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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 11
Data: 30 de juliol de 2015
Horari: de 19.30 a 20.10 h
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
5. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
6. Victoria Rius Arnau, regidora (Grup Socialista)
7. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
8. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
9. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
10. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
11. Raül Borràs Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 

Excusen l'absència:

12. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1.1. Part resolutòria:

 1.1. Presa de possessió de Rafael José Silvestre Isach com a nou regidor del Grup Socialista.
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 1.2. Presa de possessió de Raül Borràs Peñarroja com a nou regidor del Grup Compromís.
 1.3. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 16 de juliol de 2015.
 1.4. Dictamen d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 32/2015.
 1.5. Dictamen d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 33/2015.
 1.6. Despatx extraordinari.

 2.  Control dels òrgans de govern:

 2.1. Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
 2.2. Informe  d'Intervenció  relatiu  a  la  informació  que  les  corporacions  locals  amb  pla

d'ajustament han de retre trimestralment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
(2T 2015).

 2.3. Informe trimestral d'Intervenció sobre compliment del període mitjà de pagament.
 2.4. Informe trimestral d'Intervenció sobre compliment de terminis de pagament.
 2.5. Informe d'Intervenció emès en relació amb l'informe de morositat  del  segon trimestre

exigit per la Llei 15/2010 i en relació amb l'informe del període mitjà de pagament del
segon trimestre exigit pel RD 635/2014.

 2.6. Informe d'Intervenció relatiu al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en el
segon trimestre de 2015.

 2.7. Informe d'Intervenció relatiu al compliment de la regla de despesa en el segon trimestre
de 2015.

 2.8. Precs i preguntes.

1.1. Part resolutòria:

1.1.  Presa de possessió de Rafael José Silvestre Isach com a nou regidor del Grup
Socialista

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la certificació expedida per la Junta
Electoral de Zona de Castelló el dia 27/7/2015 en què es fa constar que davant de la renúncia al
càrrec del regidor del Grup Socialista Antonio Casares Navarro correspon ocupar-lo a Rafael José
Silvestre Isach.

Atès que l'interessat ha presentat la preceptiva declaració d'activitats i béns, l'alcalde el convida
a prestar jurament o promesa del càrrec, cosa que fa d'acord amb la fórmula prevista en el Reial
Decret 707/79, de 5 d'abril.

Tot seguit l'alcalde li dóna la benvinguda a la corporació.

1.2.  Presa  de  possessió  de  Raül  Borràs  Peñarroja  com  a  nou  regidor  del  Grup
Compromís
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L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la certificació expedida per la Junta
Electoral de Zona de Castelló el dia 27/7/2015 en què es fa constar que davant de la renúncia al
càrrec del regidor del Grup Compromís Josep Canós Marcos i de la seua substituta Josefina
Rodríguez Castaño, correspon ocupar el càrrec a Raül Borràs Peñarroja.

Atès que l'interessat ha presentat la preceptiva declaració d'activitats i béns, l'alcalde el convida
a prestar jurament o promesa del càrrec, cosa que fa d'acord amb la fórmula prevista en el Reial
Decret 707/79, de 5 d'abril.

Tot seguit l'alcalde li dóna la benvinguda a la corporació.

1.3. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 16 de juliol de 2015

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  91.1  del  Reial  Decret  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats  Locals,  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  pregunta  si  algun  membre  de  la
corporació ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió extraordinària del dia 16 de
juliol de 2015 que s'ha distribuït amb la convocatòria. 

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 

1.4. Dictamen d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 32/2015

Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent de comptes i d'assumptes econòmics, de
24 de juliol de 2015, que diu:

«1.1. Proposta d'Alcaldia d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 32/2015

Vista la proposta de l'Alcaldia, de 20 de juliol de 2015, que diu:

“Proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial de modificació pressupostària, consistent en
suplement de crèdit finançat amb baixes, per al cofinançament del Pla d’Ocupació
Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes

Vist que en data 13 de juny s’ha publicat en el BOP número 73, les bases reguladores de la
convocatòria d‘un programa d’ocupació pública d’interés general  o social  en el  marc del  Pla
d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.

Atés que l’Ajuntament s’ha acollit al citat Pla d’Ocupació, amb voluntat de completar el projecte
amb fons addicionals.

Una vegada examinat l’informe d’Intervenció 210/2015, de data 13 de juliol, relatiu al mateix Pla
d’Ocupació en què s’assenyala la possibilitat de completar el projecte amb fons municipals.
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A la vista de la providència d’Alcaldia de data 20 de juliol de 2015, d’acord amb els informes
favorables d’Intervenció 223/2015 i 224/2015.

Per això,  segons als dits  antecedents,  aquesta Alcaldia proposa al  Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdit finançat amb baixes: 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

SVG-920-13100 Laboral temporal
40.614,94 €

TOTAL
40.614,94 €

B) REDUCCIÓ EN DESPESES 

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

OCU-241-22699 Foment de l’ocupació
40.614,94 €

TOTAL 40.614,94 €

Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions amb l’anunci previ al BOP, per
15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.

Tercer. Si  transcorre  aquest  termini  i  no  s’han  presentat  reclamacions,  es  consideraran
definitivament aprovades les modificacions pressupostàries;  en cas contrari,  el  Ple disposarà
d’un mes per a resoldre-les.

L’aprovació  definitiva  de  la  modificació  serà  publicada  en  el  BOP  i  se’n  remetrà  còpia  a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.” 

Davant  de  l'absència  d'intervencions,  el  president  sotmet  a  votació  la  proposta  la  qual  és
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Valls,  i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

• 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de  la  proposta  és  l'adhesió  al  Pla  d’Ocupació  Conjunt  de  les  Administracions  Públiques
Valencianes i el desig de l'Ajuntament d'incrementar la aportació municipal en 40.614,94 euros
per poder contractar més persones.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que ells van fer igual l'any passat quan
formaven l'equip de govern i que, per tant, votaran a favor.

El  portaveu del  Grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  assenyala  que els  diners  del  suplement
s'agafen de la partida de foment de l'ocupació i, per tant, es tracta d'un transvasament de
partides pressupostàries, però que malgrat això el seu Grup votarà a favor.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós agraeix el suport del grups municipals a
la proposta.

El Sr. Vilar Paradís diu que li agradaria saber els mètodes de contractació del personal i demana
que el procés siga el més transparent possible.

El Sr. Andrés Alós li respon que serà transparent i se seguiran les bases aprovades pel SERVEF.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que estan pensant d'obrir
totes les borses d'ocupació municipals ja que les actuals són de 2013 i caldria actualitzar-les. 

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen el qual s'aprova
per unanimitat.

1.5. Dictamen d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 33/2015

Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent de comptes i d'assumptes econòmics, de
24 de juliol de 2015, que diu:

“1.2. Proposta d'Alcaldia d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 33/2015

Vista la proposta de l'Alcaldia, de 20 de juliol de 2015, que diu:

“Proposta d’Alcaldia d'aprovació inicial de modificació pressupostària, consistent en
suplement de crèdit finançat amb baixes, per a la realització del MAC i del concert
d’agost

Vista  la  providència  d’Alcaldia,  de  data  20  de  juliol,  d'incoació  de  la  present  modificació
pressupostària.
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Vistos els informes favorables d’Intervenció 225/2015 i 226/2015.

Per això,  segons els dits  antecedents,  aquesta Alcaldia proposa al  Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdit finançat amb baixes: 

A) AUGMENT DESPESA
Aplicació

pressupostària
Denominació Import/€

CUL-334-22799 Cultura, activitats culturals MAC 16.000 €
CUL-334-2279903 Cultura, espectacles i actuacions 6.000 €

TOTAL 22.000 €

B) REDUCCIÓ DESPESES
Aplicació

pressupostària
Denominació Import/€

TRE-011-31000 Interessos deute LP 22.000 €
TOTAL 22.000 €

Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ al BOP,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.

Tercer. Si  transcorre  aquest  termini  i  no  s’han  presentat  reclamacions,  es  consideraran
definitivament aprovades les modificacions pressupostàries;  en cas contrari,  el  Ple disposarà
d’un mes per a resoldre-les.

L’aprovació  definitiva  de  la  modificació  serà  publicada  en  el  BOP  i  se’n  remetrà  còpia  a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.” 

Davant l'absència d'intervencions el president sotmet a votació la proposta la qual és dictaminada
favorablement amb el resultat següent:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Valls, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

• 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.”

S'obri  el  torn  d'intervencions  i  el  portaveu  del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  justifica  la
modificació pressupostària dient que la retenció de crèdit feta per l'anterior regidora de Cultura
no contemplava prou diners per fer el MAC ni el Concert d'Estiu.
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El  portaveu del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  diu  que  no està  d'acord  perquè  l'anterior
regidora sí que ho va tindre en compte i es va dir al Ple que calien 5.000 euros i que faltava un
altre pressupost per infraestructures. Acaba anunciant que el seu Grup votarà a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que li sembla bé la proposta i pregunta
per què es va reduir la partida pressupostària.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Vilar Paradís que eixa
pregunta hauria de fer-la a l'anterior equip de govern i al Sr. Picher Juliá que quan governava no
va fer la modificació pressupostària que calia.

El  Sr.  Picher  Juliá  respon que tots  els  anys  s'ha  fet  el  MAC i  que  si  s'haguera  aprovat  el
pressupost de 2015 açò no caldria.

El Sr. Vilar Paradís diu que li queden aclarits del dubtes i pregunta si respecte a l'any passat s'ha
reduït la inversió en el MAC.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que estan treballant amb un pressupost prorrogat
i que arribats a aquest punt cal modificar-lo per poder assumir compromisos. Sobre la reducció
contesta que el MAC té un pressupost de 16.000 euros, dels quals 8.000 són subvencionats, i que
s'han eliminat els 10.000 euros per infraestructures. 

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen el qual s'aprova
per unanimitat.

1.6. Despatx extraordinari

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la Providència de l'Alcaldia de data 29 de
juliol de 2015 per la qual s'incoa l'expedient d'aprovació inicial de la modificació pressupostària
37/2015 mitjançant suplement de crèdit i  justifica la urgència en el fet que si no s'aprova es
compromet la celebració del Concert d'Estiu del dia 22 d'agost, ja que la propera sessió plenària
ordinària serà el dia 24 de setembre. 

Se sotmet a votació la urgència i és aprovada per unanimitat.

Seguidament s'inicia el debat de la proposició següent:

“Proposta d’Alcaldia d’aprovació inicial de modificació pressupostària, consistent en
suplement de crèdit finançat amb baixes, per a la realització del concert d’agost

Vista  la  providència  d’Alcaldia,  de  data  20  de  juliol,  de  incoació  de  la  present  modificació
pressupostària.
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Vistos els informes favorables d’Intervenció 238/2015 i 239/2015.

Per això,  segons els dits  antecedents,  aquesta Alcaldia proposa al  Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdit finançat amb baixes: 

A) AUGMENT DESPESA
Aplicació

pressupostària
Denominació Import/€

CUL-334-2279903 Cultura, espectacles i actuacions 10.500 €
TOTAL 10.500 €

B) REDUCCIÓ DESPESES
Aplicació

pressupostària
Denominació Import/€

TRE-011-31000 Interessos deute LP 10.500 €
TOTAL 10.500 €

Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ al BOP,
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple.

Tercer. Si  transcorre  aquest  termini  i  no  s’han  presentat  reclamacions,  es  consideraran
definitivament aprovades les modificacions pressupostàries;  en cas contrari,  el  Ple disposarà
d’un mes per a resoldre-les.

L’aprovació  definitiva  de  la  modificació  serà  publicada  en  el  BOP  i  se’n  remetrà  còpia  a
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma.”  

S'obri  el  torn  d'intervencions  i  el  portaveu  del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  justifica  la
modificació pressupostària per la necessitat de dur a terme l'activitat.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia que el seu Grup votarà a favor per tal
que es faça un bon concert.

El  portaveu del  Grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  pregunta per  què són 10.500 euros en
compte dels 5.000 que es van dir en Comissió.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon que ell també pensava que eren
5.000 euros però que la Banda ha presentat un pressupost per 10.500.
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El Sr. Picher Juliá explica que en el seu dia el pressupost solament comprenia transport, sopars i
assajos i diu que no té res a objectar al nou pressupost.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), ofereix als grups municipals parlar el tema amb la Banda
per tindre més informació.

El Sr. Vilar Paradís respon que li sembla una bona proposta i anuncia el vot favorable del seu Grup
a la modificació pressupostària.

El Sr. Picher Juliá diu igualment que li pareix correcta la proposta i que el seu Grup no dubta que
el pressupost siga de 10.500 euros.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació la proposició la qual s'aprova
per unanimitat.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1.  Dació  de  compte  dels  decrets  i  resolucions  dictats  des  de  l'última  sessió
ordinària

El Sr. Borràs Peñarroja (Grup Compromís) diu en aquest punt que ell ha pogut tindre accés com a
regidor a informació sobre el cost d'obres de teatre, correfocs, bous, etc. però que li agradaria que
aquesta informació es fera pública a tothom.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que està en marxa la modificació de la pàgina
web i la construcció del portal de transparència municipal.

2.2. Informe d'Intervenció relatiu a la informació que les corporacions locals amb pla
d'ajustament deuen retre trimestralment  al  Ministeri  d'Hisenda i  Administracions
Públiques (2T 2015)

Els  portaveus  dels  grups  municipals  manifesten  la  seua  conformitat  amb  la  documentació
rebuda.

2.3.  Informe  trimestral  d'Intervenció  sobre  compliment  del  període  mitjà  de
pagament

Els  portaveus  dels  grups  municipals  manifesten  la  seua  conformitat  amb  la  documentació
rebuda.

2.4. Informe trimestral d'Intervenció sobre compliment de terminis de pagament
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Els  portaveus  dels  grups  municipals  manifesten  la  seua  conformitat  amb  la  documentació
rebuda.

2.5. Informe d'Intervenció emès en relació amb l'informe de morositat del segon
trimestre exigit per la Llei 15/2010 i en relació amb l'informe de període mitjà de
pagament del segon trimestre exigit pel RD 635/2014

Els  portaveus  dels  grups  municipals  manifesten  la  seua  conformitat  amb  la  documentació
rebuda.

2.6.  Informe  d'Intervenció  relatiu  al  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat
pressupostària en el segon trimestre de 2015

Els  portaveus  dels  grups  municipals  manifesten  la  seua  conformitat  amb  la  documentació
rebuda.

2.7. Informe d'Intervenció relatiu al compliment de la regla de despesa en el segon
trimestre de 2015

Els  portaveus  dels  grups  municipals  manifesten  la  seua  conformitat  amb  la  documentació
rebuda.

2.8. Precs i preguntes

En aquest punt es produeixen les intervencions següents: 

2.8.1. Sr. Sales Peixó (Grup Popular). Fa constar la seua acceptació a l'exercici del càrrec de segon
tinent  d'alcalde  amb  dedicació  exclusiva  com  es  va  acordar  en  l'anterior  sessió  plenària
extraordinària  del  dia  16  de  juliol  de  2015,  segons  disposa  l'article  13.4  del  Reial  Decret
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

2.8.2. Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). En la darrera comissió informativa diu que es parlà de
la licitació del bar del Centre de Dia i es va dir que l'Ajuntament es posaria en contacte amb
l'Associació de Jubilats Belcaire. Pregunta si s'ha fet.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que s'ha licitat ja perquè l'actual concessió acaba
en setembre  i  que encara  no s'ha parlat  amb l'associació  perquè la  tècnica  de Contractació
municipal està de vacances.

2.8.3. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Pregunta si els resultats de l'analítica de les platges
s'exposen al públic.
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El segon tinent d'alcalde, Sr. Sales Peixó (Grup Popular), li respon que sí i que en algun cas hi ha
hagut problemes perquè no es trobaven les claus de les vitrines on s'exposen les analítiques.

2.8.4. Sr. Alós Valls (Grup Popular). L'alcalde prega que conste que els treballs del bombeig de
Belcaire Sud estan acabant i que la setmana vinent acabaran els viatges dels camions cisterna
amb el consegüent estalvi de diners.

2.8.5. Sr. Alós Valls (Grup Popular). L'alcalde prega que conste el compromís de la Diputació
Provincial de fer una rodona en l'encreuament dels carrers Onda, Soneja, Ramón y Cajal i Avel·lí
Corma, així com de netejar les séquies i camins municipals.

El Sr. Picher Juliá (Grup Socialista) diu que l'any passat el contractista Centre Verd ja va netejar
els camins i que s'alegra d'escoltar que les obres del Belcaire Sud estan acabant-se.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


