reparcel·lació del Área “Cooperativa”, pel termini  
d’un mes, pel que fa al Projecte de Reparcel·lació, i pel termini de vint dies pel que  
fa a la resta de documentació. L’esmentat tràmit es durà a terme per mitjà d’edicte  
que  s’inserirà  al  Tauler  d’Anuncis  Municipal,  al  Diari  Oficial  de la  Comunitat  
Valenciana i, simultàniament o amb posterioritat, en un periòdic d’ampla difusió en  
el municipi, fent constar la possibilitat de formular-ne al·legacions al contigunt de la  
documentació des  del  dia  següent  a  l’última publicació  de l’anunci  o  des  de  la  
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recepció de l’avís si es posterior.
Tercer.  Remetre,  prèviament  a  l’anunci,  notificació  formal  i  individualitzada  al  
domicili fiscal dels interessats, i  a qui conste al Cadastre com a titulars de drets  
afectats per l’actuació proposada.
Quart. Autoritzar a l’alcalde en tot allò que siga de rigor en ordre a l’acompliment  
d’aquest acord.»/…”

2n. Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 26 de juny de 
2012, el qual en la seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:

“…/Primer. Estimar les al·legacions presentades per Vicente Revert Gassó (registre  
d’entrada municipal núm. 2653 i 2654, de data 9 de novembre de 2012), Antonio  
Micó Ribera (registre d’entrada municipal núm. 2655, de data 10 de novembre de  
2011) i Marco Antonio García Yuste (registre d’entrada municipal núm. 2672, de  
data  11  de  novembre  de  2011)  d’acord  amb l’informe  dels  tècnics  José  Miguel  
Benito Suay, arquitecte municipal, i Francisco Juan Garcia, enginyer de camins, de  
data de març de 2012, objecte de reproducció en l’antecedent de fet quint.
Segon. Aprovar la Gestió Directa per al desenrotllament de la UE «Cooperativa»,  
assenyalant  pel  que  fa  al  compromís  municipal  d’inversió  econòmica  i  la  
disponibilitat  de  recursos  pressupostaris  per  al  finançament  de  l’actuació,  que  
d’acord amb l’informe emès pels tècnics redactors, de data 20 de juliol de 2011, i  
per  l’arquitecte  municipal  de  data  21  de  març  de  2012,  de  la  gestió  del  
desenrotllament de la UE “Cooperativa” no se deriven càrregues econòmiques per  
a l’Ajuntament de Moixent.
Tercer. Concedir a la «Cooperativa Valenciana San Pedro Apóstol», donat que com  
a conseqüència de la  estimació de les  al·legacions s’han introduït  modificacions  
substancials en la documentació que en execució de l’acord plenari de 27 de juliol  
de 2011 es va sotmetre a informació pública, un termini de 15 dies hàbils per a la  
eventual formulació d’al·legacions o reclamacions.
Quart. Aprovar definitivament, de no presentar-se al·legacions o reclamacions per  
l’interessat  abans  esmentat,  sense  necessitat  de  nou acord  plenari,  el  Programa  
d’Actuació  Integrada  «Cooperativa»,  tramitat  per  gestió  directa,  es  a  dir,  
Alternativa Tècnica i Proposició Jurídic - econòmica, Projecte de Reparcel·lació del  
Àrea «Cooperativa», i Projecte d’Urbanització de la UE «Cooperativa». 
Quint.  Publicar  el  corresponent  edicte  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  
Valenciana i en un Diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat.
Sext.  Remetre,  prèviament  a  l’anunci,  notificació  formal  i  individualitzada  als  
interessats com a titulars de drets afectats per l’actuació aprovada, amb indicació  
dels recursos procedents.
Sèptim. Autoritzar a l’alcalde en tot allò que siga de rigor en ordre a l’acompliment  
d’aquest  acord,  especialment  en  ordre  a  la  protocolització  del  projecte  de  
reparcel·lació  en  escriptura  pública  que,  una  vegada  siga  ferm  en  via  
administrativa, es deurà inscriure en el Registre de la Propietat/…”

3r. Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de juliol de 
2012, que en la seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:

“…/Primer. Estimar les al·legacions presentades per Vicente Revert Gassó (registre  
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d’entrada municipal núm. 2653 i 2654, de data 9 de novembre de 2012), Antonio  
Micó Ribera (registre d’entrada municipal núm. 2655, de data 10 de novembre de  
2011) i Marco Antonio García Yuste (registre d’entrada municipal núm. 2672, de  
data 11 de novembre de 2011) d’acord amb els informes dels tècnics redactors de  
data de març de 2012, objecte  de reproducció en l’antecedent  de fet  quint,  i  de  
l’arquitecte  municipal,  Jose  Miguel  Benito  Suay,  de  data  16  de  juliol  de  2012,  
objecte de reproducció en l’antecedent de fet onzè.

Segon. Aprovar la Gestió Directa per al desenrotllament de la UE «Cooperativa»,  
assenyalant  pel  que  fa  al  compromís  municipal  d’inversió  econòmica  i  la  
disponibilitat  de  recursos  pressupostaris  per  al  finançament  de  l’actuació,  que  
d’acord amb els informe emès pels tècnics redactors, de data 20 de juliol de 2011,  
objecte de reproducció en l’acord plenari de 27 de juliol de 2011, i de data 21 de  
març de 2012, objecte de reproducció en el antecedent de fet sext d’aquest acord  
plenari,  de la gestió  del  desenrotllament  de la UE “Cooperativa” no se deriven  
càrregues econòmiques per a l’Ajuntament de Moixent.
Tercer. Concedir a la «Cooperativa Valenciana San Pedro Apóstol», donat que com  
a conseqüència de la  estimació de les  al·legacions s’han introduït  modificacions  
substancials en la documentació que en execució de l’acord plenari de 27 de juliol  
de 2011 es va sotmetre a informació pública, un termini de 15 dies hàbils per a la  
eventual formulació d’al·legacions o reclamacions.
Quart. Aprovar definitivament, de no presentar-se al·legacions o reclamacions per  
l’interessat  abans  esmentat,  sense  necessitat  de  nou acord  plenari,  el  Programa  
d’Actuació  Integrada  «Cooperativa»,  tramitat  per  gestió  directa,  es  a  dir,  
Alternativa Tècnica i Proposició Jurídic - econòmica, Projecte de Reparcel·lació del  
Àrea «Cooperativa», i Projecte d’Urbanització de la UE «Cooperativa», junt al seu  
annex presentat pels tècnics redactors per registre d’entrada núm. 1960, de data 6  
de juliol de 2012. 
Quint.  Publicar  el  corresponent  edicte  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  
Valenciana i en un Diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat.
Sext.  Remetre,  prèviament  a  l’anunci,  notificació  formal  i  individualitzada  als  
interessats com a titulars de drets afectats per l’actuació aprovada, amb indicació  
dels recursos procedents.
Sèptim. Autoritzar a l’alcalde en tot allò que siga de rigor en ordre a l’acompliment  
d’aquest  acord,  especialment  en  ordre  a  la  protocolització  del  projecte  de  
reparcel·lació  en  escriptura  pública  que,  una  vegada  siga  ferm  en  via  
administrativa, es deurà inscriure en el Registre de la Propietat.»/…”

4t. Acord  adoptat  pel  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  celebrada  en  data  27  de 
novembre de 2014, que en la seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:

“…/Primero.- Declarar por extemporáneo la inadmisión del recurso interpuesto por  
D.  Juan  Manuel  Ortiz  Boluda,  actuando  en  representación  de  la  Cooperativa  
Valenciana San Pedro Apóstol, mediante escrito con registro de entrada núm. 2044,  
de  22  de  septiembre  de  2014,  contra  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  del  
ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de julio de 2012, y publicado en el BOP  
núm.  199,  de  22  de  agosto  de  2014,  relativo  a  la  aprobación del  Programa de  
Actuación Integrada Cooperativa, tramitado por gestión directa (alternativa técnica,  
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proposición  jurídico-económica,  proyecto  de  reparcelación  y  proyecto  de  
urbanización), de conformidad con la argumentación contenida en el informe del  
secretario-interventor de 10 de noviembre de 2014.
Segundo.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que en derecho  
procedan.»/…”

5é. Resolució de l’Alcaldia núm. 399, de data 16 de setembre de 2015, per la qual se 
va  aprobar  l’adjudicació  del  contracte  per  a  l’execució  de  l’obra  “Urbanització  UE 
Cooperativa”, a la mercantil CONSTRUCCIONES FRANCÉS SA, con CIF  A46163374, 
per  l’import  de  cent  seixanta-nou  mil  quatre-cents  vint-i-tres  euros  (169.423’00€),  més 
trenta cinc mil cinc-cents setanta-huit euros i huitanta-tres cèntims d’euro (35.578,83€) en 
concepto de IVA, lo que suma un total de dos cents cinc mil un euro i huitanta-tres cèntims 
d’euro (205.001,83€), amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives pel qual es regis 
la contractació, aprovat per resolució de l’Alcaldia núm. 216, de data 12 de maig de 2015.

6é. Acord  adoptat  pel  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  celebrada  en  data  30  de 
setembre de 2015, que en la seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:

«3.2. Dació de compte de Decrets i ratificació, si és el cas. Decrets de l’alcalde del  
núm. 334, de data 10 de juliol, fins al núm. 405, de data 7 de setembre de 2015; i Decrets  
dels regidors delegats del núm. 69, de data 13 de juliol, fins al núm. 105, de data 16 de  
setembre de 2015. 

30090302.P15/

Es posen damunt de la Mesa les Resolucions d’Alcaldia:
.../...

371 10/08/15

Por  la  que  se  aprueba  rectificar   el  
Projecte  de  Reparcel·lació  de  l’Àrea  
“Cooperativa”,  aprovat  pel  Ple  de  
l’Ajuntament en sessió celebrada el 30  
de juliol de 2012, en el sentit exposat en  
els informes dels tècnics redactors i de  
l’arquitecte  municipal,  ambos  de  data  
de 10 d’agost de 2015. 

Es va ratificar per majoria  
absoluta,  donat  els  vots  a  
favor  dels  regidors  dels  
Grups Ciutadans i Popular  
i  els  vots  en  contra  dels  
regidors  del  Grup 
Socialista.

.../....»

7é. Acord  adoptat  pel  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  celebrada  en  data  11  de 
novembre de 2015, que en la seua part resolutiva, es transcriu tot seguit:

“…/Primero.-  Declara  la  inadmisibilidad  de  las  alegaciones  formuladas  por  D.  
Vicente Revert Gassó, con registro de entrada municipal núm. 2315, de fecha 12 de  
septiembre de 2015, y por D. Antonio Micó Ribera, en nombre propio y en el de su  
mujer, con registro de entrada municipal núm. 2337, de fecha 15 de septiembre de  
2015, contra la rectificación del Proyecto de Reparcelación del Área «Cooperativa»,  
aprobada  por  resolución  de  la  Alcaldía  núm.  371,  de  10  de  agosto  de  2015,  
ratificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de septiembre de  
2015,  al  exceder  del  ámbito  de  dicha  rectificación,  versando  sobre  un  acto  
administrativo firme y consentido (Proyecto de Reparcelación aprobado por el Pleno  
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del  Ayuntamiento  en  sesión  celebrada  el  30  de  julio  de  2012),  todo  ello  de  
conformidad con los informes de los técnicos redactores de 28 de octubre de 2015,  
del arquitecto técnico municipal, Agustín Pérez Sales, de 2 de noviembre 2015, y del  
secretario-interventor de 6 de noviembre de 2015.
Segundo.-  Aprobar  la  rectificación  del  Proyecto  de  Reparcelación  del  Área  
«Cooperativa» en los términos en los que se encuentra redactada y aprobada por  
resolución de la Alcaldía núm. 371, de 10 de agosto de 2015, ratificada por el Pleno  
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2015, añadiendo en la  
descripción de la  finca de la  parcela P1 la leyenda: «Construcción de una sola  
planta, de uso industrial, con una superficie total de 1.377 m2 según catastro.» Un  
ejemplar del Proyecto de Reparcelación rectificado queda incorporado al presente  
acuerdo plenario como anexo I constituyendo parte integrante del mismo.
Tercero.- Notificar a los interesados con indicación de los recursos que en Derecho  
procedan  (recurso  de  reposición  y  contencioso  administrativo).  Transcurrido  el  
plazo  de  un  mes  sin  interposición  del  recurso  de  reposición  se  entenderá  
definitivamente  aprobada  la  rectificación  del  Proyecto  de  Reparcelación,  
publicándose  el  correspondiente  edicto  en  el  Diario  Oficial  de  la  Comunidad  
Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en el ámbito de la localidad.
Cuarto.- Habilitar al alcalde para, en su momento, elevar a público la rectificación  
del Proyecto de Reparcelación del Área «Cooperativa», e inscripción en el Registro  
de la Propiedad de Enguera.»/…”

8é. Considerant  els  següents  antecedents  que  hi  consten  en  l’expedient  i  que  tot 
seguit s’assenyalen:

1. Escrito presentado por Telefónica de España, SAU, con registro de entrada núm. 
355 de fecha 18 de febrero de 2016.

2. Informe de la dirección técnica de las obras de fecha 20 de abril de 2016.
3. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la  mercantil 

Construcciones Francés, SA, con registro de entrada núm. 175 de 26 de enero de 
2016.

4. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la  mercantil 
Construcciones Francés, SA, con registro de entrada núm. 347 de 17 de febrero 
de 2016.

5. Escrito presentado por EGEVASA, con registro de entrada núm. 632, de 31 de 
marzo de 2016.

6. Informe  de  la  dirección  técnica  de  las  obras  de  urbanización  de  la  UE 
Cooperativa,  de fecha 15 de marzo de 2016, sobre Justificación de las obras 
complementarias.

7. Informe  de  la  dirección  técnica  de  las  obras  de  urbanización  de  la  UE 
Cooperativa, de fecha 15 de marzo de 2016, sobre Justificación de la necesidad 
de una modificación del proyecto de “Urbanización de la UE Cooperativa”.

8. Informe  de  la  dirección  técnica  de  las  obras  de  urbanización  de  la  UE 
Cooperativa, de fecha 15 de marzo de 2016, sobre paralización temporal de las 
obras de urbanización de la UE Cooperativa.
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9. Informe del ingeniero técnico municipal de fecha 29 de febrero de 2016, sobre 
motivación  de  los  excesos  de  obra  en  la  parte  eléctrica  (Centros  de 
Transformación, Líneas de Media Tensión, Líneas de Baja Tensión y Alumbrado 
Público), producidos en la UE Cooperativa.

10. Informe de la dirección facultativa de las obras de fecha 26 de abril de 2016, 
relativo al escrito presentado por EGEVASA.

11. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la  mercantil 
Construcciones Francés, SA, con registro de entrada núm. 1.696 de 8 de julio de 
2016.

12. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la  mercantil 
Construcciones Francés, SA, con registro de entrada núm. 1.833 de 22 de julio 
de 2016.

13. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la  mercantil 
Construcciones  Francés,  SA,  con  registro  de  entrada  núm.  2.203  de  12  de 
septiembre de 2016. 

14. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales,  con registro de salida núm. 1.960 de 
fecha 19 de octubre de 2016.

15. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 1.961 de 
fecha 19 de octubre de 2016.

16. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 1.962 de 
fecha 19 de octubre de 2016.

17. Escrito presentado Roberto Ferrer Gandía, en representación de la  mercantil 
Construcciones  Francés,  SA,  con  registro  de  entrada  núm.  2.594  de  4  de 
noviembre de 2016.

18. Informe de  la dirección facultativa de las obras de fecha 3 de noviembre de 
2016, con registro de entrada núm. 2.613 de 7 de noviembre de 2016, relativo a 
la certificación núm. 5

19. Escrito  remitido a Roberto Ferrer Gandía,  en representación de la   mercantil 
Construcciones  Francés,  SA,  con  registro  de  salida  núm.  2.096  de  15  de 
noviembre de 2016.

20. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 2.097 de 
fecha 15 de noviembre de 2016.

21. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 2.098 de 
fecha 15 de noviembre de 2016.

22. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales,  con registro de salida núm. 2.100 de 
fecha 15 de noviembre de 2106.

23. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 2.101 de 
fecha 15 de noviembre de 2016.

24. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 2.102 de 
fecha 15 de noviembre de 2016.

25. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales,  con registro de salida núm. 2.103 de 
fecha 15 de noviembre de 2106.

26. Escrito  remitido  a  Joan Andreu Morant  Herrero,  con registro de  salida núm. 
2.104 de fecha 15 de noviembre de 2106.
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27. Escrit presentat per l’arquitecte municipal, Sr. José Mª Rupérez Castrillo, amb 
registre d’entrada municipal núm. 2.778, de data 22 de novembre de 2016, al 
qual  s’adjunta  informe  tècnic  de  data  14  de  novembre  de  2016,  el  qual  se 
referència amb l’assumpte que s’assenyala: “Ajuste a normativa urbanística de 
los  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  para  desarrollo  de  la  UE 
Cooperativa.  Obras  sobrevenidas  y  retasación  de  cargas.  Reconocimiento  de 
últimas obras ejecutadas”. S’adjunta a la present proposta d’acord com a part 
integrant d’aquesta.

28. Escrit presentat per la lletrada externa a aquest Ajuntament, Sra. Lucía Arándiga 
Pérez, en qualitat d’Administradora Única de la mercantil Gesurtec SLP, amb 
registre d’entrada municipal núm. 2.777, de data 22 de novembre de 2016, al 
qual  s’adjunta  informe  jurídic  de  l’execució  de  l’Actuació  Integrada 
“Cooperativa de Moixent”. S’adjunta a la present proposta d’acord com a part 
integrant d’aquesta.

29. Escrito remitido a José Miguel Benito Suay, con registro de salida núm. 2.159 de 
fecha 29 de noviembre de 2016.

30. Escrito remitido a Francisco Juan García, con registro de salida núm. 2.160 de 
fecha 29 de noviembre de 2016.

31. Escrito remitido a Agustín Pérez Sales,  con registro de salida núm. 2.161 de 
fecha 29 de noviembre de 2106.

32. Escrito  remitido  a  Joan Andreu Morant  Herrero,  con registro de  salida núm. 
2.162 de fecha 29 de noviembre de 2106.

33.  Escrito  presentado  por  Roberto  Ferrer  Gandía,  en  representación  de  la 
mercantil Construcciones Francés, SA, con registro de entrada núm. 68 de 9 de 
enero de 2017.

34.  Escrito presentado por Francisco Juan García y Jose Miguel Benito Suay, con 
registro de entrada núm. 71 de 9 de enero de 2017.

35. Escrito presentado por Roberto Ferrer Gandía, en representación de la  mercantil 
Construcciones Francés, SA, con registro de entrada núm. 115 de 13 de enero de 
2017.

36. Programa de Actuación Integrada de la UE Cooperativa.
37. Proyecto de Reparcelación de la UE Cooperativa.
38. Proyecto de Urbanización de la UE Cooperativa.

9é. Considerant l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de 
novembre de 2016.

10é. En  consideració  amb  el  contingut  dels  informes  emesos,  i  considerant  allò 
previst  pels  articles  47,  57.1 i  62.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Vist  tot allò exposat, es sotmés a consideració del Ple de l’Ajuntament, l’adopció del 
següent acord:
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Primer. Iniciar d’ofici el procediment per a la declaració de nul·litat de Ple Dret dels 
següents actes administratius dictats en relació amb la tramitació de la UE COOPERATIVA: 

- Acord Plenari de 27 de juliol de 2011, mitjançant el qual es va acordar  la Gestió 
Directa del desenrotllament urbanístic de la UE Cooperativa, sometent a informació 
pública els documents del PAI, Projecte de Reparcel·lació i Urbanització de la citada 
UE, en quan no habien sigut objecte de la corresponent licitació de serveis conforme 
al Text Refòs de la Llei de Contractes.

 Acord Plenari de 26 de juny de 2012.

 Acord plenari  de 30 de juliol  de 2012, pel qual es va aprovar definitivament els 
documents urbanístics assenyalats. 

 Acord plenari  de 27 de novembre de 2014, en el  qual  se  desestima el  recurs de 
Reposició interposat per la Cooperativa San Pedro Apóstol, contra l’acord de 30 de 
juliol de 2012.

 Resolució de l’Alcaldía núm. 399, de 16 de setembre de 2015, mitjançant la qual es 
va procedir a l’adjudicació de les obres d’Urbanització de la UE Cooperativa, en el 
marc d’un expedient de contractació, per procediment obert,  mitjançant subasta a 
Construcciones Francés SA.

 Acords Plenaris de 30 de setembre de 2015 i 11 de novembre de 2015, pel qual se 
somet a información pública i s’aprova la rectificació del Projecte de Reparcel·lació 
de l’Área Cooperativa, d’elements no substancials, inclosos amb l’objecte d’inscriure 
el susdit document en el Registre de la Propietat.

 Qualsevol altres que porten causa dels anteriors.

Segon. Que se notifique a tots els que hi consten com a interessats.

L’assumpte  va  quedar  damunt  la  Mesa,  tal  i  com  es  va  dir  en  la  Comissió  
Informativa del dilluns, 23 de gener, a l’espera dels informes de Conselleria.  

Intervé la regidora socialista, Maria José Molla, per a dir que això es ho correcte,  
sol·licitar informe a Conselleria i parlar amb les parts implicades, contestant-li l’alcalde  
que es parlarà amb tots els implicats, es a dir amb els inclosos en la unitat de execució,  
però també, afegeix, amb els titulars de bancals propers, davant la qual cosa la regidora  
socialista manifesta que li sembla correcte. 

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

Per unanimitat dels regidors presents, donat els vots a favor dels onze regidors que  
en dret integren la Corporació, s’aprova la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia.

3.1.  Paralització  de  les  obres  d’urbanització  de  la  Unitat  d’Execució 
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«Cooperativa».
25010300.P17

Té lloc una breu intervenció de l’alcalde, Teófilo Fito, explicativa del contingut de la  
proposta que es sotmès a consideració i votació pel Ple. Intervinc, com a secretari, per a dir  
que  en  el  seu  moment  vaig  informar  sobre  la  renuncia  efectuada  per  la  direcció  i  pel  
coordinador de seguretat i salut, i per a dir que es tracta de paralitzar oficialment l’obra i  
proposar l’adopció de les mesures pertinents en prevenció de possibles danys als bens i a  
les persones. 

Per resolució de l'Alcaldia núm. 399, de 16 de setembre de 2015, es va adjudicar el  
contracte d'execució de l'obra «Urbanització de la Unitat d'Execució Cooperativa», a la  
mercantil Construccions Francés, S. a., amb CIF A46163374, per l'import de 205.001,83  
euros, IVA inclòs. 

Per resolució de l'Alcaldia núm. 216, de 12 de maig de 2016, es va aprovar el Plec  
de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la seua contractació, la clàusula  
17ª estableix que «La Direcció facultativa de les obres exercirà les funcions de direcció,  
inspecció  i  comprovació  i  vigilància,  necessàries  per  a  la  correcta  execució  de  l'obra  
contractada, podent, si escau, ser auxiliat pel personal que per l'òrgan de contractació es  
designe. A tal fi, es nomena com a integrants de la Direcció facultativa de les Obres a dos  
tècnics superiors  (D. José Miguel  Benito Suay,  arquitecte,  i  D. Francisco Juan García,  
enginyer de camins) i  a dos tècnics mitjans (D. Joan Andreu Morant Herrero,  enginyer  
tècnic industrial, i a l'arquitecte tècnic, D. Agustín Pérez Sales, qui alhora se li designa per  
a la realització dels treballs de Coordinació de la Seguretat i Salut de les Obres)». 

Les obres es troben paralitzades des de març de 2016.

Consten en l'expedient informes de la direcció de les obres sobre la necessitat d'un  
modificat i d'obres complementàries, també sobre la proposta de suspensió de les obres  
presentada  per  l'adjudicatari,  així  com  en  matèria  de  convenis  amb  les  empreses  
subministradores de serveis (telefonia, electricitat i aigua). Cal assenyalar que la direcció  
de  l'obra  (amb  l'excepció  de  l'enginyer  tècnic  industrial,  Joan  Andreu  Morant)  i  el  
coordinador  de seguretat  i  salut  han renunciat  a  l'acompliment  de  les  seues  comeses  i  
responsabilitats.

En  aquest  sentit,  amb  data  de  18  de  novembre  de  2016,  i  registre  d'entrada  
municipal  núm.  2710,  per  l'arquitecte  tècnic,  Agustín  Pérez  Sales,  es  presenta  escrit  
renunciant  a  la  direcció  d'execució  i  coordinació  de  la  seguretat  i  salut  de  l'obra  
«Urbanització  de  la  Unitat  d'Execució  Cooperativa»,  acompanyat  d'un resum de  l'obra  
executada concretat en 107.824,82 euros de pressupost d'execució material, que suposa un  
52,61% d'obra executada.

Posteriorment, amb data 18 de desembre de 2016, i registre d'entrada municipal  
núm. 2953, per l'arquitecte, José Miguel Benito Suay, i l'enginyer de camins, canals i ponts,  
Francisco Juan García, es presenta escrit renunciant a la direcció de l'obra «Urbanització  
de la Unitat d'Execució Cooperativa». I amb data 9 de gener de 2017, i registre d'entrada  
municipal  núm.  71,  presenten  escrit  amb  manifestacions  vàries,  acompanyat  de  la  
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certificació d'obra núm. 5, indicant que la citada certificació d'obra passa per ser l'estat de  
mesures al que es refereixen en l'escrit de renúncia de l'obra.

Obra en l'expedient informe de l'arquitecte municipal, José María Rupérez Castrillo,  
de 23 de desembre de 2016, en el qual manifesta que:

«No existeix objecció des del punt de vista tècnic a les renúncies a continuar amb les  
labors de direcció d'obres, execució i coordinació de seguretat de les obres d'urbanització  
de la UE Cooperativa. 

Se sol·licita certificació final amb mesurament complet de les obres dirigides pels  
tècnics abans de les seues respectives renúncies. Tenint en compte que la urbanització està  
actualment paralitzada hauran de ser els tres tècnics de manera conjunta els que realitzen  
aquesta certificació d'obres per a abonament al contractista.

En  diverses  ocasions  s'ha  sol·licitat  a  la  direcció  facultativa  informe  sobre  
condicions de seguretat d'obra a establir en l'entorn mentre les obres es troben paralitzades,  
tornant a sol·licitar de nou aquest document per a trasllat al contractista i evitar danys a  
tercers».

Vist quant antecedeix, de conformitat amb el que es disposa en els articles 12 i 13 de  
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació; article 2 del Reial Decret  
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i  
salut en les obres de construcció; articles 220, 223, 225 i 230 del Text Refós de la Llei de  
Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  
novembre;  i  article  142  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, el Ple de  
l'Ajuntament per unanimitat, donat el vot favorable dels regidors presents, amb l'excepció  
del regidor popular Vicente Dubal, que en tant  que afectat en l'expedient no emet vot algú,  
adopta els següents acords:

Primer.- Declarar paralitzades les obres de «Urbanització de la Unitat d'Execució  
Cooperativa».

Segon.- Acceptar  la renúncia a la  direcció i  coordinació de seguretat  i  salut  de  
l'obra «Urbanització de la Unitat d'Execució Cooperativa», formulada pels tècnics: José  
Miguel Benito Suay, arquitecte, Francisco Juan García, enginyer de camins canals i ports, i  
Agustín Pérez Sales, arquitecte tècnic, en tot cas condicionada al compliment del que es  
disposa per l'arquitecte municipal, José María Rupérez Castrillo, en el seu informe de 23 de  
desembre de 2016, molt especialment en la part relativa a la proposta d'adopció de mesures  
de seguretat en pro d'evitar qualsevol possible dany en les persones i béns.

Tercer.- Notificar als tècnics afectats i donar trasllat a la mercantil adjudicatària de  
les obres, Construccions Francés, S.A.

4. PRECS I PREGUNTES.
25010400.P17
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Intervé l’alcalde, Teófilo Fito, per a referir-se a certes actuacions fetes encaminades 
al restabliment del rodalies, en aquest sentit la moció presentada en les Corts Valencianes el 
24 de maig de 2016 o també un document corresponent al Ministeri de Foment on es fa 
referència al restabliment del rodalies.  Finalment, l’alcalde es refereix a la comunicació del  
increment  de  les  tarifes  de  l’aigua,  manifestant  que  l’ajuntament  en  el  seu  moment  va 
comunicar la seua oposició al dit increment i que ara es tornarà a oposar. 

Pel regidor portaveu del Grup Municipal Socialista, Francisco Moratal, mitjançant 
escrit de data de 20 de gener de 2017, amb registre d’entrada municipal núm. 163, de la 
mateixa data, es formulen les següents preguntes, objecte a continuació de reproducció en la 
integritat del seu contingut:

1.- Quin ha segut els cost dels “pipicans” instal·lats recentment en la població? Tenen 
algun cost de manteniment anual?.

2.- Quin ha segut el cost de l’arbre instal·lat el passat Nadal en la Plaça Major?.
3.- Quin serè el cost de les obres que s’estan realitzant en el Carrer Párroco Quilis?.
4.- Fins a la data s’han gravat tres plenaris municipals, quin és el motiu pel qual no 

s’han penjat les gravacions en la web municipal ni en les xarxes socials?.
5.- Per quin motiu s’ha tancat l’accés al carrer l’Algepsar des del carrer San Vicent.  

És legal la mesura? Hi ha informes tècnics i/o jurídics al  respecte? Sol·licitem còpia de 
l’expedient.

6.- Quan es té pensat constituir el Consell Agrari Municipal?
7.- Quina postura pensa prendre el Sr. Alcalde al respecte dels informes emesos en la 

U.E. de la Cooperativa?.
8.- S’ha preguntat o intentat averiguar el motiu pel qual la senyal de televisió està 

fallant en els darrers dies? En cas afirmatiu, es coneix la solució?.
9.- Mesures a adoptar per fer front a les conseqüències de les pluges torrencials dels 

darreres  dies  i  amb que  dotació  econòmica?.  (Pregunta  formulada  en  el  mateix  ple  pel 
regidor Francisco Moratal).

Contestació a les preguntes abans transcrites:

1.- Intervé l’alcalde, Teófilo Fito, per a dir que el preu dels cinc “pipicans” instal·lats 
al  terme municipal és de  6.240,00 euros i  la despesa mensual per a manteniment és de 
250,00 euros (en canvi  si  s’encarregarà un operari  la  despesa pujaria als  900,00 euros); 
continua per a dir que es tracta de “pipicans” ecològics que generen un compost que es pot 
utilitzar per a abono de plantes i que té un sistema que detecta quan està brut i es neteja;  
afegeix que dona galetes als gossos com a premi i que se està estudiant la possibilitat de la 
seua utilització com a lloc per a recollir piles. Finalment, després de parlar de la ubicació 
dels “pipicans”, l’alcalde manifesta que els “pipicans” i l’arbre de Nadal no son un cost si no 
una inversió.    

2.- Intervé l’alcalde, Teófilo Fito, per a dir que la despesa corresponent a l’arbre de 
Nadal es de 3.127,56 euros.

3.-  Intervé  l’alcalde,  Teófilo  Fito,  per  a  dir  que  una  part  de  l’actuació  al  carrer 
Párroco Quilis s’assumeix per la Diputació (jardineres amb un cost de vora els 6.000,00 
euros), i que l’altra part es correspon a la compra dels pivotes per import de 6.000,00 euros, 
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amb destí, afegeix, a aquest carrers i altres.

Intervé el regidor socialista, Francisco Moratal, per a pregar que l’equip de govern 
deuria  tornar  a  considerar  aquesta  actuació,  afegint  que  estèticament  és  horrible  i  que 
funcionalment encara és pitjor, i que a demès no hi ha senyalització reflectant; continua per 
a  dir  que  hi  hauran  problemes  i  es  refereix  a  la  carga  i  descarga  de  mercaderies  pels 
proveïdors, contestant-li l’alcalde i la regidora popular delegada de l’Àrea, Teresa Olmo, que 
hi ha una zona per aquesta activitat;  continua l’alcalde per a dir que els propietaris dels 
locals del carrer estan demanant des de fa uns quinze anys la possibilitat de posar terrasses 
en el carrer sense cap èxit, donat que el carrer es de la Diputació; continua l’alcalde per a dir  
que des de fa un temps la Diputació ha reconsiderat i flexibilitzat la seua postura fins a la 
solució actual; continua l’alcalde per a dir que es tracta de fer al poble més atractiu i que 
haja una alternativa econòmica generadora de riquesa; continua el regidor socialista per a dir 
que no ve el benefici en cap lloc i a demés, afegeix, hi hauran menys lloc per aparcar els 
cotxes, i pregunta si l’orquestra es podrà col·locar, contestant-li l’alcalde que tots volen un 
medi ambient saludable i tots coincidim en que hi ha que anar en bici i caminant, afegint que 
en Moixent tot es troba a uns 300 metres, i respecte de l’orquestra contesta que l’any passat 
no es va col·locar i que els pivotes es poden quitar; continua el regidor socialista per a dir 
que si un  autobús ve de cara serà molt difícil passar, contestant-li l’alcalde que ara hi haurà 
més espai. Finalitza el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista per a dir que no ve el 
benefici a l’actuació del carrer Párroco Quilis i demana la seua reconsideració a l’equip de 
govern.

4.- Intervé l’alcalde, Teófilo Fito, per a dir que els dos primers plenaris l’empresa no 
els ha passat i que respecte del tercer i últim hi havia problemes per a penjar-ho en la web 
municipal;  intervé el  regidor  popular,  José Enrique Pérez,  per  a  dir  que el  vídeo estava 
gravat  en alta definició i  que per tant  “pesava” molt,  i  afegeix que l’empleat  municipal 
encarregat, Xavier Saá, tècnic de gestió de Secretaria, va intentar parlar la passada Nadal 
amb l’empresa, però va resultar que el personal es trobava de vacances, i que per fi esta 
setmana ha parlat, i en breu pujarà el vídeo a la pàgina web municipal.

5.- Intervé  l’alcalde,  Teófilo Fito, per a dir que el divendres,  27 de gener, hi  ha 
prevista una reunió amb propietaris de la zona de l’Algepsar per a tractar la urbanització, 
afegint que en 1991 es van acordar determinades cessions a l’ajuntament però que no van 
arribar al notari; continua per a dir que el tancament l’ha fet un veí i que es per a prevenir  
una desgracia i pel botelló; la regidora socialista, Josefina Calabuig, intervé per a preguntar 
si el tancament és provisional, contestant-li l’alcalde en sentit afirmatiu; intervé la regidora 
socialista, María José Mollá, per a dir que fa temps que es deuria haver urbanitzat la zona de  
l’Algepsar, contestant-li l’alcalde que s’està en això; continua el regidor portaveu del Grup 
Municipal Popular, Vicente Dubal, per a manifestar que si encara no s’ha urbanitzat es per 
què  hi  ha  molts  veïns  que  no  volen;  continua  el  regidor  portaveu  del  Grup  Municipal 
Socialista, Francisco Moratal, per a dir que passa si una ambulància vol entrar, contestant-li 
l’alcalde que la clau la tenen tots els veïns i que no es tracta d’un carrer si no que la propietat  
es particular.

6.- Intervé el regidor de l’Àrea, José Enrique Pérez, per a dir que l’expedient està en 
tramitació i que una vegada aprovada definitivament la modificació dels Estatuts i publicats 
per a la seua entrada en vigor, es convocarà al Consell.
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7.- Pregunta tractada en els punts inclosos en l’ordre del dia i en altres assumptes.

8.- Intervé l’alcalde, Teófilo Fito, per a dir que la televisió comarcal va col·locar la 
seua antena en el lloc d’altra sense demanar permís, i que l’empresa afectada (Abertis), amb 
la qual no va arribar a cap acord, ha pres mesures; continua el regidor portaveu del Grup  
Municipal Socialista, Francisco Moratal, per a dir que les televisions afectades son varies, 
contestant-li l’alcalde que això té relació amb l’emissió de la televisió en 4G, afegint que en 
primer lloc la televisió era analògica, desprès digital, i ara 4G. 

9.- Intervé el regidor de l’Àrea, José Enrique Pérez, per a dir que la policia local ha 
fet  un  informe  i  que  junt  als  informes  dels  serveis  tècnics  municipal  s’ha  remès  a  la  
Diputació de Valencia per a que un tècnic dels seus serveis faça la corresponent valoració; 
continua per a dir que la previsió pressupostària per a tota la Comunitat és de 8.000.000,00 
d’euros, totalment, insuficient, afegeix; continua per a dir que l’arquitecte municipal, José 
María  Rupérez,  ha  fet  un  informe  respecte  de  les  terrasses  de  les  vivendes  del  carrer 
Escalinata  i  que s’ha  mandat  a  la  Diputació al  Servei  de  Riscs  Geològics;  finalment  el 
regidor manifesta que pels serveis municipals s’han netejat determinats camins per a fer 
possible el transit dels vehicles. 

Finalment, intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Popular, Vicente Dubal, 
per a dir que molt probablement aquest ple serà l’últim del secretari, donat que se’n va a  
altre destí en comissió de servei i manifesta el seu agraïment per la tasca desenvolupada tots  
aquests anys, manifestació d’agraïment al que es sumen la resta de regidors populars, així 
com els  regidors  socialistes  i  l’alcalde,  Teófilo  Fito;  per  la  meua part,  manifest  el  meu 
agraïment a les paraules dites, i dono les gracies.

5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
25010500.P17

Intervé el veí Javier Jordá per a dir que amb altres veïns es aficionat a la petanca i 
que juguen en la zona anomenada el campet, demanant l’adopció d’alguna mesura per a  
tindre ombra en estiu.

Intervé la veïna Elisa Revert per a demanar el restabliment del rodalies, i per a dir  
que li  sembla molt  bé l’actuació del carrer Párroco Quilis i  la col·locació de jardineres,  
afegeix que no es deuria permetre aparcar en el carrer Oliva núm. 1, i pregunta si els serveis 
socials municipals estan per ajudar o pe a fastiguejar, manifestant que ella no vol parlar amb 
la treballadora social, contestant-li l’alcalde, Teófilo Fito, i la regidora de Serveis Socials, 
María Ángeles Wis, que evidentment per ajudar; continua per a preguntar si la Corporació 
esta contenta amb el Servei, contestant-li la regidora de Serveis Socials que per escrit no hi 
ha cap reclamació; continua la regidora socialista Josefina Calabuig per a dir que sap de gent 
que no vol parlar amb ella i es van a Canals a parlar amb Gemma; continua que com ja va 
dir en altra ocasió si  la treballadora ha tocat sostre en l’ajuntament el que té que fer es 
anar-se i deixar el lloc de treball per a altre, contestant-li l’alcalde que això és una decisió 
personal que, en el seu cas, té que prendre la treballadora social. Finalment intervé el veí 
Javier Jordá per a dir que per un assumpte personal va tindre que parlar amb la treballadora 
social  i es va tindre que buscar la vida fora i comprar tot el que necessitava de la seua  
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butxaca.

I no havent més assumptes per tractar es va cloure la sessió per la Presidència, essent l’hora 
de les 21’15 del que jo, com a secretari, done fe.

Moixent, 25 de gener de 2017
El secretari,

       Signat, Eduardo Estellés Chapa.
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