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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 16
Data: 22 de desembre de 2015
Horari: de 19.00 a 19.25 h
Caràcter: extraordinari i urgent
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. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Victoria Rius Arnau, regidora (Grup Socialista)
8. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
9. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
10. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
11. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
12. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1 Part resolutòria:

 1.1 Ratificació de la urgència de la convocatòria.
 1.2 Proposta d'aprovació del Compte General 2014.
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1.1. Part resolutòria:

1.1. Ratificació de la urgència de la convocatòria 

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, la convocatòria urgent de les sessions plenàries extraordinàries haurà
de ser ratificada pel Ple. 

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que la urgència de la convocatòria està basada
en l'informe de l'interventor de fons municipal que hi ha en l'expedient.

L'interventor de fons municipal, Sr. Gual Sanz, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, informa en
aquest punt que la urgència de la convocatòria respon a la necessitat de no demorar per més
temps l'aprovació del Compte general de 2014, inclòs en el següent i únic punt de l'orde del dia,
vist el requeriment de la Sindicatura de Comptes a l'Ajuntament de Moncofa perquè procedisca
a l'aprovació i rendició del  Compte general 2014 abans del 31/12/2015 amb les advertències
següents:

• Figurar en l'informe sobre compte general 2014 com a entitat incomplidora.
• Possibilitat d'imposar multes coercitives.
• No rebre cap ajuda o subvenció la convocatòria de la qual s'haja produït després de

l'1/1/2015.

Igualment l'interventor informa que l'aprovació del Compte general és un acte essencial que no
requereix conformitat ni genera responsabilitat per votar-la favorablement.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació la ratificació de la urgència
de la convocatòria, la qual s'aprova per unanimitat.

1.2. Proposta d'aprovació del Compte general 2014

El secretari dóna compte de la proposta de l'Alcaldia de data 22 de desembre de 2015, el text
íntegre del qual és el següent:

“Proposta d'ALCALDIA AL PLE PER A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2014.

Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, considerant l'expedient
relatiu a l'aprovació del Compte general de l'exercici 2014, eleva la present proposta d'acord al
Ple atenent als següents antecedents de fet i a la legislació aplicable.
 
Antecedents de fet 

Primer. Una vegada iniciat el procediment i format el Compte general de l'exercici 2014, s'emet
un informe per l'interventor el 12 de novembre de 2015.
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Segon. El  Compte general, en data 17 de novembre,  va ser dictaminat favorablement per la
Comissió Especial de Comptes i es va publicar en el BOP de 19 de novembre als efectes que en
el  termini  de  quinze  dies  i  huit  més  els  interessats  pogueren  presentar  reclamacions,
inconvenients o observacions.

Tercer. En data 21 de desembre l'interventor municipal ha emés un informe amb el contingut
següent:

"(...) Jesús Gual Sanz, interventor de l'Ajuntament de Moncofa, als efectes oportuns INFORMA
respecte de les qüestions següents:

Primer.  Que  l'expedient  relatiu  al  compte  general  de  l'exercici  ha  sigut  informat  per  la
Intervenció municipal en data 12-11-2015.

Segon. Que l'expedient relatiu al  compte general 2014 ha sigut dictaminat favorablement en
data 17-11-2015 per la Comissió Especial de Comptes.

Tercer. Que l'esmentat expedient ha sigut objecte d'exposició pública en data 19-11-2015.

Quart. Que el període d'exposició pública ha finalitzat en data 18-12-2015.

Cinqué. Que a data actual no s'ha donat trasllat al Departament d'Intervenció de cap reclamació
presentada en relació amb l'expedient de compte general 2014.

Sisé. Que a data actual la Sindicatura de Comptes ha realitzat requeriment a l'Ajuntament de
Moncofa als efectes que procedisca a l'aprovació i rendició del compte general 2014 abans del
31-12-2015 amb les advertències següents:

• Figurar en l'informe sobre compte general 2014 com a entitat incomplidora.
• Possibilitat d'imposar multes coercitives.
• No rebre cap ajuda o subvenció la convocatòria de la qual s'haja produït després de 01-

01-2015.

Del present informe es dóna trasllat al Sr. alcalde per conducte del Departament de Secretaria
als efectes oportuns i amb recomanació que es procedisca, basant-se en el que ací s'ha exposat,
a la convocatòria de ple extraordinari i urgent per a l'aprovació del  compte general 2014 i la
seua immediata remissió a la Sindicatura de Comptes.

Legislació aplicable 

• Art. 208 a 212 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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• Art. 22.2.e) I 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases de Règim
Local.

• L'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
• Resolució de 28 de juliol de 2006, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,

per la qual es recomana un format normalitzat del compte general de les entitats locals
en suport informàtic que facilite la seua rendició.

• Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual
es fa públic l'acord del Ple, de 29 de març de 2007, que aprova la instrucció que regula el
format del Compte general de les entitats locals en suport informàtic i el procediment
telemàtic per a la rendició de comptes.

• Les regles 97 i següents de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual
s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local / les regles 85 i següents
de l'Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del
model simplificat de comptabilitat local.

Vist  tot  això,  es  considera  que l'expedient  ha seguit  la  tramitació  establida  en la  legislació
aplicable i per això, el que subscriu eleva al Ple la proposta següent:

Primer. Aprovar el Compte general de l'exercici 2014.

Segon. Rendir a la Sindicatura de Comptes el Compte general de l'exercici 2014.

Tercer.  Remetre a la  Direcció General  de Coordinació  Financera  amb les  Entitats  Locals,  de
conformitat amb allò que disposa l'article 30.2 del Reglament d'Estabilitat Pressupostària.”

Una vegada obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, sol·licita
a tots els membres de la corporació que lligen el Compte general i assenyala que l'any 2014 ix
millor  que  en  anys  anteriors  a  causa  principalment  al  control  de  la  despesa  derivada  de
l'aprovació del pla d'ajust, als ingressos superiors generats per la delegació de la seua gestió a
la Diputació Provincial i a l'arribada de l'interventor de fons municipal en 2011. Finalitza dient
que  el  Compte  arreplega  52  inconvenients  de  l'interventor  i  el  mal  funcionament  de  la
recaptació municipal, que cal millorar ambdós coses i que l'equip de govern està en això.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que l'any 2014 va tirar un superàvit de
500.000  euros  i  que  si  s'haguera  recolzat  la  seua  proposta  de  comptar  amb  un  tresorer
funcionari d'habilitació nacional potser el resultat haguera sigut encara millor. Sobre el Compte
general  assenyala que indica una millora de la gestió respecte als anys anteriors  i  que les
deficiències que arreplega s'haurien de solucionar entre tots.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que encara no tenen els inconvenients de
l'interventor i que quan els tinguen valoraran el Compte general encara que les coses pareix que
vagen millor. Acaba dient que s'han d'evitar els inconvenients i pregunta si perilla el cobrament
de les ajudes del programa Xarxa Llibres.
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L'interventor de fons municipal, Sr. Gual Sanz, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, informa
que es va remetre un escrit a la Conselleria d'Educació i a la Sindicatura de Comptes per a
consultar el tema i la resposta va ser que la concessió no perilla però que el pagament es farà
quan es rendisca el Compte general cosa que es farà demà si s'aprova.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), manifesta que creu que la Generalitat tardarà a fer el
pagament en la majoria de municipis.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Picher Juliá que durant el
mandat de l'anterior equip de govern sí que va haver-hi una tresorera que formava en part.

El Sr. Picher Juliá respon que el fet que una regidora firmara com a tresorera no significa que
fóra la persona més adequada i  que per això van proposar que el  lloc  fóra  exercit  per un
funcionari  amb habilitació de caràcter  nacional.  Acaba dient que la situació de l'Ajuntament
sense ser pròsper és millor que la que hi havia en 2011 i que molts ajuntaments la voldrien.

L'alcalde contesta al Sr. Picher Juliá dient que l'Ajuntament no és l'enveja de molta gent a la
vista de dades arreplegades en el Compte general 2014 com el deute de 8.214.000 d'euros amb
creditors a llarg termini o els 3.500.000 a curt termini.

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

L'alcalde president alça la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.


