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Primer de tot, informar 
Benvolgudes veï nes i veï ns de Moixent, 

amb aquesta fresca i renovada edicio  del 

BIM donem la benvinguda al bon temps, 

alhora que fem un balanç de l'any 2015. 

Com a principal novetat, el canvi de la 

corporacio  municipal. Per la meua ban-

da, i com a alcalde de Moixent, augure 3 

anys plens de dia leg i consens i, sobre-

tot, de treball. I de res serviria tot l'es-

forç que dediquem al vostre benestar si 

no vos informarem degudament d'aixo . 

Per aixo , i perque  pensem que la comu-

nicacio  e s una de les armes me s podero-

ses per arribar al ciutada , apostem per 

mantenir-vos al dia del que passa al nos-

tre poble i, en aquest cas, de les nostres 

actuacions me s destacades en 2015. Es-

perem que gaudiu tant llegint-lo com 

nosaltres fent realitat les vostres petici-

ons. Estic a la vostra disposicio . 

 

Teófilo Fito Martí,                              

Alcalde de Moixent 
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José Enrique Pérez 

va prendre                   

possessió del seu 

càrrec com a              

regidor del               

Partit Popular en                      

substitució de             

Margarita Pérez, al 

setembre de 2015  

L'anterior Corporació Municipal, abans de l'entrada de J. Enrique Pérez  



 

Condicionament de                      

carreteres 
Les gestions realitzades per l'equip de go-

vern municipal han aconseguit que la 

Diputacio  de Vale ncia es comprometa a 

condicionar en 2016 el segon tram de la 

carretera CV-652 de Moixent a Fonta-

nars. Després de la redacció del projec-

te entre 2014-2015, la Diputacio  de Vale n-

cia ha aprovat una partida pressuposta ria 

per al condicionament, reforç de la superfï -

cie i millora del drenatge i les revoltes i 

ampliacio  de les cunetes d'aquesta carrete-

ra transitada tant per veï ns de Fontanars i 

Moixent com de les persones que visiten el 

paratge de les Alcusses: el poblat iber i els 

cellers de la zona. 

Reunions amb                              

representants d'ADIF 
L'alcalde de la localitat ha assistit a dife-

rents reunions interessant-se pel desen-

volupament de les obres de construccio  

de la nova línia de ferrocarril que tra-

vessa el terme municipal per l'antic 

traçat. 

Renfe ha mantingut el pla alternatiu per 

carretera entre les estacions de l'Alcu dia 

de Crespins i Moixent per garantir la mo-

bilitat als viatgers de Rodalies fins que 

finalitzen les obres. Des de l'Ajuntament 

es continuara  insistint que acaben les 

obres com me s prompte possible i es res-

tableixca el servei ferroviari entre Moi-

xent i l'Alcu dia. 
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L'Ajuntament no pujarà les 

taxes i impostos en 2016 
L'equip de govern de l'Ajuntament de 

Moixent s'ha marcat com a prioritari no 

apujar les taxes i impostos que gestiona 

per a 2016. Aquesta iniciativa s'ha pogut 

dur a terme a causa del bon estat dels 

comptes del Consistori que fan possible 

que es puga prendre aquest tipus de deci-

sions. Un altre dels aspectes que ha tingut 

en compte l'equip de govern ha estat la 

sensibilitat que te  de cara a les famï lies 

del municipi, intentant alleujar la pressio  

fiscal que cada un aporta per contribuir a 

que l'Ajuntament puga realitzar actuaci-

ons en l'a mbit municipal, a me s de pres-

tar serveis que beneficien a totes i tots. 

Aquest acord adoptat no afectara  negati-

vament als serveis que presta el consisto-

ri a causa de la gestio  eficient de cadascu-

na de les a rees. 

 

A banda de la congelacio  d'impostos, l'A-

juntament ha aclarit l'ordenança que re-

gula la bonificacio  del 95% de l'impost 

d'instal·lacions, construccions o obres 

que siguen declarades d'especial intere s 

o d'utilitat municipal per conco rrer cir-

cumsta ncies socials, culturals, historico-

artï stiques o de foment de l'ocupacio  que 

justifiquen tal declaracio . Amb aixo  es 

prete n la creacio  de noves empreses que 

creen llocs de treball en la localitat. El ple 

sera  el responsable d'aprovar aquesta bo-

nificacio . 



A causa del mal estat de con-

servacio  de diferents punts de 

la via pu blica, especialment 

asfaltat i voreres, s'han dut a 

terme un seguit d'actuacions, 

com en el Pont de la Cadena, 

carrers Ramo n i Cajal, general 

Cirujeda, Gonzalo Garcia, Molï  

dels Tarongers, etc ... L'Ajunta-

ment ha comptat amb subven-

cions per arreglar, a me s, 

punts on les aigu es pluvials 

ocasionen problemes en dies 

de fortes pluges. Tambe  s'han 

pal·liat desperfectes en diver-

ses voreres d'aquestos ca-

rrers.  

D'altra banda, a la Escalinata 

tambe  s'han realitzat obres de 

millora amb l'objectiu d'evitar 

despreniments que ocasiona-

va el talu s, especialment en 

dies de pluja. 
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urbanisme 

Reparacions en           

diferents punts                

de la via pública 



El Servei de Medi Ambient de la Diputació de València porta 

executant el programa del Pla de Enjardinament des de 

1997. Aquest programa té com a finalitat principal prestar 

ajudes econòmiques als municipis de la província per a l'ad-

quisició de plantes i arbres, millorant així la seua vegetació. 

Moixent va comptar el 2015 amb 3000 € de la Diputació 

que, junt amb l'aportat per l'Ajuntament, ha fet possible 

realitzar millores al casc urbà. 

Millora de la seguretat en el   

Polígon Jaume I 
Amb la instal·lacio  de dues portes 

meta l·liques. D'aquesta forma s'aconse-

gueix millorar la seguretat de les empre-

ses, especialment de nit, al mateix temps 

que es possibilita l'aparcament. 

Treballs de           

pintura 
Les brigades municipals 

han realitzat la pintada de 

la senyalitzacio  horitzontal 

de la poblacio , amb l'objec-

tiu de millorar la seguretat 

via ria. S'han repassat, entre 

d'altres, passos de zebra i 

estacionaments prohibits. 

Entre les actuacions destaquen les obres 

en el vessant del riu per crear un mur de 

protecció del pati de l'escola, a més 

d'ampliar la coberta del pati que do na 

pas als vestidors, disposant aixï  d'una zo-

na per practicar esport i refugiar-se els 

dies de pluja. Tambe  predomina la ins-

tal·lacio  d'aparells d'aire condicionat a 

les aules de la planta superior que me s 

ho necessitaven.                                                   

Com cada any, des de l'Ajuntament tambe  

s'han realitzat treballs de manteniment 

del col·legi: subministrament de gasoil, 

pintura, reparacions, etc. 

A me s, tambe  s'ha comprat mobiliari per 

a la biblioteca infantil i projectors per a 

les aules, amb la col·laboracio  de l'AMPA 

del mateix. 

Condicionament al                                   

CEIP Pare Moreno 
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Neteja i manteniment de          

barrancs, sendes i paratges 

d'interès turístic 
Les actuacions previstes van ser encamina-

des a millorar l'entorn natural, tractant de 

preservar aquests espais tan apreciats tant 

per la seua riquesa forestal com pel seu 

atractiu turï stic. Es va incidir en la nete-

ja de les lleres i riberes i en el mante-

niment de zones d'interès turístic 

com e s la Font de la Cova de la Figuera, 

Font de la Noguera, la Font del Roure, el 

Regolf i el Bosquet, aixï  com els senders 

del terme. 

Per a la realitzacio  d'aquests treballs es van 

contractar vuit treballadors no especiali-

tzats durant un mes a temps complet. 

Restauració a                      

l’Ajuntament  

El pas del temps fa efecte a la 

Casa de la Vila. Per pal·liar-ne 

els efectes, a més de pintar la 

façana, s'ha remodelat el Saló 

de Plens. 

Manteniment del           

Cementeri Municipal 

A més de les típiques feines 

de conservació de les seues 

instal·lacions referents a pin-

tura i jardineria, s'ha dotat al 

mateix amb 44 nínxols més. 

Revaloració i manteniment                             

d'espais públics urbans 
Amb el treball de quatre peons agropecuaris que, du-

rant 4 mesos i 19 dies, han dut a terme les fesines de 

neteja i manteniment de les zones verdes del casc urba  

i del mobiliari urba . Aquestes van englobar el pintar 

baranes, passos de zebra, etc. 

A me s, dos peons de la construccio  que, durant 4 mesos 

i 19 dies, van dur a terme tasques de condicionament 

d'espais urbans, com vials, mobiliari, etc. Aquests tre-

balls van consistir en reparacions de desperfectes en 

vials, voreres i edificis municipals. 
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Pla General d'Ordenació                 

Municipal 
L'Ajuntament ha iniciat els treballs de re-

visio  del Pla General d'Ordenacio  Muni-

cipal informant a les i els veï ns i donant-

los l'oportunitat de participar-hi. 

 

El PG e s el conjunt de documents que re-

gula l'u s del so l de tot el terme assenya-

lant on i com es poden realitzar activi-

tats i edificacions, quins han de ser els 

espais pu blics i quines parts queden pro-

tegides. 

 Els parcs ja disposen de 

nous gronxadors 
Moixent ja disposa de nous gronxadors 

en els parcs de la localitat, a me s de 

l'augment en els sistemes de seguretat, 

com la instal·lacio  de superfï cies de 

cautxú a la base de les zones de joc. 

Al parc de les Delï cies s'han inserit tres 

nous aparells, a me s de millorar els 

parcs de l'Avinguda i la Constitucio  i la 

zona residencial d'Hortes Velles. 

Per a aquesta actuacio  s'ha comptat 

amb una subvencio  de la Diputacio  de 

Vale ncia. 

Millores a                                  

l'Auditori de Moixent 
Destaquen dues intervencions: la 

creació d'una sala multiusos de 50 

m2 i la construcció d'una rampa d'ac-

cés a l'escenari, per a persones amb 

mobilitat reduïda. Aquestes actua-

cions han estat possibles gràcies a 

una subvenció de 20.000 € de la Dipu-

tació dins el programa d'adequació 

d'instal·lacions musicals de 2014, a 

més d'una altra aportació per part del 

consistori per poder fer front a les 

obres. 
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educació i cultura 

La Bastida de les Alcusses 

va obrir les portes al 

pu blic amb motiu de les 

jornades organitzades pel 

Museu de Prehisto ria de 

Vale ncia i l'Ajuntament de 

Moixent, en col·laboracio  

amb associacions i 

empreses locals, per donar 

a cone ixer el comerç i els 

intercanvis de l'Edat 

Antiga . Entre els visitants 

es trobaven el diputat de 

Cultura de la Diputacio  de 

Vale ncia, Xavier Rius, que 

va realitzar el recorregut 

junt amb l’Alcalde, 

membres de la corporacio  

municipal, diputats 

provincials i diferents 

polï tics de la comarca. 

Les jornades de portes 

obertes consisteixen en 

realitzar un recorregut al 

llarg del jaciment. Els 

membres del Museu de 

Prehisto ria de Vale ncia 

van establir una se rie de 

parades amb personatges 

representatius dels antics 

ibers i que, imitant la seua 

manera de fer comerç i 

intercanvi, van mostrar al 

pu blic la histo ria antiga 

d'una manera dida ctica i 

divertida.  

E s una fanta stica 

oportunitat per a les 

famï lies de cone ixer la 

nostra histo ria i cultura i la 

dels nostres avantpassats 

a trave s del temps. 

Per a la jornada es van 

seleccionar una se rie de 

materials que van 

apare ixer el passat estiu al 

jaciment i que procedeixen 

del comerç i de 

l'intercanvi, com els 

comptes de pasta de vidre, 

una cadena d'or, cera mica 

a tica pintada, copes i 

a mfores amb productes de 

qualitat , sobretot, salaons. 

 

Des de l'Ajuntament es fa 

cada any una aposta 

important per potenciar el 

nostre recurs turï stic me s 

destacat a causa de la 

quantitat de visitants que 

e s capaç d'atreure 

anualment  aquest espai. 

Jornada de portes obertes a la Bastida 
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Un any me s, les i els ar-

queo legs del Museu de 

Prehisto ria de Vale ncia 

han realitzat excavaci-

ons a la Bastida de les 

Alcusses de Moixent. Ja 

so n 16 anys en que , de 

forma ininterrompuda, 

els professionals realit-

zen treballs d'obtencio  

de detalls, imprescindi-

bles per cone ixer la for-

ma de vida d'antany. 

 

En aquesta campanya 

s'han descobert noves 

dades sobre l'abando-

nament final del poblat. 

Els experts ja sabien 

que els ibers que van 

habitar a Moixent van 

deixar la Bastida a cau-

sa d'un conflicte violent 

amb un altre poblat. 

Durant les tres setma-

nes del mes d'agost en 

que  els professionals 

han estat en el terreny 

tambe  han pogut treure 

a la llum detalls sobre la 

complexitat de les cons-

truccions que hi havia 

en aquest poblat. 

Els arqueo legs valenci-

ans estan treballant a la 

muralla oest ja que 

aquest poblat e s molt 

gran i el seu treball ha 

de ser molt meticulo s. 

Aixï , les primeres exca-

vacions comencen a 

1928 i durant les u lti-

mes de cades no s’ha pa-

rat de treballar, pero  en-

cara no s'ha arribat a 

excavar me s de la mei-

tat del poblat situat a la 

Serra Grossa de Moi-

xent a me s de 700 me-

tres d'altura . 

I e s que la feina dels ar-

queo legs no nome s se 

centra en les excavaci-

ons. Despre s aquestes 

necessiten molt de 

temps per investigar i 

recuperar tot el que va 

aportar la Bastida. Aixï , 

aquest any s'ha presen-

tat el resultat de la res-

tauracio  d'un conjunt 

d'armes de cinc guer-

rers que es van desco-

brir en les excavacions 

realitzades en 2010. 

 

Aquesta important tro-

balla ha servit per docu-

mentar un ritual u nic en 

l'arqueologia ibe rica 

consistent en la disposi-

cio  intencionada de les 

armes, ofrenes i gots ce-

ra mics tot aixo  cremat 

al costat de les estructu-

res de fusta i ferro de la 

porta i segellat baix  

una capa de terra. 

Excavacions arqueològiques a la Bastida 

9 BIM 



Augment de visitants 

Les instal·lacions de la Bastida ja 

sumen una mitjana de 15.000 visi-

tants a l'any. De fet, des del SIP, 

pertanyent a la Diputacio  de Va-

le ncia i l'Ajuntament de Moixent 

s'esta  posant en valor aquest re-

curs cultural que perdura a dia de 

hui, amb un increment en el nom-

bre de visitants en els darrers 

anys, especialment en la finalitat 

de setmana de l'obertura de portes 

obertes, al setembre. 

Aquests u ltims anys la Diputacio  

ha posat en marxa plans de con-

servacio  de les restes arqueolo gi-

ques, continuant amb la investiga-

cio . Gra cies a la construccio  del 

circuit de visites i la instal·lacio  de 

senyals indicatius, tant en el jaci-

ment com en les carreteres d'ac-

ce s. So n destacables tambe  les mi-

llores realitzades en el paviment 

de la carretera que uneix Moixent 

amb la zona de les Alcusses. 

Aquest recurs dida ctic compta, a 

me s, amb la reconstruccio  d'un ha-

bitatge iber on, en un annex, es po-

den realitzar tallers per a grups 

escolars que visiten el poblat du-

rant el perï ode lectiu. La visita a 

aquest patrimoni cultural es pot 

complementar amb la visita al Mu-

seu Arqueolo gic situat a la pobla-

cio , o als cellers del terme munici-

pal. El jaciment esta  ate s per un 

vigilant i dues guies. 

El Museu Arqueològic rep                 

1500 visites cada any 
Presenta restes de diferents e poques histo ri-

ques que han deixat la seua empremta al muni-

cipi. El visita una gran varietat de pu blic: alum-

nat de col·legis, instituts, universitats, associa-

cions de la Comunitat Valenciana, etc. 

Museu Arqueològic Municipal 
Obert dissabtes i diumenges 
de 10.30 h. a 13.30 h. 
Visites concertades de                   
dimecres a divendres.  
Información i Reserves:                
962 295 010 / 690 115 083 
museu@moixent.es   
C/ Poeta Gabriel Vila, 7 
Moixent (València) 
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Foment del    valencià 
Amb el suport de l'a rea de Cultura de la Diputacio  

de Vale ncia, s'han realitzat diverses campanyes per 

fomentar l'u s del valencia . Entre elles, l'activitat 

"Vols doblar una pel·lï cula?", amb Francesc Feno-

llosa, popular per ser la veu 

del Geni Tortuga en la se rie 

Bola del Drac, a me s de la 

difusio  de fullets de dife-

rents tema tiques, la carte-

lleria dels comerços en pe-

rï ode de rebaixes, etc. 

Activitats a la Biblioteca 
Cada mes, la Casa de la Cultura ha acollit acti-

vitats amb l'objectiu de promoure les visites 

a la biblioteca municipal, on les i els me s 

menuts s'ho han passat d'allo  me s be  

amb tallers. Aquest any, a me s, s'ha 

augmentat el fons bibliogra fic de 

l'Age ncia de Lectura, especialment la 

seccio  "Novel·la", tant en valencia  com 

en castella , atenent les demandes dels 

usuaris. Per poder fer front a aquestes des-

peses, s’han rebut ajudes de la Conselleria de 

Cultura per a l'adquisicio  de llibres. 

Fira del Llibre i l'Artesania 

Celebrada cada mes de gener a la Plaça Major, 

va albergar casetes de llibres, artesania i gas-

tronomia. 

Aquest any tambe  s'ha celebrat una fira al Pa-

rador coincidint amb la festa de les Carnes-

toltes. Els assistents han pogut degustar gas-

tronomia i adquirir productes artesans. 
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L'Ajuntament ha dotat a la Casa de la Cul-

tura de la localitat d'una nova aula multi-

me dia que donara  servei als alumnes del 

centre de formacio  d'adults i, tambe , a les 

necessitats formatives dels cursos d'in-

forma tica que es desenvolupen en aquest 

espai. 

La inversio  de 19.639 €, sufragats per la 

Diputacio  de Vale ncia, ha suposat la com-

pra de 9 equips informa tics, impressora, 

un projector, pissarra digital, la ins-

tal·lacio  de la xarxa de l'aula i la dotacio   

de material informa tic per a l'Ajunta-

ment. 

Aquesta nova iniciativa municipal prete n 

apropar les tecnologies de la informacio  i 

la comunicacio  tant als alumnes del cen-

tre d'adults com als assistents a cursos 

d'informa tica, com als que van a cursos 

organitzats per a adults consistents en 

recerca de feina, evitar l'exclusio  social, 

etc. 

Nova aula multimèdia a la Casa de la Cultura 

El CEIP Pare Moreno compta amb una 

unitat me s en cinque  curs despre s de les 

gestions realitzades des de l'Ajuntament 

de Moixent, el qual va interposar, en 

temps i forma, recurs de reposicio  contra 

la Resolucio  de 31 de març de 2015, de la 

Conselleria d'Educacio  , Cultura i Esport, 

per la qual es va publicar el cata leg d'uni-

tats, els llocs de treball docent, la deno-

minacio  i altres aspectes, de determinats 

centres docents pu blics d'Educacio  Infan-

til, Educacio  prima ria i Educacio  Especial, 

de titularitat de la Generalitat.            

Aquesta actuacio  esta  motivada per l'ar-

gumentacio  recollida en l'informe de la 

directora del CEIP Pare Moreno de Moi-

xent, reproduï t en el fonament del dret 

tercer i fet propi pel Consell Escolar Mu-

nicipal, en sessio  celebrada el 23 d'abril 

de 2015, sol·licitant, per tant, l'estimacio  

del mateix en tot el seu contingut, i fruit 

d'aixo  l'habilitacio  d'una unitat per a un 

any per comptar amb un professor/a me s 

en el Col·legi Pu blic Pare Moreno.  

Dotació d'una nova unitat en el Col·legi 

Grup de Teatre 
Des de l'Ajuntament s'ha facilitat 

a aquesta associacio  un espai per 

assajar i per representar les 

seues obres que amb tant 

d'intere s preparen. A me s, l’Aj. 

agraeix la seua implicacio  de de-

dicar part de la recaptacio  a 

obres bene fiques. 
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Rodallibres 
La Regidoria d'Educacio  ha dut a ter-

me, per a l'alumnat de l'IES Moixent, 

aquesta iniciativa que consisteix a pas-

sar a recollir els llibres de lectura per 

la Biblioteca Municipal, recordant sem-

pre que, per poder acollir-se al servei 

de pre stec, han de tornar abans els  

que es van deixar l'any anterior. 

L'alumnat del CEIP Pare Moreno tambe  

s'ha beneficiat d'aquesta iniciativa, ate s 

que els llibres es porten directament al 

Col·legi i permaneixen a la biblioteca 

de l'aula. 

XarxaLlibres 
E s un programa amb el qual es crea un 

banc de llibres i altres materials per a 

l'alumnat d'educacio  especial, 

Prima ria, Secunda ria i Formacio  Pro-

fessional Ba sica en els centres docents 

pu blics i privats concertats de la Co-

munitat Valenciana. 

L'Ajuntament tambe  ha participat per-

que  les famï lies de la poblacio  puguen 

beneficiar-se d'aquest programa fins a 

un ma xim de 200 €. De fet, el consisto-

ri assumeix 40.000 € del pressupost 

municipal 

Nou projecte d'integració socioeducatiu 
Les regidories d'educacio , desenvolupament local i benestar social han estat treballat 

conjuntament a trave s de l'Escola d'Adults, l'AODL i la treballadora social en l'organi-

tzacio  d'activitats encaminades a formar persones del municipi que aixï  ho hagen de-

manat. Tant per accedir a les ajudes com per formar-se en habilitats ba siques de cara 

al mo n laboral. Els tallers tenen lloc a la Casa de la Cultura i abasten classes de llengua 

o matema tiques, informa tica i xerrades relacionades amb el mo n laboral. 

Col·laboració amb la                        

Societat Musical "La Constància" 
Des del Consistori es dedica una part del pres-

supost municipal a col·laborar amb la S.M. “La 

Consta ncia” de Moixent (banda i escola de mu -

sica). D'una banda, aporta una subvencio  per a 

la realitzacio  d'activitats de l'agrupacio , que 

beneficia el poble amb les actuacions que rea-

litzen per a tots els veï ns i veï nes.  

 

D'altra banda, l'Ajuntament es fa ca rrec de les 

despeses ocasionades en el manteniment de 

l'Auditori, perque  els mu sics puguen realitzar 

els assajos i fer classes a l'escola de mu sica. 

Gabinet                                     

psicopedagògic 

L'Ajuntament ha contractat 

un psico leg a jornada com-

pleta que s'encarrega de 

l'atencio  d'aquest servei. Es 

dedica, principalment, a 

atendre l'alumnat de l'escola. 

Tambe  te  un horari a disposi-

cio  de les i els veï ns de la po-

blacio , al Centre de Serveis 

Socials. 
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El vestíbul de l'auditori, un espai cultural més 
Ha acollit exposicions de fotografia i pintura (destaquen pintors de la localitat com Da-

vid Pe rez), exposicions de la Diputacio  de Vale ncia, el concurs de targetes de Nadal, i 

en definitiva activitats amb les que s'ha aprofitat al ma xim aquest espai. 

Coral Santa 

Cecília  
S'ha col·laborat amb aquesta 

agrupacio , facilitant-los l'audi-

tori per als seus assajos de 

concerts i trobades de corals. 

Des del consistori se'ls agraeix 

la seua participacio  i implica-

cio  en les activitats organitza-

des per l'Ajuntament. 

Festivitat del                       

9 d’Octubre                    

Entre les activitats que es 

van organitzar destaquen 

concerts, cercaviles, albades, 

atraccions infantils, tallers, 

exposicions, etc. 

Ortixols a la Fresca 
Dins el programa cultural "Ortixols a la Fresca" 

s'han organitzat activitats com el Festival de 

Bandes de Mu sica, l'intercanvi de grups d'Esco-

les de Danses, teatre, actuacions musicals, etc. 

Aprofitant que el Museu del Pare Moreno e s a 

prop del parc Ortixols tambe  es van obrir les 

portes la nit dels divendres de juliol per facilitar 

la seua visita, amb la col·laboracio  de les i els be-

caris de la Dipu et Beca i de l'Associacio  de Cam-

paners de Moixent . 

Des de l'Ajuntament es continua apostant per una a mplia oferta educativa i programes 

formatius: alfabetitzacio  i iniciacio  a la formacio  ba sica de les persones adultes, proves 

lliures per a l'obtencio  del Graduat en Educacio  Secunda ria (per a majors de 18 anys), 

proves d'acce s a cicles formatius de Grau Mitja  (majors de 17 anys), preparacio  per a 

les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencia , castella  per a estran-

gers/es, cursos d'angle s i cursos d'informa tica.  

A me s s'ha organitzat un curs intensiu de valencia  en el mes de juliol, el qual ha comp-

tat amb molt bona acollida per part de les i els veï ns de Moixent i de poblacions del 

voltant. 

Formació                                    

Permanent d’Adults 
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Col·laboració amb el Grup de Danses 
El concurs de Cartells, la Dansa , actuacions a l'auditori 

i parc Ortixols, el deplaçament a altres poblacions, etc. 

so n algunes de les activitats a trave s de les quals el 

consistori ha ajudat econo micament a aquesta associa-

cio . Ja no nome s perque  la seua escola de danses la for-

men un nombro s grup de veï nes i veï ns de la poblacio , 

sino  tambe  per mantenir i fomentar el nostre patrimo-

ni cultural a trave s del ball popular. 

XVI Festival Internacional de Música i Dansa 
Moixent va acollir els dies 22 i 23 d'agost, en plenes festes de la localitat, la nova edicio  

del XVI Festival Internacional de Mu sica i Dansa tradicional que organitza la FFCV. Els 

grups participants en aquesta trobada han correspost a: Brasil, Taiwan i Me xic. Tambe  

va comptar amb la participacio  del grup valencia  Quinqueries. 

Escola Infantil 
L'Escola Infantil Municipal de Moixent ate n una mitja-

na de 50 alumnes, anualment, d'edats compreses entre 

0 i 2 anys amb l'objectiu de donar un servei als pares 

perque  puguen conciliar la vida laboral i familiar. D'al-

tra banda, crea 5 llocs de treball. Un d'ells el desenvo-

lupa una mestra en Educacio  Infantil, que assumeix la 

direccio  del centre, i quatre te cniques en educacio  in-

fantil que realitzen les funcions d'educadores. 
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Escola d'Estiu 
Aquesta activitat, gestionada per Creu Roja Jo-

ventut, va atendre a 140 xiquetes i xiquets que 

es van divertir i aprendre a parts iguals amb 

jocs, visites a diferents llocs de la població, ac-

tivitats aquàtiques, etc. Aquestes iniciatives, 

que presten servei a les famílies en la tempo-

rada estival, estan recolzades per l'Ajuntament 

i complementen a l'Escola Infantil, per als més 

menuts. 



festivitats 

 

Setmana Santa 
La Junta de confraries i germanor 

ha comptat amb la col·laboracio  

de l'Ajuntament per dur a terme 

l'organitzacio  de la Setmana San-

ta, tant pel que fa a l'edicio  del 

programa d'actes, com a la parti-

cipacio  de la policia local i perso-

nal del Consistori pel  

Carnestoltes plens de color 
Els carrers de la poblacio  van ser testimonis dels 

Carnestoltes, els quals van comptar amb la parti-

cipacio  de 500 persones. 

La festa dels menuts, amb cercavila amenitzada 

per la S.M. “La Consta ncia”. A me s, tambe  va estar 

acompanyada pel Grup de Danses de Moixent i el 

grup de tabal i dolçaina "Canyes i Baquetes", amb 

els seus balls i mu sica. Com a novetats, s'ha 

comptat amb la participacio  de diferents grups 

de balls de la comarca. En acabar, es va repartir 

xocolata amb mona per a tots els participants, 

amb posterior entrega de premis corresponents 

al Concurs de Disfresses. 

A la nit, pensant en els joves, es va realitzar una 

cercavila amenitzada per la S.M. “La Consta ncia” i 

al finalitzar aquest, una discomo bil, acompanya-

da d'atraccions. 

Arribada dels Reis 
L'espectacular Cavalcada va reco -

rrer l'Avinguda del Guerrer de 

Moixent i Plaça Major fins arribar 

a l'esgle sia. 

La comitiva va estar composta 

pels components de la Comissio  

de Festes, acompanyats de grups 

musicals, ballet i la S.M. “La 

Consta ncia”. 

La cavalcada la va tancar la ca-

rrossa real, amb SSMM els Reis 

Mags d'Orient i els seus patges. 

Tots ells van ser rebuts per l'al-

calde i es van dirigir al pu blic des 

del balco  de l'Ajuntament. 

correcte desenvolupament de les 

processons. 

L'equip de govern tambe  ha par-

ticipat en els actes me s impor-

tants, com a signe de respecte 

cap a la manifestacio  religiosa i 

cultural de Moixent. 
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Concurs de targetes de Nadal 
L'Alcalde de Moixent i el regidor de Cultura han lliu-

rat els premis del concurs de targetes de Nadal. 

Aquest any, l'acte ha tingut lloc al rebedor de l'audi-

tori. Les i els guanyadors van rebre un pen-drive i 

un cd de nadales. Des de l'Ajuntament s'agraeix la 

col·laboracio  del professorat del centre educatiu 

per dur a terme aquesta iniciativa. 

Participació en els         

actes festius de la           

Patrona de la                   

Guàrdia Civil 
La corporacio  municipal parti-

cipa cada any a la festivitat de 

la Gua rdia Civil com a sï mbol 

del respecte a la feina que reali-

tza aquest cos de seguretat de 

l'Estat. 

Des de l'Ajuntament s'ha volgut 

agrair l'ajuda i col·laboracio  

d'aquesta unitat sempre que el 

consistori ho ha sol·licitat, com 

les xerrades per part del co-

mandant de lloc de la Gua rdia 

Civil amb molt bona acollida 

per a la poblacio . 

Festivitat de Sant Pere 
Des de l'Ajuntament es prepara cada any la festivitat al nostre patro  Sant Pere, encarregant-se de la contractacio  de les 

diferents activitats. A me s, e s destacable el suport al teixit associatiu de la poblacio , col·laborant amb les comissions de 

festes dels barris a les festes del Raval, festes del carrer de l'Escalinata, festes dels Barris de Santa Anna, al carrer de la 

Bastida i festes a la urbanitzacio  Cumbres. 

Com e s habitual, la Regidoria de Festes col·labora 

amb les Comissions de Festes per a l'organitzacio  

dels actes en honor a "les Santes Relï quies i al 

Crist del Monte Calvari" tant a nivell de personal, 

infraestructures com tambe  econo micament. Des 

de l'Ajuntament s'ha volgut fer un reconeixement 

a la feina realitzada per cadascuna de les Comissi-

ons de Festes, tant a les Festeres i Festers, com a 

la Comissio  Executiva, i de manera molt especial a 

les Reines i les seues famï lies, per haver acceptat 

el ca rrec i acompanyar tots els actes amb l'alegria 

que han volgut compartir amb tots els veï ns. 

Colze a colze amb la Comissió de Festes 
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Els amics de “Bou i Corda” 

s'encarreguen cada any de 

col·laborar en la nostra  

setmana de festes. Gràcies!  



 

esports 
A la imatge, Moixent, seu d'un campionat de ciclisme infantil 

Frontó a mà 
L'Alcalde de Moixent, Teo fi-

lo Fito i el regidor d'Es-

ports, Vicent Dubal, do-

nant suport a esportistes 

de Moixent a la final de la 

primera categoria del cam-

pionat autono mic de fron-

to  a ma  individual celebrat 

a Xest. 

L'Ajuntament de Moixent ha empre s no-

ves obres al carrer de la Pilota, a trave s 

d'empreses de la localitat, per millorar 

les instal·lacions d'aquest recinte espor-

tiu. L'actuacio  ha consistit en la ins-

tal·lacio  d'una estructura de ferro a la co-

berta, amb malla meta l·lica i l'adequacio  

de la vorera i enllumenat del carrer adja-

cent, ja que va patir desperfectes amb l'o-

bra de construccio  d'aquesta instal·lacio , 

en haver d'excavar part de la vorera per 

als fonaments del Carrer de la Pilota. L'u l-

tima obra realitzada ha estat la creacio  de 

grades al seu interior, vestuari i altres de-

pende ncies.  

La inversio  realitzada te  un pressupost de 

45.000 € i ha estat subvencionada per la 

Diputacio  de Vale ncia. 

El Carrer de la Pilota ja disposa                                          
de noves instal·lacions 
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Moixent       

celebra el 

Trail amb 

gran èxit de 

participació 
Imatge esquerra inferior 



Treballs de            

manteniment al 

poliesportiu 
El personal de manteni-

ment de l'Ajuntament 

ha fet un seguiment de 

les instal·lacions del po-

liesportiu municipal 

amb la finalitat de com-

provar el correcte fun-

cionament i l'estat en 

que  es troben les matei-

xes i evitar que els 

usuaris corren cap pe-

rill. 

Col·laborem amb 

les associacions              

esportives 
L'Ajuntament de Moixent fa 

un considerable esforç eco-

no mic per mantenir actiu el 

teixit associatiu esportiu de 

la poblacio . Entre d'altres 

objectius es troben fomen-

tar hàbits saludables en-

tre els joves i grans i tam-

be  la creacio  d'ins-

tal·lacions esportives o el 

suport a clubs locals. El 

Consistori e s conscient que 

moltes associacions no po-

drien realitzar les seues ac-

tivitats sense finançament, 

per aquest motiu esta  a dis-

posicio  de totes elles. 

"Caminem per tu" amb gran èxit 
Diumenge 11 maig 2015 va tenir lloc "Caminem per 

tu" amb la participacio  de 600 persones que es van 

desplaçar des de la Plaça Major fins a l'embassament 

del Bosquet. 

L'activitat ha estat organitzada per l'Associacio  Local 

contra el ca ncer, amb la col·laboracio  de l'Ajuntament. 

El propo sit era potenciar la pra ctica de l'esport per fo-

mentar ha bits de salut entre les i els veï ns de la pobla-

cio . A me s, ha aconseguit recaptar fons per a la lluita 

contra el ca ncer. 
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Moixent, seu dels                                
Campionats de Colombicultura 
La competicio , patrocinada per la 
Generalitat Valenciana, les Diputa-
cions de Vale ncia, Castello  i Alacant 
i els Ajuntaments dels pobles selec-
cionats, va constar de set proves 
que es van desenvolupar de di-
marts a dissabte del 10 de març 
fins el 4 d'abril del 2015. 
  



El president de la Diputacio  de Vale ncia va 

inaugurar junt amb l'alcalde el nou "Carrer 

de la Pilota" del municipi, que es troba situ-

at al costat de la zona esportiva local, amb 

un acce s directe des del carrer. 

El nou trinquet ha comptat amb una ajuda 

de prop de 135.000 euros de la Diputacio  

de Vale ncia, subvencionada a trave s del Pla 

d'Equipament Esportiu, que es va destinar 

tambe  a la construccio  del poliesportiu mu-

nicipal, adjacent al nou carrer esportiu. 

L'objectiu d'aquesta actuacio  e s fomentar 

la pra ctica de la 'pilota' a la localitat, ja que 

el Club de Pilota Guerrer de Moixent comp-

ta amb prop de 40 alumnes. 

Les obres ara concloses han consistit en la 

construccio  d'un trinquet amb una pista de 

56,46 x 8,5 metres i nou metres d'altura, 

una edificacio  aï llada i oberta amb acce s 

directe des del carrer i suposa una superfï -

cie total construï da de 506 metres qua-

drats. 

Inauguració del                     
Carrer de la Pilota 
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Curs d’escacs 
Suport a un nou grup d'alumnes aprenent a jugar a 

escacs. Amb la col·laboracio  del veï  de la poblacio , 

Vicent B. 



seguretat ciutadana 
Col·laboració entre els cossos de l'Estat 
La Gua rdia Civil, la Policia Local i l'Ajuntament de Moixent, han organitzat xarrades in-

formatives sobre la proteccio  de les llars, amb l'objectiu de prevenir robatoris, destina-

des especialment a la gent gran i mestresses de casa. Aquestes xarrades van comple-

mentar altres activitats destinades a diferents sectors d'edat, per a tractar temes d'ac-

tualitat que afecten, per exemple, a les i els joves. 

Intervencions realitzades                  

per la Policia Local 
Durant aquest passat any,  la Policia Local de 

Moixent ha desenvolupat centenars d'inter-

vencions: informes, dilige ncies, denu ncies, 

fins i tot actuacions urgents i, per tal que el 

personal puga dur a terme el seu treball en 

les millors condicions se’l va dotar amb ma-

terial i uniformitat adequat. 

La Policia Local recomana: 

 Fer atencio  a estafes relacionades amb 

la gestio  del gas o l'electricitat. 

 En cas de detectar persones sospitoses, 

avisen a la policia. 

 No caure en la temptacio  de col·laborar 

en la propagacio  de falses alarmes 

La Policía Local en el col·le 
A través de l'organització d'un parc 

i una campanya d'educació viària a 

les aules. 
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joventut 
Creu Roja Joventut realitza dos trobades directives 
Els directius de la Comunitat Valenciana es van reunir a Moixent amb motiu de la cele-

bracio  del #IIDirencova i del Vibemol de Creu Roja Joventut. Als actes d'inauguracio  

van assistir l'Alcalde i regidors de l'equip de govern per donar-los la benvinguda. 

Aquestes activitats van tenir lloc a l'alberg "Les Alcusses" durant dos caps de setmana 

reunint a me s de 100 persones entre les 2 activitats. 

Escola de Nadal 
La Casa de la Cultura va acollir l'Esco-

la de Nadal. Gestionada per Creu Roja 

Joventut i amb el patrocini de l'Ajunta-

ment, es van realitzar diferents ta-

llers, jocs i manualitats. El servei va 

ser molt aplaudit donada la quantitat 

de famï lies que treballen i no poden 

atendre a les i els menuts. 

L'Ajuntament també col·labora cada any en l'orga-

nització i subvenció del campament d'estiu que ges-

tiona Creu Roja Joventut, el qual s'ha realitzat a 

l'alberg Perú d'Ontinyent. 
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Fundació Residència "La Milagrosa" 
La Reside ncia "La Milagrosa" ha organitzat la seua Set-

mana de Portes Obertes amb la col·laboracio  de l'Ajunta-

ment i diverses associacions de Moixent. 

Des del consistori s'ha organitzat un certamen literari 

per a alumnes del CEIP Pare Moreno i s'ha comprat un 

equip de so porta til per fer me s activitats dins el recinte 

social. 

8 de Març                           

Dia de la Dona 
Per celebrar-ho s'han reali-

tzat diferents activitats com 

rutes culturals per la pobla-

ció, exposicions, tallers i           

teatres. 

L'Associacio  de lluita contra el ca ncer de 

Moixent (AECC) ha organitzat diferents 

activitats amb la col·laboracio  de l'Ajun-

tament amb la finalitat de recaptar fons 

per a diferents iniciatives de promocio  

de la salut com la venda d'ulleres solida -

ries, activitats solida ries a l'auditori, 

campanyes de revisio , etc. 

Suport a                             

l’As. De Jubilats 
L'associacio  de Jubilats i 

Pensionistes de Moixent, "El 

Olivo", celebra cada any una 

se rie d'activitats i el seu tra-

dicional dinar de germanor. 

Per a l'organitzacio                    

d'aquests actes es compta 

amb la col·laboracio  de l'A-

juntament. 

Col·laboració amb l'Associació local              

per la Lluita contra el Càncer 
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El Centre Ocupacional de Moixent atén els usuaris des del passat any  

serveis socials i 
igualtat  



Estalvi energètic 
L'Ajuntament esta  substituint l'enllume-

nat interior dels edificis municipals per 

altres aparells de baix consum. Aquesta 

actuacio  permetra  rebaixar el consum 

ele ctric de totes les depende ncies pu bli-

ques. Les obres s'han iniciat al col·legi Pa-

re Moreno. Aquesta mesura s'uneix a la 

substitucio  dels anteriors punts de llum 

dels carrers, la qual cosa ha repercutit en 

un estalvi anual de 30.000 euros en la 

factura de la llum. 

Gossos i higiene  

E s feina de tots nosaltres tenir cura dels detalls que 

ajuden a que Moixent siga reconeguda com una locali-

tat europea, acollidora, agradable i destaque per la ne-

teja dels seus edificis i carrers. 

Aquest Ajuntament ha anat adoptant diverses mesures 

tendents a millorar la neteja dels nostres parcs, jar-

dins, places i carrers, com ara la col·locacio  de noves 

papereres, intensificació del servei de neteja i re-

collida d'escombraries en tot el terme municipal, 

etc. No obstant això, i malgrat tants esforços con-

tribueix a la imatge negativa de la neteja, tot i que no 

siga ni l'u nica ni la me s important font de brutï cia, la 

prese ncia d'excrements canins per tot arreu. 

Com a mesura higie nica ineludible, els propietaris de 

gossos han de procurar sempre recollir els excrements 

d'aquests animals a la via pu blica (mitjançant bosse-

tes, per exemple o utilitzant els estris que siguen pro-

cedents).(Baix multa en cas omï s: ordenança de Policia 

i Bon Govern) 

medi ambient 
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Reciclar per estalviar                 
El nostre respecte pel Medi Ambient ens 

ha portat a ser un dels municipis que me s 

recicla. ¿I quins efectes te ? Entre molts al-

tres, l'estalvi, perque  a menys escombrari-

es en els contenidors menys li costa a l'A-

juntament aquest servei, cosa que abara-

teix el rebut dels usuaris. 

Moixent estrena penya            

senderista! “El Guerrer” va 

iniciar la seua trajectòria el 

passat mes d’agost.  

Endavant valents/es!   



Colze a colze amb 

els nostres           

comerciants 
L’Ajuntament de Moixent 

ha col·laborat amb l'Asso-

ciacio  de Comerciants, en 

el finançament del pro-

grama anual d'activitats 

de l'associacio  per tal de 

dinamitzar i promocionar 

el comerç local, mitjan-

çant el sorteig d'un val de 

300 € per Nadal. Des de 

l'Ajuntament hi ha una 

clara voluntat de donar 

suport i fomentar el co-

merç local i tradicional, 

desenvolupant progra-

mes d'actuacio  per dina-

mitzar-lo.  

La Ruta de la Tapa, a Moixent 
Despre s de l'e xit de la primera edicio , Moixent va tornar a celebrar la Ruta de la Tapa, 

la qual va donar a cone ixer el potencial gastrono mic d'aquesta zona. 

Moixent ja té Tourist Info 
L'Age ncia Valenciana de Turisme i l'A-

juntament de Moixent van subscriure 

el conveni de col·laboracio  per a l'esta-

bliment d'una Oficina d'Informacio  Tu-

rï stica, anomenada "Tourist Info Moi-

xent". Situada a l'entrada del Museu 

Arqueolo gic Municipal de la poblacio , 

queda integrada a la xarxa Tourist Info 

de la Generalitat. 

Promocionar allò nostre 
Des de l'Ajuntament s'ha participat en diverses fires 

com Interioriza-t, a la plaça de bous de Vale ncia, per 

donar a cone ixer tot 

el potencial que ofe-

reix Moixent: recur-

sos culturals, media-

mbientals, gastrono-

mia, festes i tradi-

cions. 

.  

econòmica i turisme 
promoció 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 4 DE FEBRER 

Aprovacio  Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana. 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 4 DE MARÇ 

Aprovacio  de la modificacio  de les condicions financeres del pre stec subscrit en la 

primera fase del mecanisme de pagament als proveï dors del Reial Decret 4/2012, de 

24 de febrer, i autoritzacio  a l'alcaldia per a la subscripcio  dels corresponents docu-

ments. 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 25 DE MARÇ 

Dacio  de compte de decrets i ratificacio , si s'escau. 

Cessio  de nï nxols. 

Adhesio  a la Xarxa d'Entitats Locals per a la Transpare ncia i Participacio  Ciutadana. 

Adhesio  als treballs d'inspeccio  de jocs infantils (Diputacio  Provincial de Vale ncia). 

Conveni amb la Diputacio  de Vale ncia: Poblat Iber «La Bastida de Les Alcusses». 

Adjudicacio  d'aprofitaments forestals (apï coles i pastures). 

Compatibilitat de la treballadora social. 

Rectificacio  de l'inventari municipal a 31 desembre 2014. 

Subvencio  de Gabinet Psicopedago gic Municipal, exercici 2015. 

Peticio  d'abonament de factures expedides pels te cnics arquitecte i enginyer de 

camins, i corresponents a les actuacions urbanï stiques «La Escalinata» i «L'Estacio ». 

Modificacio  del Pla General d'Ordenacio  Urbana de Moixent «Allotjament Turï stic 

Rural a So l no Urbanitzable Especialment Protegit». 

Alienacio  mitjançant permuta entre parcel·la propietat privada i parcel·la de titulari-

tat municipal. 

Expedient de cre dit extraordinari 7/2015 i de suplement de cre dit 8/2015. 

Dacio  de compte d'informe respecte del pressupost de l'exercici 2015. 

Dacio  de compte d'informe de morositat corresponent al quart trimestre de l'exerci-

ci 2015. 

Dacio  de compte d'informes relatiu a l'execucio  del pressupost del quart trimestre 

de l'exercici 2,015. 

Dacio  de compte d'informe relatiu al seguiment del pla d'ajust corresponent al quart 

trimestre de l'exercici 2015. 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 27 D'ABRIL 

Sorteig membres meses electorals - Eleccions autono miques i locals a celebrar el 24 

de maig del 2015. 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 29 D'ABRIL 

Ratificacio  de Decrets d'Alcaldia. 

Dacio  de compte de Decret d'Alcaldia. 

Expedient de suplement de cre dit 9/2015. 

Peticio  d'abonament de factures expedides per te cnics municipals. 

Exempcio  IVTM per discapacitat. 

Rectificacio  d'error en acord plenari d'adjudicacio  d'aprofitaments forestals. 

Aprofitaments forestals 2.016. 

Subrogacio  bar piscina municipal. 

Ampliacio  durada adjudicacio  bar piscina municipal. 

Aprovacio  Pla Prevencio  de Riscos Laborals. 

Ratificacio  de la modificacio  dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevencio  

d'Incendis i de Salvament de la Provï ncia de Vale ncia. 

Modificacio  I-6 del Pla General d'Ordenacio  Urbana de Moixent. 

Permuta terrenys muntanya pu blica. 

Declaracions sobre possibles causes d'incompatibilitats i activitats i sobre be ns 

patrimonials dels regidors. 

Conveni de col·laboracio  entre la Diputacio  Provincial de Vale ncia i l'Ajuntament de 

Moixent per al sosteniment dels serveis socials generals en 2015. 

Conveni de col·laboracio  entre la Diputacio  Provincial de Vale ncia i l'Ajuntament de 

Moixent per a l'actuacio  «Grades, vestuaris i altres depende ncies al Carrer de la 

Pilota». 

Interposicio  de recurs de reposicio  contra la Resolucio  de 31 de març de 2015, de la 

Conselleria d'Educacio , Cultura i Esport, per la qual es publica el cata leg d'unitats, 

els llocs de treball docent, la denominacio  i altres aspectes, de determinats centres 

docents pu blics d'educacio  infantil, educacio  prima ria, educacio  Infantil i Prima ria i 

educacio  especial, de titularitat de la Generalitat. 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 14 DE MAIG 

APROVACIO  D’ESBORRANYS D'ACTES: 27 d'abril de 2015 i 29 abril 2015. 

 

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ DE L'ALCALDE 

- 13 DE JUNY 

Constitucio  de la mesa d'edat. 

Comprovacions pre vies a la constitucio  de la corporacio  municipal. 

Jurament o promesa dels regidors. Declaracio  de constitucio  de la corporacio . 

Eleccio  de l'Alcalde. Jurament del ca rrec d'alcalde i presa de possessio . 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 10 DE JULIOL 

Constitucio  de grups polï tics municipals. Dacio  de compte de la seua constitucio , 

integrants i portaveus. 

Periodicitat de les sessions plena ries. 

Creacio  i composicio  de les sessions informatives permanents, inclosa comissio  

permanent de comptes. 

Creacio  i composicio  de la Junta de Govern Local. 

Designacio  de representants en o rgans col·legiats. 

Resolucions d'Alcaldia respecte a tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern i 

delegacions de compete ncies. 

Retribucio  membres de la corporacio  municipal amb dedicacio  parcial i assiste ncies 

de la resta. 

Dies de festes locals. 

Designacio  d'Ajuntaments en el consell territorial de la propietat immobilia ria de 

Vale ncia. 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 29 DE JULIOL 

Dacio  de comptes de decrets i ratificacio , si s'escau. 

Nï nxols. 

Renu ncia al ca rrec de regidor, declaracio  de vacant, i sol·licitud de nomenament de 

substitut per la Junta Electoral de Zona. 

Alineacio  mitjançant permuta entre parcel·la de propietat privada i parcel·la de 

titularitat municipal. 

Modificacio  ordenances fiscals per a l'any 2015. 

Mocions grup socialista. 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 30 SETEMBRE 

Presa de possessio  de regidor popular, senyor Jose  Enrique Pe rez Belda. 

Designacio  de representants en o rgans col·legiats. 

Dacio  de compte de decrets i ratificacio , si s'escau. 

Plec de Cla usules Administratives Particulars que ha de regir en el procediment 

selectiu obert per a l'adjudicacio  de l'aprofitament de caça en les muntanyes pro pies 

de l'ajuntament de Moixent nu m. 77 "La Solana" i nu m. 76 "L’Ombria" del cata leg 

d'utilitat pu blica, 2015-2020. 

Eleccio  jutge de pau, titular i substitut. 

Afeccio  propietat privada per a l'obra municipal «Millora de la xarxa d'aigu es pluvi-

als a l'avinguda Lepant». 

Dacio  de compte d'informes relatiu a l'execucio  del pressupost del primer trimestre 

de l'exercici 2015. 

Dacio  de compte d'informes relatiu a l'execucio  del pressupost del segon trimestre 

de l'exercici 2,015. 

Dacio  de compte d'informe relatiu al seguiment del pla d'ajust corresponent al 

primer trimestre de l'exercici 2015. 

Dacio  de compte d'informe relatiu al seguiment del pla d'ajust corresponent al 

segon trimestre de l'exercici 2015. 

Dacio  de compte termini mitja  de pagament corresponent al primer trimestre de 

l'exercici 2015. 

Dacio  de compte termini mitja  de pagament corresponent al segon trimestre de 

l'exercici 2015. 

Compte General exercici 2014. 

Mocions del Grup Municipal Socialista. 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'11 DE NOVEMBRE 

Designacio  de representants en o rgans col·legiats. 

Modificacio  de cre dit 24/2015: suplement de cre dit. 

Dacio  de compte d'informes relatiu a l'execucio  del pressupost del tercer trimestre 

de l'exercici 2015. 

Dacio  de compte termini mitja  de pagament corresponent al tercer trimestre de 

l'exercici 2015. 

Sol·licitud d'ajuda destinada a fer efectiu el programa de gratuï tat de llibres de text i 

material curricular adreçat a l'alumnat que es trobe cursant ensenyaments obligato-

ris i de formacio  professional ba sica per al curs 2015-2016. 

Aprovacio  del conveni entre la Diputacio  de Vale ncia i l'Ajuntament de Moixent per 

la "Minimitzacio  del risc de despreniments en el municipi de Moixent". 

Rectificacio  projecte de reparcel·lacio  de l'A rea "Cooperativa". 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 23 DE NOVEMBRE 

Sorteig membres meses electorals. Eleccions a Corts Generals de 20 de desembre. 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 25 DE NOVEMBRE 

Dacio  de compte de decrets i ratificacio , si s'escau. 

Cessio  de nï nxols. 

Calendari fiscal per a l'exercici 2016 de deutes de venciment perio dic i notificacio  

col·lectiva. 

Exempcions de l'impost sobre vehicles de traccio  meca nica. 

Modificacio  ordenança fiscal reguladora de l'impost de construccio , instal·lacions i 

obres. 

Sol·licitud d'auditoria a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

Sessions del plenari celebrades el 2015 



 

CONCEPTE TERMINI DE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA 
DATA CÀRREC          

REBUTS DOMICIL. 

Taxa per recollida de fem Des del 20 de gener fins el 30 de marzo 15-03-16 

Taxa Prop. Immobiliària guals Des del 20 de gener fins el 30 de marzo 15-03-16 

Impost sobre béns immobles de 

naturalesa urbana 

50% Des del 20 d’abril fins el 30 de juny 

50% Des del 21 de set. fins  el 30 de nov. 

15-06-16 

15-11-16 

Impost. sobre vehicles de             

tracció mecànica 
Des del 20 de juliol fins el 30 de setembre 15-09-16 

Impost sobre béns immobles de 

naturalesa rústica 
Des del 20 d’octubre fins el 30 de desembre 15-12-16 

Impost sobre activitats 

econòmiques 
Des del 20 d’octubre fins el 30 de desembre 15-12-16 

Ocup. via pública                        

llocs mercat 

-1er. Trimestre: del 7-01-16 fins 10-03-16 

- 2º Trimestre: del 7-04-16 fins 9-06-16 

- 3er. Trimestre: del 7-07-16 fins 8-09-16 

- 4º Trimestre: del 6-10-16 fins 8-12-16 

07-03-16 

06-06-16 

05-09-16 

05-12-16 

Calendari fiscal 2016 

27 BIM 

La Corporació Municipal 
- Alcalde: M.I. Sr. En Teófilo Fito Martí. Delegacions: Alcaldia, personal, ur-

banisme, turisme, participació ciutadana i modernització.  

 - Primer tinent d’Alcalde: Il·lustre Sr. En Vicent Dubal Bon. Delegacions: 

Economia i hisenda, esports i piscines.  

- Segon tinent d’Alcalde: Il·lustre Sr. En José Luis Ortiz Linares. 

Delegacions: Educació, cultura, joventut, festes i comunicació externa.  

- Il·lustre Sra. Na Mª Teresa Olmo Cano. Delegacions: Policia local, seguretat 

ciutadana, protecció civil, trànsit, OMIC, enllumenat públic, mercat, jardins, 

vies públiques i manteniment d'instal·lacions municipals.  

- Il·lustre Sr. En José Enrique Pérez Belda. Delegacions: Indústria, premsa, 

desenvolupament local, camins rurals, agricultura i muntanyes. 

- Il·lustre Sra. Na Mª Ángeles Wis López. Delegacions: Benestar social , sani-

tat, cementeri, protocol, residus sòlids, aigua potable i clavegueram.  

Regidors/es sense delegacions: 

- Il·lustre Sr. En Francisco Moratal Ferrandis.  

- Il·lustre Sra. Na Fina Calabuig Biosca.  

- Il·lustre Sr. En Jaime Delandés Moratalla.  

- Il·lustre Sra. Na María José Mollá Andrés.  

- Il·lustre Sr. N’Emilio Ortiz Torres.  



 

AJUNTAMENT DE MOIXENT 

  

De 9.00 a 14.00 h. Telf. 962.29.50.10                                                        

Fax: 962.26.00.37 /  962.26.00.07  

URBANISME, APARELLADOR,             

ARQUITECTE 
Dilluns a divendres de 12 a 15 H. Dimarts de 10 a 14 H 

TREBALLADORA SOCIAL 
962.29.50.10 

Cita prèvia. Telefonar abans a l’Ajuntament 

CASA DE LA CULTURA 
962.26.10.30 

Horari: Dilluns a divendres de 16 a 20 H 

GABINET PSICOLOGIC MUNICIPAL 962.24.96.80 

ESCOLA INFANTIL “PRIMER PAS”  672.455.779 / 962.29.50.10 

MUSEU ARQUEOLÒGIC  

INFORMACIÓ TURÍSTICA 

690.115.083 / 962.29.50.10 

Horari: dissabtes, diumenges i festius de 10:30 a 13:30 H 

MUSEU PARE MORENO Concertar cita 

VISITES AL POBLAT IBER 

VISITES GUIADES 

Dimarts a dissabte de 10 a 14 H, vespades: (hivenrn de 16 a 18 H) 

(estiu de 18 a 20 H) 

Diumenges y festius de 10 a 15h 

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT 

LOCAL 

962.29.50.10 

Dilluns a divendres de 11:30 a 14:30 H 

DEPARTAMENT D’ESPORTS 

672.455.909 

Casa de la Cultura 

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 H 

Dimarts, Dijous de 12 a 14 

Camp de futbol 

Dilluns, dimarts i dijous de 17 a 22:30 H 

ESCOLA D’ADULTS 

672.455.807 

Horari: Dilluns i divendres de 15 a 21 H 

Dimarts de 15.30 a 21.30 H 

Dimecres i dijous de 15 a 22 H 

EMERGÈNCIES SANITÀRIES 900.16.11.61 

POLICIA LOCAL 

616.948.485 24 

Fax: 962.26.11.68 

24 h (Excepte diumenges pel matí) 

GUÀRDIA CIVIL 062 i 962.26.00.04  

BOMBERS XÀTIVA 
962.28.72.67 

Fax: 962 287 427 

EMERGÈNCIES 112 

CENTRE SANITARI URGÈNCIES 
962.24.92.40 

962.24.92.48 

CENTRE D’ESPECIALITATS 

“L’ESPAÑOLETO” 
962.24.92.40 

FARMÀCIA VICENTE                           

J. RODRIGUEZ 
962.29.50.27 

FARMÀCIA FERRANDO BAS 962.26.00.06 

RESIDÈNCIA TERCERA EDAT 962.26.07.18 

CEIP PARE MORENO                           

PARE MORENO 
962.24.96.80 

IES MOIXENT 962.24.90.50 

ESCOLA MUSICAL                                  

FRANCISCO BELDA 

962.26.06.60 

962.26.10.63 

TAXI BRUNO GARCIA 

TAXI MOISÉS FERRERO 

TAXI SERVITAXI 

636.472.200 

609.632.269 

647.676.886 

CORREUS 962.26.02.96 

CREU ROJA 660.020.043 

PARRÒQUIA SANT PERE APÒSTOL 962.26.00.44 

Telèfons d'interès 


