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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 5
Data: 26 de maig de 2016
Horari: de 19.00 a 22.45 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. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
8. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
9. Paula Galí Tur, regidora (Grup Socialista)
10. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
11. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
12. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Excusa l'absència: José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)

Interventor: Jesús Gual Sanz

Secretari: Carlos Forés Furió

Orde del dia:

 1.Part resolutòria:

 1.1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2.Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de

l'Alcaldia i de la regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut.



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

             

 1.3.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia de delimitació parcial amb el terme municipal de Xilxes
(pont del ferrocarril).

 1.4.Dictamen  de  la  proposta  de  l'Alcaldia  de  ratificació de  la  modificació  dels  estatuts  del
Consorci concessionari d'aigües (xarxa d'abastiment de la Plana).

 1.5.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia d'ampliació del nomenament de representants de la
corporació en el Consorci concessionari d'aigües (xarxa d'abastiment de la Plana).

 1.6.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia d'aprovació del Reglament del Consell Agrari Municipal.
 1.7.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia relativa a l'execució de la Sentència de la UA-15. 
 1.8.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia de ratificació del Decret 961/2016, de 13 de maig,

d'aprovació de la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158
subscrita entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa Rural la Vall San Isidro.

 1.9.Dictamen de la proposta de l'Alcaldia d'aprovació inicial de la modificació pressupostària
4/2016, consistent en suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals (RLTGG), per a la cancel·lació d'endeutament.

 1.10.Dictamen de  la proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificació  pressupostària
5/2016, per a la imputació del reconeixement extrajudicial de crèdits en el pressupost de
despeses del vigent exercici.

 1.11.Dictamen de  la proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificació  pressupostària
6/2016, per a la concessió de subvencions nominatives.

 1.12.Dictamen de la moció del grup Compromís relativa al conveni singular del camp de gespa
artificial.

 1.13.Dictamen de la moció del grup Compromís relativa a l'avaluació tècnica i reparació de les
deficiències del col·legi Científic Avel·lí Corma.

 1.14.Despatx extraordinari.

 2.Control dels òrgans de govern:

 2.1.Dació de compte dels decrets dictats des de l'última sessió ordinària.
 2.2.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al Pla d'Ajust del període quart trimestre

de 2015.
 2.3.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al  Pla d'Estabilitat Pressupostària del

període quart trimestre de 2015.
 2.4.Dació  de compte de  l'informe d'Intervenció relatiu  a la Regla  de la despesa del  quart

trimestre de 2015.
 2.5.Dació de compte de l'informe d'Intervenció de compliment de terminis Llei  15/2010 del

quart trimestre de 2015. 
 2.6.Dació de compte de l'informe de compliment de terminis RD 635/2014 del quart trimestre

de 2015.
 2.7.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al Pla d'Ajust del període primer trimestre

de 2016.
 2.8.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al  Pla d'Estabilitat Pressupostària del

període primer trimestre de 2016.
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 2.9.Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu a la Regla de la despesa del primer
trimestre de 2016.

 2.10.Dació de compte de l'informe d'Intervenció de compliment de terminis Llei 15/2010 del
primer trimestre de 2016. 

 2.11.Dació de compte de l'informe de compliment de terminis RD 635/2014 del primer trimestre
de 2016.

 2.12.Dació de compte de l'informe d'Intervenció emés amb motiu de l'article 218 del TRLRHL
relatiu a les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions
efectuades,  així  com  un  resum  de  les  principals  anomalies  detectades  en  matèria
d'ingressos.

 2.13.Precs i preguntes

1.1. Part resolutòria:

1.1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

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 als membres del Ple si desitgen
formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària de 28 d'abril de 2016 que se'ls ha
distribuït juntament amb la convocatòria. 

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, vol fer constar que en el punt 1.8 de l'acta quan
parlava del nou informe del cap de la Policia Local es tractava de l'informe que va entregar ell
mateix en aqueix moment a la resta de grups polítics.

Davant de la falta de més observacions, es considera aprovada per assentiment. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durant el següent punt s'incorpora a la sessió la regidora Paula Galí Tur (Grup Socialista)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.  Dictamen  de  la  proposta  del  Grup  Compromís  relativa  a  la  sol·licitud  de
compareixença de l'alcalde i de la regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes  jurídics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual  és el
següent:

“1.2. Proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de l'Alcaldia i de la
regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut.

Vist l'acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de data 28/4/2016, que diu:
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“1.4. Dictamen de la proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de
l'alcalde i de la regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut.

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent  d'assumptes  jurídics  de  data  21  d'abril  de  2016,  el  text  íntegre  del  qual  és  el
següent:

“1.3. Proposta del Grup Compromís relativa a la sol·licitud de compareixença de l'alcalde i de la
regidora delegada de Cultura, Educació i Joventut.

Vista la proposta del Grup Compromís, de data 15 d'abril de 2016, que diu:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist  que  el  dia  1  de  desembre  de  2015,  des  de  l'adreça  electrònica
(infraestructuresajuntaments@gva.es)  es  va emetre  una  circular  de  la Conselleria  d'Educació,
Investigació,  Cultura  i  Esport  a  l'Ajuntament  de  Moncofa,  en  la  qual  sol·licitava  a  aquesta
corporació (secretaria@moncofa.com) un llistat de les actuacions que en el municipi de Moncofa
consideraren prioritàries quant a la construcció, ampliació o rehabilitació a gran escala de les
infraestructures educatives ja existents.

Vist que el dia 9 de desembre de 2015 es va enviar un recordatori que donava de termini per a
facilitar la informació fins al 18 de desembre.

Vist que se'ns ha comunicat per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la
inexistència de resposta.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, sol·licitem la inclusió del següent assumpte en l'ordre del
dia del pròxim Ple municipal:

COMPAREIXENÇA DE L'ALCALDIA I DE LA REGIDORA ROCÍO MARTÍNEZ CASADO, REGIDORA
DELEGADA DE LES ÀREES DE CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT AMB L'OBJECTE DE RESPONDRE
A LES PREGUNTES QUE ES FORMULEN SOBRE LA SEUA GESTIÓ QUANT A l'ASSUMPTE.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, justifica la
proposta per la necessitat d'informació sobre les gestions realitzades sobre les deficiències del
CEIP Avel·lí Corma al no haver contestat al requeriment fet al seu dia per la Conselleria.

L'alcalde  president,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  critica  la  nota  de  premsa  publicada  per
Compromís en relació amb l'assumpte i diu que no està a favor de la política d'espectacle, que els
problemes del col·legi vénen de lluny i que la Conselleria n'està informada.

Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la proposta la qual és dictaminada
favorablement per:
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• 7 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós, i del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.

• I 6 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá, i del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá.”

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica que el
motiu  de la seua proposta és  demanar  explicacions per  què  l'Ajuntament de Moncofa no va
contestar la circular de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'1 de desembre de
2015 i dóna compte d'una sèrie de deficiències del CEIP Avel·lí Corma.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, respon que tot el que s'ha dit pel Sr. Vilar Paradís
sobre les deficiències del centre és cert; que la seua intenció no és tapar les vergonyes del que
haja fet el Partit Popular de València; que les obres realitzades per CIEGSA no han sigut rebudes
per Conselleria i que aquesta coneix totes les deficiències. A continuació dóna compte d'una sèrie
de gestions realitzades respecte d'això durant els mesos de novembre de 2015 a abril de 2016.
Finalitza criticant al Sr. Vilar Paradís per “tirar de seguida la pedra” i li diu que en política no val
tot,  que  ell  porta  la  seua  filla  a  aquest  col·legi  i  que  no  defén  la gestió  de  la  Generalitat
Valenciana.

El  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  diu que  la  Conselleria  sap  de  sobra  les
deficiències del col·legi perquè l'Ajuntament li les va comunicar i que el que cal fer no són mítings
polítics sinó acostar el muscle. Finalitza demanant que s'aprofite l'actual composició política de
l'Ajuntament per a fer coses.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, assenyala que tots estan interessats a arreglar el
col·legi, ofereix el seu suport per a solucionar els problemes i diu que és millor anar els quatre
grups polítics municipals junts.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), denega la petició d'un segon torn sol·licitada pel Sr. Vilar
Paradís per considerar el tema prou debatut i explicat i per a no repetir el debat que s'haurà de
produir en la pròxima sessió plenària ordinària. Igualment explica que la Conselleria és coneixedora
de tot el problema i que no s'ha negat a les reparacions.

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

Davant de l'absència d'intervencions la Presidència sotmet a votació la proposició la qual s'aprova
per assentiment.” 

Obert el torn d'intervencions el portaveu adjunt del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, diu que
hi ha trenta-set col·legis en la mateixa situació que el de Moncofa i,  a la vista de la situació
econòmica de la Conselleria, pregunta a la regidora delegada d'Educació, Sra. Martínez Casado,
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què s'ha fet des de l'Ajuntament de Moncofa perquè siga un dels primers a solucionar els seus
problemes.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, pregunta per què no es va contestar a la
circular de la Conselleria enviada dues vegades i si la regidora es va posar en contacte amb el
col·legi per a saber les seues necessitats.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que més que fer preguntes entre tots
s'han d'esmenar les deficiències i proposa anar tots junts a la Conselleria per a fer les peticions.

La portaveu del Grup Ciutadans,  Sra. Juliá Juliá, diu que està en línia amb el que ha dit el Sr.
Picher Juliá i que li agradaria tindre primer una reunió amb la directora del col·legi i amb l'AMPA si
fóra necessari.

La regidora delegada d'Educació, Sra. Martínez Casado, respon que la circular de la Conselleria
parlava d'actuacions a gran escala en el col·legi i que en les reunions mantingudes amb la direcció
del centre no es va parlar d'aquest tipus de necessitats perquè aquest té deficiències d'obra però
no a gran escala. Per això diu que no es va contestar la circular. Sí que es va parlar que faria falta
habilitar  una aula  de  primària  per  al  pròxim  curs  però  diu  que  això és  competència de  la
Conselleria i no de l'Ajuntament. Finalment assenyala que la direcció del col·legi va demanar a
l'Ajuntament que col·laborara i que els deixara funcionar i que en eixa línia l'Ajuntament ha fet tot
el que li han demanat.

Obert un segon torn d'intervencions, el Sr. Vilar Paradís diu que la Conselleria vindrà a fer una
inspecció i que hi ha alguns desperfectes que no estan des del primer dia i sobre els quals no s'ha
fet res. Assenyala que s'estan fent les coses molt malament i que la regidora no fa res després de
les reunions, raó per la qual li demana que es pose a treballar i diu que aquest és el motiu de la
proposta que han portat al Ple.

El  Sr.  Picher  Juliá reitera  el  que  s'ha  dit  en  la  seua  anterior  intervenció  i  demana que  si
l'Ajuntament pot pagar-ho que solucione el que puga.

La  Sra. Juliá Juliá demana que no es comence la campanya electoral i diu que la solució més
raonable  és  anar  al  col·legi  i  a  l'AMPA  perquè  expliquen  què  fa  falta  i  amb això  anar  tot
l'Ajuntament a on siga necessari.

Finalitza les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que la intervenció del Grup
Compromís ha sigut alarmista i sensacionalista i els retrau fer “política barata”. Sobre el fons de
l'assumpte explica que la Conselleria fa temps que està sobre el tema i que és la que té tota la
informació.  Així,  explica  que  la  Conselleria  té  l'informe  de  necessitats  però  no  té  partida
pressupostària encara que esperen tindre i fer les reparacions abans de l'estiu. Sobre el treball de
la regidora, Sra. Martínez Casado, diu que té el seu suport i que l'equip directiu del col·legi ha dit
que l'Ajuntament fa el manteniment de forma correcta.
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1.3.  Dictamen  de  la  proposta  de  l'Alcaldia  de delimitació  parcial  amb  el  terme
municipal de Xilxes (pont del ferrocarril) 

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes  jurídics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual  és el
següent:

“1.3.  Proposta de l'Alcaldia de delimitació parcial  amb el  terme municipal  de Xilxes (pont del
ferrocarril)

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 4 de maig de 2016, que diu:

“Vist que entre els polígons industrials existents en el límit dels termes municipals de Moncofa i
Xilxes hi ha un pont que dóna accés comú a les respectives zones industrials, des de la carretera
nacional  340,  que  passa  per  damunt  de  les  vies  del  ferrocarril,  en  l'UTM  x:741560.53;
i:4409005.53; fus 30; hemisferi: nord. 

Vist que hi ha constància documental de determinades diferències entre ambdós municipis quant a
la delimitació de la línia límit d'ambdós termes municipals i, en particular, en el punt que afecta
l'esmentat pont,  la qual  cosa va motivar en el seu moment l'inici  del corresponent expedient
administratiu de delimitació, actualment no finalitzat.

Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre ambdós ajuntaments elaborat per l'Ajuntament
de  Xilxes  per  a la  reparació i  manteniment  del  pont  sobre el  ferrocarril  d'accés  a  les  zones
industrials recíproques.

Vist l'informe no favorable del secretari de data 9/3/2016.

Vista la providència de l'Alcaldia de data 3/5/2016 que ordenava la instrucció d'expedient de
delimitació entre ambdós termes municipals.

Vist l'informe favorable del secretari de data 4/5/2016.

Vist l'acord del Consell Agrari Municipal de data 2/5/2016 en el qual es proposen com a persones
que,  per la seua avançada edat i  acreditat juí,  puguen justificar el lloc en què van estar els
mollons o senyals divisoris a Vicente Canós Romero i Joaquín Recatalá Alemany.

Considerant la competència atribuïda al Ple per l'article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.  

PROPOSA:
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Primer. Iniciar el procediment de delimitació parcial dels termes municipals de Moncofa i Xilxes a
l'altura del pont que dóna accés comú a les respectives zones industrials, des de la carretera
nacional 340, passant per damunt de les vies del ferrocarril, en l'UTM x:741560.53; i:4409005.53;
fus 30; hemisferi: nord. 

Segon. Anomenar els següents membres de la Comissió que intervindrà en la delimitació:

• alcalde: Wenceslao Alós Valls (Grup Popular)
• regidors:

◦ Jaime Picher Juliá (portaveu Grup Socialista)
◦ Juan Bautista Vilar Paradís (portaveu Grup Compromís) 
◦ Mª Sandra Juliá Juliá (portaveu Grup Ciutadans)

Tercer.  Designar,  a  proposta  del  Consell  Agrari  Municipal,  com a  persones  que,  per  la  seua
avançada edat i acreditat juí, puguen justificar el lloc en què van estar els mollons o senyals
divisoris a:

• Vicente Canós Romero
• Joaquín Recatalá Alemany

Quart.  Designar  com  a  pèrit  que  assistirà  a  l'Ajuntament  en  les  operacions  de  delimitació
l'arquitecte municipal Agustín Lozano Molés.

Cinqué. Notificar l'Ajuntament de Xilxes el present acord.”

Davant  de  l'absència d'intervencions  la Presidència  sotmet a votació la proposició la qual  és
dictaminada favorablement per:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat del president, Sr. Alós Valls, Grup Popular
(5); i del portaveu del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

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

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que amb aquest
acord es pretén posar en marxa un assumpte paralitzat des de l'any 2005.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que celebra que es puga fer ara ja que durant
el seu anterior mandat com a alcalde no va comptar amb la sintonia necessària per part de
l'Ajuntament de Xilxes.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que la delimitació és primordial i que
la Diputació Provincial està demanant una reunió de les tres administracions sense que hi haja
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hagut resposta per part de l'Ajuntament de Moncofa la qual cosa pot ocasionar que es perda una
subvenció per a arreglar el pont.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, manifesta la seua disposició a anar a la delimitació
i solucionar el problema i també a anar a la Diputació. Sobre els dos experts proposats pel Consell
Agrari diu que també es podria haver implicat una altra gent major.

Obert un segon torn d'intervencions, el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Vilar Paradís que està mal
informat i que no hi ha hagut inactivitat per part de l'Ajuntament de Moncofa ja que els alcaldes
d'ambdós municipis van ser a Diputació per a solucionar el problema però que el secretari de
l'Ajuntament va informar que abans havia de solucionar-se la delimitació.

El Sr. Picher Juliá assenyala que la inactivitat no va ser culpa seua durant el seu mandat com a
alcalde i que el que cal fer és col·laborar i sumar.

El Sr. Vilar Paradís respon al Sr. Andrés Alós que la seua labor com a oposició és fiscalitzar cada
tema  i anuncia el seu vot favorable a la proposta.

La Sra. Juliá Juliá diu que també fiscalitzarà com a oposició, però col·laborant i ajudant.

Finalitza les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), per a dir que no li molesta la
fiscalització però sí que es done credibilitat a coses que no són veritat i per a retraure al Sr. Vilar
Paradís que el seu partit estiguera governant quasi sis anys i no fera res sobre la delimitació.

Finalitzades les intervencions la proposta s'aprova per assentiment.

1.4. Dictamen de la proposta de l'Alcaldia de ratificació de la modificació dels estatuts
del Consorci concessionari d'aigües (xarxa d'abastiment de la Plana)

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes  jurídics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual  és el
següent:

“1.4. Proposta de l'Alcaldia de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci concessionari
aigües (xarxa d'abastiment de la Plana)

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 4 de maig de 2016, que diu:

“Vist que  per  mitjà d'un  escrit  de  data  20 de  novembre  de 2014,  el  secretari  del  Consorci
concessionari aigües (xarxa d'abastiment de la Plana) va traslladar l'acord de l'assemblea general
del consorci realitzada el mateix dia en què es va acordar la modificació estatutària següent:

Primer.  Aprovar  la  proposta  de  modificació  dels  estatuts  del  Consorci  Concessionari  d'aigües  (Xarxa
d'abastiment de la Plana), reanomenant  la disposició addicional  que passa de denominar-se “Disposició
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Addicional  Primera” i incorporant una disposició addicional segona que diga: “L'Administració a què està
adscrita el Consorci Concessionari d'Aigües (Xarxa d'abastiment de la Plana) serà l'Excma. Diputació Provincial
de Castelló”.

Segon. Aprovar la proposta de modificació de l'article 24 dels estatuts, afegint un apartat 3 amb el següent
text “quant a l'exercici del dret de separació i liquidació caldrà ajustar-se al disposat en la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa”.

Vist l'informe favorable emés pel secretari de l'Ajuntament en data 3/5/2016 amb l'excepció que
els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) i 110
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual es regula el Text refós de disposicions
vigents en matèria de règim local, reguladors dels consorcis han sigut derogats, amb efectes de 2
d'octubre de 2016, per la disposició derogatòria única a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Considerant que d'acord amb l'article 22.2.b) LBRL són competència del Ple els acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals.

PROPOSA:

Primer. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci concessionari aigües (xarxa d'abastiment
de la Plana) aprovada per la seua assemblea general en sessió ordinària de 20 de novembre de
2014.

Segon. Comunicar aquest acord al Consorci concessionari aigües (xarxa d'abastiment de la Plana).”

Davant  de  l'absència d'intervencions  la presidència  sotmet a votació la proposició la qual  és
dictaminada favorablement per:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat del president, Sr. Alós Valls, Grup Popular
(5); i del portaveu del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

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

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que aquest és
un tema pendent de contestar des de 2014 i del qual no s'ha trobat l'expedient.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, respon que l'expedient ha d'estar i anuncia el seu
vot favorable.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, manifesta igualment el seu vot favorable.

Finalitzades les intervencions la proposta s'aprova per assentiment.
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1.5.  Dictamen  de  la  proposta  de  l'Alcaldia  d'ampliació del  nomenament  de
representants  de  la  corporació  en  el  Consorci concessionari  d'aigües  (Xarxa
d'abastiment de la Plana)

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes  jurídics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual  és el
següent:

“1.5. Proposta de l'Alcaldia d'ampliació del nomenament de representants de la corporació en el
Consorci concessionari d'aigües (Xarxa d'abastiment de la Plana)

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 4 de maig de 2016, que diu:

“Vist que mitjançant un acord adoptat en la sessió plenària extraordinària de data 16 de juliol de
2015 es va nomenar com a representant de l'Ajuntament de Moncofa en el Consorci concessionari
d'aigües (Xarxa d'abastiment de la Plana) l'alcalde, Wencesalo Alós Valls.

Vist que d'acord amb l'article 5 dels estatuts del Consorci aprovats per la Diputació Provincial de
Castelló en sessió ordinària del Ple celebrada el 26 de febrer de 2002, publicats en el BOP número
30 de data 9/3/2002, l'assemblea general estarà formada per dos membres de cada una d'elles,
amb els seus corresponents suplents.

Vist que conforme a l'article 8 dels estatuts del Consorci el Consell d'Administració estarà constituït
per  un representant de cada una de les  entitats consorciades,  designat per  cada una d'elles
d'entre els membres nomenats per a l'assemblea.

Vist l'informe favorable emés pel secretari de la corporació en data 3/5/2016.

Considerant la competència atribuïda al Ple per l'article 22.2.b) LBRL, en relació amb l'article 38.c)
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, per al  nomenament de representants de la
corporació en òrgans col·legiats que siguen de la competència del Ple.

PROPOSA: 

Primer. Ampliar el nomenament de representants de la corporació en el Consorci concessionari
d'aigües (Xarxa d'abastiment de la Plana) realitzat en la sessió plenària extraordinària de data 16
de juliol de 2015, d'acord amb el detall següent:

• Assemblea general: 

◦ titulars: Wenceslao Alós Valls (alcalde president) i José Mª Andrés Alós (primer tinent
d'alcalde) 

◦ suplents:  Pedro  Sales  Peixó  (segon  tinent  d'alcalde)  i  Mª  Teresa  Alemany  Rius
(regidora) 
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• Consell d'Administració:

◦ titular: Wenceslao Alós Valls (alcalde president)
◦ suplent: José Mª Andrés Alós (primer tinent d'alcalde)

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades, i publicar-lo en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Tauler d'anuncis municipal.

Tercer. Comunicar l'acord al Consorci concessionari d'aigües (Xarxa d'abastiment de la Plana).”

Davant  de  l'absència d'intervencions  la Presidència  sotmet a votació la proposició la qual  és
dictaminada favorablement per:

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

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

Obert  el  torn  d'intervencions  el  portaveu  del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica  que  a
l'Ajuntament de Moncofa li faltaven representants.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, assenyala que si abans amb un representant es
feia el treball caldrà veure què passa ara amb dos. Critica la gestió per a Moncofa de la Diputació
Provincial governada pel Partit Popular i demana que no siga necessari posar en marxa cap pou.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, critica també la gestió del Partit Popular al
capdavant de la Diputació i pregunta per què el segon representant de l'Ajuntament no pot ser un
altre membre del Ple. Acaba dient que havien d'haver-ho oferit a la resta de regidors.

La portaveu del Grup Ciutadans,  Sra. Juliá Juliá, diu que no entrarà en disputes i demana que
s'informe de la gestió del Consorci als grups municipals.

Obert un segon torn d'intervencions el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Picher Juliá que fins ara a
l'Assemblea només anava un membre de l'Ajuntament de Moncofa i al Sr. Vilar Paradís que en la
comissió informativa es va fer la proposta de nomenament i llavors no va dir res. Acaba dient que
no té problema en què siga una altra persona.

El Sr. Picher Juliá critica que en la comissió el repartiment ja estava fet.

El Sr. Andrés Alós li respon oferint el seu lloc.

El Sr. Picher Juliá contesta que s'ha d'acordar entre tots i anuncia el seu vot a favor de la proposta.
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El Sr. Vilar Paradís assenyala que s'havia d'haver comentat abans de la comissió informativa, que
cal començar a canviar les coses i anuncia també el seu vot favorable.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), diu que la proposta respon a la pràctica habitual però que
si algú té interés estan disposats a canviar-la.

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

1.6.  Dictamen de la  proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació del  Reglament  del  Consell
Agrari Municipal

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes  jurídics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual  és el
següent:

“1.6. Proposta de l'Alcaldia d'aprovació del Reglament del Consell Agrari Municipal

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 12 de maig de 2016, que diu:

“Vist que el Ple de l'Ajuntament de Moncofa, en sessió de data 30/11/1990, va aprovar els actuals
estatuts del Consell Municipal Agrari de Moncofa.

Vist que els canvis normatius i l'experiència adquirida pel pas del temps fan aconsellable revisar i
actualitzar la normativa vigent.

Vist l'esborrany de Reglament elaborat per la Secretaria de l'Ajuntament.

Vist que l'esmentat esborrany ha sigut informat favorablement pel Consell Agrari Municipal en
sessió de data 2/5/2016.

Vist l'informe jurídic favorable emés pel secretari de l'Ajuntament en data 11/5/2016. 

Considerant el que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL), que atribueix als ajuntaments la potestat reglamentària i d'autoorganització.

Considerant igualment la competència atribuïda al Ple pels articles 22.2.d LBRL i 50.3 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  per  a  aprovar  el  Reglament  Orgànic,  les
ordenances i la resta de disposicions de caràcter general que siguen de la competència municipal.

PROPOSA:
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Primer. Derogar els actuals estatuts del Consell  Municipal Agrari de Moncofa aprovats pel Ple de
l'Ajuntament en data 21/12/2000.

Segon.  Aprovar  el  nou Reglament del  Consell  Agrari  Municipal  elaborat per  la Secretaria  de
l'Ajuntament.

Tercer.  Sotmetre ambdós acords  a informació pública i  audiència als interessats  pel  termini
mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Quart. Resoldre les reclamacions i suggeriments en cas de presentar-se dins del termini contra
ambdós acords i aprovar-los definitivament pel Ple, excepte en el cas que no s'haguera presentat
cap reclamació o suggeriment en què s'entendran definitivament adoptats els acords fins llavors
provisionals.”

Davant  de  l'absència d'intervencions  la Presidència  sotmet a votació la proposició la qual  és
dictaminada favorablement per:

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

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

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que la proposta
obeeix a la necessitat d'actualitzar l'actual normativa.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, demana disculpes per no haver pogut assistir a
la reunió del Consell Agrari on es va estudiar el Reglament i anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor.

Finalitzades les intervencions la proposta s'aprova per assentiment.

1.7. Dictamen de la proposta de l'Alcaldia relativa a l'execució de la sentència de la
UA-15 

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes  jurídics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual  és el
següent:

“1.7. Proposta de l'Alcaldia relativa a l'execució de la sentència de la UA-15

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 16 de maig de 2016, que diu:
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“Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde presidente de l'Ajuntament de Moncofa, en virtut de les facultats
que li confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la
resta de legislació aplicable, i a la vista dels informes i documents que es troben en l'exp. 1332/16
i 2150/16, dóna compte a la Junta de Govern Local i eleva al Ple la següent proposta d'acord:

“Antecedents de fet,
      
Que mitjançant un acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària en data 29 de
març de 2016, es dóna compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana número 215, de data 9 de març de 2016, relativa al procediment ordinari núm. 337/07
portat en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.

Que la Junta de Govern Local, a la vista d'aquesta, i a proposta de l'Alcaldia, pren compte de
l'esmentada resolució, i trasllada al Departament d'Urbanisme a efecte de l'emissió d'informe per
al seu compliment.

Que a la vista del dit acord, es va evacuar informe en data 29 d'abril de 2016, la fonamentació
jurídica i proposta de resolució de la qual passa a transcriure's a continuació:

“Fonaments jurídics, 

Qüestió prèvia d'índole processal.

Que com a qüestió prèvia a allò que s'ha sol·licitat per la Junta de Govern Local, cal informar que
la sentència que es troba en l'expedient objecte del  present adjunta diligència estesa per la
lletrada de l'Administració de Justícia amb el contingut següent:

“DILIGÈNCIA.  Sent  ferm  l'anterior  resolució  Sentència  número  000215/2016,  es  procedix  a
comunicar a l'òrgan que haguera realitzat l'activitat objecte del recurs a fi que en el mateix termini
de 10 dies la porte a pur i degut efecte i practique el que exigisca el seu compliment de les
declaracions contingudes en la sentència, amb arxiu del present rotlle d'apel·lació".

Que respecte d'això, cal informar que l'art. 7 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa prevé que: “Els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu que anaren competents per a conéixer d'un assumpte ho seran també per a totes les
seues incidències i per a fer executar les sentències que dictaren en els termes assenyalats en
l'article 103.1”.

Al seu torn, aquest últim precepte assenyala que: “La potestat de fer executar les sentències i la
resta  de  resolucions  judicials  correspon  exclusivament  als  jutjats  i  tribunals  d'aquest  ordre
jurisdiccional, i el seu exercici competeix a què haja conegut de l'assumpte en primera o única
instància”.
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Com pot inferir-se, la mateixa Llei 29/1998, de 13 de juliol, aclareix i determina en l'incís final de
l'art.  103.1,  qual  és  l'òrgan  jurisdiccional  competent  dins  de  l'expressat  orde  jurisdiccional
contenciós administratiu per a dur  a terme la dita execució jurisdiccional;  i  així, disposa que
“l'exercici” concret de la potestat de fer executar les sentències i la resta de resolucions judicials
“competeix a l'òrgan judicial que haja conegut de l'assumpte en primera o única instància”, que en
el nostre cas, és el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.

Tal plantejament constitueix una clara conseqüència del mandat, més genèric, però de superior
rang, contingut en l'article 117.3 de la Constitució de 1978, que assenyala que “l'exercici de la
potestat  jurisdiccional  en  tot  tipus  de  processos,  jutjant  i  fent executar  allò  que s'ha jutjat,
correspon exclusivament als jutjats i  tribunals determinats per les lleis, segons les normes de
competència i procediment que les aquestes establisquen”; mandat que es reprodueix en l'article
2.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial (d'ara en avant LOPJ).

En conseqüència, la competència per a l'execució de les sentències és una manifestació de la
competència funcional que ha de ser apreciada d'ofici, i la infracció de la qual dóna lloc a la
nul·litat de ple dret de conformitat amb l'article 238 LOPJ, que estableix que els actes processals
seran nuls de ple dret, entre altres, quan es produïsquen per o davant de tribunal amb falta de
jurisdicció o de competència objectiva o funcional. I en el mateix sentit l'article 225 de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. 

De l'anterior ha d'inferir-se, que l'exercici de la potestat de fer executar la sentència competeix al
Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, i ha de ser aquest qui comunique a l'Ajuntament tot el
que procedisca en relació amb la present execució.

Que sense perjuí de l'opinió de qui subscriu en relació amb la petició d'informe objecte de present,
ha de recordar-se que la present es tracta d'una qüestió processal que excedeix de les funcions
pròpies de qui subscriu-tècnic de gestió: (Subescala de gestió d'administració general: tasques de
suport a les de nivell superior) tant materials com funcionals; mentres que les pròpies del present
informe constitueixen tasques de gestió,  estudi  i  proposta  de caràcter  administratiu de  nivell
superior  (Subescala tècnica d'administració general).  En conseqüència,  hauria de requerir-se i
evacuar-se informe per part de funcionari propi de la subescala tècnica d'administració general.

En relació amb l'objecte de l'execució.

La Llei  29/1998, de 13 de juny, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa regula
l'execució de sentències en els articles 103 i següents.

L'apartat segon de l'article 103 assenyala que: “Les parts estan obligades a complir les sentències
en la forma i termes que en aquestes es consignen.” 
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A este efecte es determina en l'apartat primer de l'article següent: “Després que siga ferma una
sentència, el  secretari judicial ho comunicarà en el termini de deu dies a l'òrgan que haguera
realitzat l'activitat objecte del recurs, a fi que, rebuda la comunicació, la porte a pur i degut efecte
i practique el que exigisca el compliment de les declaracions contingudes en la sentència, i en el
mateix termini indique l'òrgan responsable del compliment d'aquell”. 

Per tant entre altres notes que caracteritzen l'execució contenciós administrativa,  cal  destacar
l'exigència  de  fermesa  de  la  resolució  susceptible  d'execució,  amb  l'excepció  de  l'execució
provisional  de les  sentències prevista en l'article 84 i  91 de la LJCA, advertint-se que ha de
comprovar-se dit extrem per la corporació per a garantir que concorre el dit requisit en adoptar-se
l'acord d'execució de sentència. 

En conseqüència, qualsevol acte d'execució de la sentència objecte del present requereix la prèvia
fermesa d'laquesta. 

Una altra nota que caracteritza el sistema d'execució de les sentències és la inalterabilitat de
l'objecte d'execució i l'execució en els seus termes, per això l'apartat segon de l'article 103.2 de la
LJCA, assenyala com és lògic, que les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i
termes que en aquestes es consignen, i l'apartat primer de l'article 104 assenyala que han de ser
executades  les  resolucions,  sentències  i  interlocutòries,  a  pur  i  degut  efecte,  articulant-se
mecanismes normatius tant per a garantir la seua correcta execució com per a evitar qualsevol
alteració d'aquells, entre altres previsions cal assenyalar el que disposa l'apartat quart de l'article
103.
 
Així mateix l'execució de sentències és una extensió clara del dret a la tutela judicial efectiva, dret
constitucional arreplegat en l'article 24 de la Constitució espanyola i  per  tant, de compliment
obligatori tal com assenyala l'article 118 d'aquesta. 

Les notes esmentades queden reflectides entre altres en la Sentència de la Sala Tercera, del
Contenciós  Administratiu,  Secció 5a,  del  Tribunal  Suprem de data  18 de març de 2008,  rec.
568/2006-.
 
Que  sense  perjuí  d'allò  que  s'ha  assenyalat  amb  anterioritat,  cal  informar  que  l'esmentada
Sentència  núm. 215/16 de  data 9 de març del  Tribunal  Superior  de  Justícia,  estableix  en la
interlocutòria la desestimació del recurs d'apel·lació entaulat per l'Ajuntament de Moncofa contra
la Sentència núm. 168/11 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló de data 15 de
març de 2011, dictada en el procediment ordinari núm. 337/2007.

Que al seu torn, la Sentència 168/11 de data 15 de març de 2011 objecte d'execució, va vindre a
establir en la interlocutòria l'estimació del recurs contenciós administratiu presentat per Sr. Teófilo
Diez-Caballero  Arnau per  la qual  es  va desestimar  el  recurs  de  reposició formulat  contra  la
resolució que va resoldre la condició d'agent urbanitzador de la unitat d'execució denominada UA-
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15, declarant la nul·litat de l'esmentada resolució per ser contrària a dret,  i  per la qual cosa
procedeix la devolució de l'aval.

Que obra en dependències municipals, l'aval de l'entitat Bancaixa de data 16 d'abril de 2014 a
favor de Sr. Teófilo Díez-Caballero Arnau, per a respondre de les obligacions següents: “Fiança per
a respondre a les obligacions derivades de les obres d'urbanització simultànies, almenys, a la seua
edificació del vial de la Unitat d'execució en sòl urbà A-15, que inclou un tram del c/ Sant Antoni,
la prolongació del c/ 9 d'Octubre i un tram paral·lel al c/ Jaume I, comprés entre els carrers Sant
Antoni i l'av. Diputació”.

Que la quantia del dit aval ascendeix a 14.535,03 €.

En conseqüència, i a la vista de l'acord de la Junta de Govern Local a què es fa referència en els
antecedents del present, i a fi d'executar en la forma i en els termes consignats en la sentència
objecte del present, l'Ajuntament ha de tornar, en el moment processal oportú, l'aval presentat per
a garantir les obres d'urbanització de la Unitat d'Execució denominada UA-15.

Per tant, i atenent a quant antecedeix, procedeix donar compte a la Junta de Govern Local i elevar
al Ple la següent proposta de Resolució:

Primer.  Procedir  a  la devolució de l'aval  presentat per  Sr.  Teófilo  Díez-Caballero Arnau per  a
respondre de les obligacions següents: “Fiança per a respondre a les obligacions derivades de les
obres d'urbanització simultànies, almenys, a la seua edificació del vial de la Unitat d'execució en
sòl urbà A-15, que inclou un tram del c/ Sant Antoni, la prolongació del c/ 9 d'Octubre i un tram
paral·lel al c/ Jaume I, comprés entre els carrers Sant Antoni i l'av. Diputació”, en execució del que
disposa la interlocutòria de la sentència núm. 168/11 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Castelló.

Segon. Notificar a Sr. Teófilo Diez-Caballero la corresponent resolució.

Tercer.- Notificar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló la corresponent resolució.”

Que el dit informe va ser objecte de trasllat a la Junta de Govern Local, a la Secretaria de la
corporació i a la Intervenció municipal en data 29 d'abril de 2016.

Que en data 10 de maig del present, es trasllada per part de la Secretaria municipal, acord de la
Junta  de  Govern  Local  denominat  “Dació  de  compte  de  la  sentència  dictada  en  el  recurs
d'apel·lació 1449/2011”. Que en la dita comunicació consta que es va aprovar el següent:

“Primer.  Acusar  rebut  de  l'esmentada resolució registrada  d'entrada  el  dia 28/4/2016 amb el
número 2862.
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Segon. Traslladar-la al Departament d'Urbanisme per a la seua execució i al  d'Hisenda per al
pagament de les costes imposades

Tercer. Comunicar ambdós acords al Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Castelló”.

Que de la mateixa manera i  en aqueixa mateixa data (10/05/16) es trasllada per part de la
Secretaria  de  la  corporació  a  aquest  departament  comunicació  del  Jutjat  del  Contenciós
Administratiu núm. 2 de Castelló mitjançant el qual i en compliment del que disposa l'art.104 de la
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i en resultar ferma la sentència, s'acuse recepció
des  de  la  seua  recepció,  indicant-se  al  dit  Jutjat  l'òrgan  responsable  del  compliment  de  la
interlocutòria de la sentència, i ordenand que en el termini de dos mesos es porte a pur i degut
efectes amb el compliment de les declaracions contingudes en la sentència.

Que atenent l'objecte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2016 i a
l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig, cal inferir que l'objecte de la dació de
compte és  el  mateix,  açò  és,  la Sentència del  Tribunal  Superior de  Justícia de  la Comunitat
Valenciana número 215 de data 9 de març de 2016.

Fonaments jurídics, 

Qüestió prèvia d'índole processal.

Que vista la comunicació del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló haguda en data
26 d'abril de 2016, traslladat a aquest Departament per part de la Secretaria municipal en data 10
de maig de 2016, ha d'inferir-se que la comunicació judicial a què es feia referència en el dit
informe ha sigut l'haguda en data 26 d'abril de 2016.

En relació amb l'òrgan competent per al compliment de la sentència.

Que tal com es disposa en l'informe previ evacuat en data 29 d'abril i vist que el Jutjat sol·licita
que es complisca la declaració continguda en la sentència, consistent en la devolució de l'aval que
obra en dependències municipals de l'entitat Bancaixa de data 16 d'abril de 2014 a favor de Sr.
Teófilo Díez-Caballero Arnau, per a respondre de les obligacions següents: “Fiança per a respondre
a les obligacions derivades de les obres d'urbanització simultànies, almenys, a la seua edificació
del  vial  de la Unitat d'execució en sòl urbà A-15,  que inclou un tram del  c/  Sant Antoni,  la
prolongació del c/ 9 d'Octubre i un tram paral·lel al c/ Jaume I, comprés entre els carrers Sant
Antoni i l'av. Diputació”.

Que vist que l'esmentat aval, no obstant el seu objecte, va ser depositat per Sr. Teófilo Díez-
Caballero Arnau en l'àmbit de programació de la unitat d'actuació anteriorment citada, a l'empara
del que estableix l'acord plenari de data 27 de novembre de 2003, i a recer del que preveu l'art.
29.8 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat
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Urbanística -normativa vigent en el moment de la constitució de la garantia la devolució del qual
exigeix la sentència objecte del present-.

Que vist que el dit aval, donat el moment de la presentació, es va haver de correspondre amb la
denominada  garantia  de  promoció  o  garantia  definitiva,  l'objecte  de  la  qual  ho  constitueix
l'assegurament del compliment de les previsions del Programa, l'òrgan competent per a la seua
devolució és el Ple de la corporació.

Que el  termini màxim per al seu compliment és el dos mesos des de la seua entrada en aquesta
administració, açò és, i d'acord amb la data consignada en l'acord de la Junta de Govern Local,  el
26 de juny de 2016.

En relació amb l'objecte de l'execució.

En relació amb el present extrem, cal remetre's al que estableix aquest mateix punt en l'informe
de data 29 d'abril  de 2016 i que consta transcrit en els presents antecedents i en el present
expedient”.

Per tant, i atenent a quant antecedeix, procedeix donar compte a la Junta de Govern Local i elevar
al Ple la següent proposta d'acord:

Primer. Traslladar el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló que l'òrgan responsable del
compliment de la sentència objecte del present és el Ple de la corporació.

Segon. Que la Junta de Govern Local celebrada en data 10 de maig de 2016, va acusar recepció
de la resolució objecte del present en data 26 d'abril de 2016 (R/E:2862).

Tercer. En execució i en compliment del que disposa la sentència núm. 168/11 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, procedir a la devolució de l'aval presentat per Sr.
Teófilo Díez-Caballero Arnau per a respondre de les obligacions següents: “Fiança per a respondre
a les obligacions derivades de les obres d'urbanització simultànies, almenys, a la seua edificació
del  vial  de la Unitat d'execució en sòl urbà A-15,  que inclou un tram del  c/  Sant Antoni,  la
prolongació del c/ 9 d'Octubre i un tram paral·lel al c/ Jaume I, comprés entre els carrers Sant
Antoni i l'av. Diputació”.

Quart. Notificar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló la corresponent resolució, a
Sr. Teófilo Díez-Caballero i a la Tresoreria municipal.”

Davant  de  l'absència d'intervencions  la Presidència  sotmet a votació la proposició la qual  és
dictaminada favorablement per:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós; i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.
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• 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borrás Peñarroja.” 

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica el contingut de
la proposta.

El  portaveu  del  Grup  Socialista,  Sr.  Picher  Juliá,  assenyala que  s'alegra  de  l'esmena  d'un
problema antic del que només queda en el Ple com a regidor el Sr. Andrés Alós.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que pensa que es va obrar contra els drets
del Sr. Díez Caballero i critica l'actuació de l'Administració.

La portaveu del Grup Ciutadans,  Sra. Juliá Juliá, diu que s'alegra que vagen solucionant-se les
coses i que caldria demanar disculpes per les il·legalitats comeses.

Obert un segon torn d'intervencions el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Picher Juliá que estava en
l'Ajuntament i que des de l'Ajuntament ha escoltat i recolzat el Sr. Díez Caballero, i que li entristeix
que defenga la gestió de l'alcalde anterior a ell. Acaba dient que aquesta és una mostra de les
males pràctiques d'aquella corporació.

El Sr. Picher Juliá respon al Sr. Andrés Alós que ell no defén les males pràctiques de ningú; que es
va fer una auditoria respecte d'això i després no es va fer res; i que mire al Partit Popular abans de
parlar del Partit Socialista.

El Sr. Vilar Paradís diu que caldria buscar responsabilitats pels fets i que l'Ajuntament hauria de
perseguir les males pràctiques.

La Sra. Juliá Juliá assenyala que caldria tornar l'aval i demanar disculpes, i que si algú té quelcom
que denunciar que ho faça.

Finalitza les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que segons l'advocat de
l'Ajuntament els fets segurament estaran prescrits i per això no s'ha fet res.

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

1.8. Dictamen de la proposta de l'Alcaldia de ratificació del Decret 961/2016, de 13
de maig, d'aprovació de la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44
2085747158 subscrita entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa Rural la Vall San
Isidro

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del
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qual és el següent:

“1.2. Proposta d'Alcaldia de ratificació del Decret 961/2016, de 13 de maig, d'aprovació de la
modificació  de  la  pòlissa  de  préstec  número  3111  5099  44  2085747158  subscrita  entre
l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa Rural La Vall San Isidre

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 19 de maig de 2016, que diu:

“Vist el Decret d'Alcaldia 961-2016 amb el tenor literal següent:

"DECRET D'ALCALDIA. MODIFICACIÓ PRÉSTECS CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO PER A
AJUSTAR-LOS AL PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA.

Vista la proposta de l'entitat bancària Caixa Rural la Vall  San Isidro consistent en annex de
modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158, de venciment 31 de
juliol de 2009, subscrita en data 31 de juliol de 2014, entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa
Rural la Vall San Isidro.

Vista la proposta de l'entitat bancària Caixa Rural la Vall  San Isidro consistent en annex de
modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 22045383458, de venciment 24
d'abril de 2009, subscrita en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa
Rural la Vall San Isidro.

Vista  la  Resolució  de  5  de  febrer  de  2015,  de  la  Secretaria  General  del  Tresor  i  Política
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d'endeutament de les entitats locals.

Vista la Resolució de 29 d'abril de 2016, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza
l'annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i
Política  Financera,  per  la qual  es  defineix  el  principi  de  prudència financera  aplicable  a  les
operacions d'endeutament de les entitats locals.

Vist l'interés concurrent entre l'Ajuntament de Moncofa i l'entitat bancària Caixa Rural la Vall San
Isidro amb vista a la modificació dels préstecs abans indicats amb la finalitat d'adaptar-los al
principi de prudència financera.

Vista la providència dictada per  aquesta Alcaldia amb vista a incoar expedient tendent a la
modificació dels préstecs abans indicats amb la finalitat d'adaptar-los al principi de prudència
financera, i en la qual se sol·licita informe la Intervenció municipal.

Vist l'informe 152-2016 emés en sentit favorable per l'interventor amb el contingut següent:

" Informe d'Intervenció número 152/2016
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Assumpte: Fiscalització de la modificació dels contractes de préstecs subscrits amb l'entitat
bancària  Caixa Rural la Vall San Isidro amb la finalitat d'adaptar-los al principi de prudència
financera aplicable a les operacions d'endeutament de les entitats locals.

Exercici: 2016.

1. FETS

Es  presenta  a fiscalització  les  propostes  de  l'entitat  bancària Caixa Rural  la Vall  San Isidro
relatives a la modificació dels contractes de préstecs subscrits amb la citada entitat bancària
amb  la  finalitat  d'adaptar-los  al  principi  de  prudència  financera  aplicable  a  les  operacions
d'endeutament de les entitats locals. En l'expedient figura la documentació següent:

-Proposta de l'entitat bancària Caixa Rural la Vall San Isidro consistent en annex de modificació
de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158, de venciment 31 de juliol de 2009,
subscrita en data 31 de juliol de 2014, entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa Rural la Vall San
Isidro.
-Proposta de l'entitat bancària Caixa Rural la Vall San Isidro consistent en annex de modificació
de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 22045383458, de venciment 24 d'abril de 2009,
subscrita en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa Rural la Vall San
Isidro.
-Providència d'Alcaldia, dictada a la vista de les propostes de modificació abans indicades, en la
qual se sol·licita informe d'Intervenció.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per
la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament
de les entitats locals.
b) Resolució de 29 d'abril de 2016, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza
l'annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i
Política  Financera,  per  la qual  es  defineix  el  principi  de  prudència financera  aplicable  a  les
operacions d'endeutament de les entitats locals.

3. INFORME

D'acord amb l'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l'informe
següent:

a) Respecte de la possibilitat de modificar contracte de préstec preexistent:

La Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per
la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament
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de  les  entitats  locals,  en  l'apartat  cinqué  assenyala  que  queden  prohibides  les  operacions
d'endeutament derivades de la modificació d'un contracte previ de la mateixa entitat local, en la
qual el cost resultant de l'operació supere financerament el cost de l'operació preexistent, i és el
cost financer màxim l'establit en el punt tercer de l'esmentada Resolució.

A la vista del que s'ha assenyalat, ha d'entendre's,  ad sensu contrario, que cap la modificació
d'operacions preexistent sempre que el cost financer no supere el cost financer inicial i sempre
que el cost financer resultant s'ajuste al punt tercer de l'esmentada Resolució; és a dir, s'ajuste
al principi de prudència financera.

b) Respecte del requisit de no superar el cost financer inicial:

En el cas de la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158, de
venciment 31 de juliol de 2009, subscrita en data 31 de juliol de 2014, entre l'Ajuntament de
Moncofa i la Caixa Rural la Vall San Isidro, tal requisit es compleix ja que es passa d'un tipus
d'interés  consistent  en euríbor  trimestral  més un diferencial  del  5,75% a un tipus  d'interés
consistent  en euríbor  trimestral  més  un diferencial  de  l'1,425% i  es  mantenen  la  resta  de
condicions inicials.

En el cas de la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 22045383458, de
venciment  24 d'abril  de  2009,  subscrita en  data  24 d'abril  de  2009,  entre  l'Ajuntament  de
Moncofa i la Caixa Rural la Vall San Isidro, tal requisit es compleix ja que es passa d'un tipus
d'interés consistent en euríbor trimestral més un diferencial  de l'1,50% a un tipus d'interés
consistent  en euríbor  trimestral  més  un diferencial  de  l'1,064% i  es  mantenen  la  resta  de
condicions  inicials.  A  més  a  més,  en  aquest  cas  s'elimina  la  clàusula  sòl  del  préstec  que
implicava l'obligació actual de l'Ajuntament d'abonar un tipus del 3,50%.

c) Respecte del requisit d'ajustar-se al principi de prudència financera:

En el cas de la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158, de
venciment 31 de juliol de 2009, subscrita en data 31 de juliol de 2014, entre l'Ajuntament de
Moncofa i la Caixa Rural la Vall San Isidro, tal requisit es compleix d'acord amb els extrems
següents:

Vida mitjana= 15 (duració total incloent-hi carència) + 2 (període de carència) + (1/4)/2 = 15 +
2 + 0,25/2 = 8,625 x 12 (per a passar-ho a mesos) = 103,50

En estar 103,50 entre 96 i 108 cal procedir a interpolar per a determinar el cost màxim que ha
d'estar situat entre 100 i 104 punts bàsics. En aplicar la fórmula d'interpolació s'obté un cost
màxim de finançament de 102,50 punts bàsics + 40 punts bàsics per complir les condicions
elegibilitat del Fons Impuls Econòmic = 142,50 punts bàsics.

En definitiva, euríbor trimestral + 1,425.
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En el cas de la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 22045383458, de
venciment  24 d'abril  de  2009,  subscrita en  data  24 d'abril  de  2009,  entre  l'Ajuntament  de
Moncofa i la Caixa Rural la Vall San Isidro, tal requisit es compleix d'acord amb els extrems
següents:

Vida mitjana = 10 (duració total incloent carència) + 1 (període de carència) + (1/4)/2 = 10 + 1
+ 0,25/2 = 5,625 x 12 (per a passar-ho a mesos) = 67,5

En estar 67,5 entre 60 i 72 cal procedir a interpolar per a determinar el cost màxim que ha
d'estar  situat entre 62 i  69 punts  bàsics. En aplicar la fórmula d'interpolació s'obté un cost
màxim de finançament de 66,375 punts bàsics + 40 punts bàsics per complir les condicions
elegibilitat del Fons Impuls Econòmic = 106,375 punts bàsics.

En definitiva euríbor trimestral + 1,06375.

c) Respecte de l'exigència d'autorització prèvia per part de l'òrgan de tutela financera:

L'actual normativa d'endeutament local assenyala que les operacions d'endeutament, la finalitat
de les quals siga la substitució total o parcial d'operacions preexistents, quedaran subjectes a
autorització de l'òrgan de tutela financera quan el volum de capital viu excedisca del 75% dels
ingressos corrents liquidats i no supere el 110% dels referits ingressos corrents.

La  citada  normativa  defineix  la  substitució  total  o  parcial  d'operacions  preexistents  com la
modificació de l'element subjectiu; és a dir, canvi de prestador, i  es mantenen els elements
objectius a excepció del tipus d'interés.

Segons el  parer d'aquesta Intervenció la substitució total o parcial  d'operacions preexistents
suposa la concertació d'una nova operació d'endeutament amb un nou prestador (modificació
d'element subjectiu) amb un millor tipus d'interés i amb manteniment de la resta d'elements
amb la  finalitat  de  procedir  a  l'amortització  de  l'anterior  operació  d'endeutament  (operació
preexistent).

D'acord amb el que s'assenyala, aquesta Intervenció considera que no estem en el supòsit de la
total  o  parcial  d'operacions  preexistents  ja  que  no  hi  ha  concertació  de  nova  operació
d'endeutament per a la cancel·lació de l'anterior, sinó que ens trobem en el cas de la modificació
d'un contracte previ de préstec de l'entitat local, i no resulta per tant exigible l'autorització de
l'òrgan de tutela financera.

A més a més, ha de tindre's en compte que encara que a data actual el volum d'endeutament
ascendeix al 85,93% (informe Intervenció liquidació del pressupost 2015), hi ha expedient de
modificació pressupostària  incoat  per  a  practicar  amortització  extraordinària  per  import
d'1.033.413,59 € (obtenció de capacitat de finançament en la liquidació del pressupost 2015)
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que situarà en breus dates el volum d'endeutament per davall del 75%.

d) Respecte de la competència per a procedir a la modificació dels contractes de préstec:

Aquesta Intervenció considera que la competència pot correspondre a l'alcalde d'acord amb els
extrems següents:

-Les competències per al concertació d'operacions de préstec estan donades pels imports dels
esmentats  contractes,  si  bé  en el  present  cas  no hi  hacap  import  ja  que  es  tracta de  la
modificació del tipus d'interés, per a ajustar-se al principi de prudència financera, raó per la qual
resulta perfectament vàlid aplicar la clàusula residual de competència en favor de l'alcalde.

-En el cas d'aplicar el criteri competencial donat per l'import del préstec, en un cas 703.000 € de
capital viu i en l'altre 258.920,50 €, resulta també competent l'alcalde al no superar-se el 10%
dels recursos ordinaris del Pressupost.

No obstant la competència de l'alcalde, aquesta Intervenció considera necessari en el cas de la
modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158, de venciment 31 de
juliol de 2009, subscrita en data 31 de juliol de 2014, entre l'Ajuntament de Moncofa i la Caixa
Rural la Vall San Isidro, atés que l'operació de préstec va ser adjudicada pel Ple traslladar a
aquest la resolució que es dicte per  a la modificació als efectes que prenguen coneixement
d'aquesta i la ratifique.»

Atés tot el que antecedeix i segons l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985 (LRBRL)

RESOLC

Primer. Acordar la modificació dels préstecs subscrits amb l'entitat bancària Caixa Rural la Vall
San Isidro en els termes proposats per l'esmentada entitat bancària, l'adequació dels quals al
principi de prudència financera ha sigut fiscalitzada favorablement per l'interventor municipal.

Segon. Requerir a l'entitat bancària Caixa Rural la Vall San Isidro per a procedir a la firma dels
annexos de modificació de les pòlisses inicialment subscrites.

Tercer. Donar compte al Ple de la present resolució als efectes que en prenga coneixement i la
ratifique".

Per això d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l'acord següent:
 
Primer. Prendre coneixement del Decret 961-2016 en el qual es procedeix a la modificació, en
els termes transcrits, de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158, de venciment
31 de juliol de 2009, subscrita en data 31 de juliol de 2014, entre l'Ajuntament de Moncofa i la
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Caixa Rural la Vall San Isidro, i de la la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 22045383458,
de venciment 24 d'abril de 2009, subscrita en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de
Moncofa i la Caixa Rural la Vall San Isidro.

Segon. Ratificar la modificació de la pòlissa de préstec número 3111 5099 44 2085747158, de
venciment 31 de juliol de 2009, subscrita en data 31 de juliol de 2014, entre l'Ajuntament de
Moncofa i la Caixa Rural la Vall San Isidro, acordada mitjançant un decret d'Alcaldia.”

S'obri  el torn d'intervencions i l'interventor de fons municipal, Sr. Gual Sanz, amb l'autorització
prèvia de la Presidència, informa sobre el contingut de la proposició.

Davant de l'absència de més intervencions, la Presidència sotmet a votació la proposició la qual és
dictaminada favorablement per:

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

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

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que es
tracta de refinançar el préstec de 700.000 euros  de l'EDAR abaixant l'interés  del  5,75% al
1,425% la qual cosa suposarà un estalvi semestral de 38.000 euros.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, reitera la importància que haguera tingut haver
aprovat el Pressupost en 2015 i manifesta el vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el vot a favor i diu que el Pressupost
de 2016 es podia haver aprovat abans si els haguera arribat abans l'esborrany.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que no retraurà res, que tots han posat
voluntat política per a aprovar el Pressupost de 2016 i que cal evitar els errors per a l'any que ve.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon que tots són culpables, tant de
l'aprovació del Pressupost de 2016 com de la seua demora. Sobre el Pressupost de 2015 diu que
també es podria haver portat una proposta al Ple com va fer el seu grup.

El Sr. Picher Juliá respon al Sr. Andrés Alós que no van portar el Pressupost perquè els portaveus
de Compromís i del Partit Popular li van dir que no ho anaven a aprovar, i critica que el Partit
Popular mai ha recolzat els pressupostos del Partit Socialista.

El Sr. Vilar Paradís respon al Sr. Picher Juliá que quan era alcalde no tenia la pràctica de negociar
com sí que s'ha fet ara, i que espera que no volgueren utilitzar la pròrroga del Pressupost per a
poder aprovar-ho per la Junta de Govern Local.
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La Sra. Juliá Juliá diu que s'alegra de la refinançament i de l'estalvi que suposa.

Finalitzades les intervencions la proposta s'aprova per assentiment.

1.9.  Dictamen  de  la  proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  la  modificació
pressupostària 4/2016, consistent en suplement de crèdit finançat amb romanent
líquid  de  Tresoreria  per  a  despeses  generals  (RLTGG),  per  a  la  cancel·lació
d'endeutament

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.3. Proposta de l'Alcaldia d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 4/2016, consistent
en suplement de crèdit  finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals
(RLTGG), per a la cancel·lació d'endeutament.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 11 de maig de 2016, que diu:

“Vist l'informe  109/2016  emés  per  l'interventor  municipal  en  relació  amb  la  liquidació  del
pressupost 2015, en el qual, pel que ací interessa, s'assenyala:

"(...) Una vegada examinades les magnituds que a pesar de no formar part del romanent de
Tresoreria hi incideixen, i com a conclusió a l'anàlisi del romanent de Tresoreria per a despeses
generals hem de referir-nos a la destinació, a través de les consideracions jurídiques següents:

 L'article 32 de LOEPSF assenyala que la destinació del  superàvit  pressupostari  és reduir
l'endeutament  net,  i  encara  que  no  ha  de  confondre's  el  RTGG  amb  el  superàvit
pressupostari  en  termes  SEC,  resulta  obvi  que  en  cas  d'obtindre  l'esmentat  superàvit
pressupostari el RTGG actuarà com a font de finançament d'aquest i possibilitarà la reducció
de l'endeutament net. 

 En la liquidació del pressupost 2015, com queda acreditat en l'informe d'Intervenció 111-
2016  s'obté  superàvit  pressupostari  en  termes  de  comptabilitat  nacional  per  import
d'1.033.413,59 €.

 En la liquidació del pressupost de 2015 s'obté un RLTGG positiu per import de 6.218.540,21
€.

 D'acord amb les dades posades de manifest en els apartats 3 i 4, i a la vista de l'article 32
de la LOEPSF, hi ha obligació de cancel·lar deute pel menor dels imports del superàvit/RTGG;
és a dir, per import d'1.033.413,59 € (...)". 

Vista  la  providència  d'Alcaldia,  dictada  basant-se  en  l'informe  d'Intervenció  anteriorment
transcrit, en la qual s'incoa expedient de modificació pressupostària, per import d'1.033.413,59
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€, consistent en suplement de crèdit finançat amb RLTGG i sol·licitar informe de fiscalització
respecte d'això.

Vistos els informes favorables d'Intervenció 145-2016 i 146-2016.

Per això, d'acord amb 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 RLTGG: 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

TRE-011-91300 Amortització de préstecs a llarg termini
1.033.413,59 €

TOTAL
1.033.413,59 €

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals 1.033.413,59 €

TOTAL 1.033.413,59 €

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

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  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  es  remetrà una còpia a
l'Administració General de l'Estat i a la corresponent comunitat autònoma.”

S'obri  el torn d'intervencions i l'interventor de fons municipal, Sr. Gual Sanz, amb l'autorització
prèvia de la Presidència, informa sobre el contingut de la proposició.
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Davant de l'absència de més intervencions la Presidència sotmet a votació la proposició, la qual és
dictaminada favorablement per:

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

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

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de la proposta és realitzar les amortitzacions que són obligatòries legalment i que això suposarà
un estalvi de 88.000 euros a l'any.  

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, mostra el seu suport a l'estalvi i diu que açò és
senyal que l'Ajuntament va recuperant-se, reflotant i fent les coses com toca.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, demana que a més de realitzar les amortitzacions
obligatòries es reduïsquen les despeses supèrflues.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon dient que l'endeutament és elevat i que encara
falten inversions importants com el Pla director.

Finalitzades les intervencions la proposta s'aprova per assentiment.

1.10.  Dictamen  de  la  proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificació
pressupostària 5/2016, per a la imputació del reconeixement extrajudicial de crèdits
en el pressupost de despeses del vigent exercici

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.4. Proposta de l'Alcaldia d'aprovació inicial  de modificació pressupostària 5/2016, per a la
imputació del reconeixement extrajudicial  de crèdits en el pressupost de despeses del vigent
exercici.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 11 de maig de 2016, que diu:

“És generalitzada la consideració que, entre les administracions que integren el sector públic, és
l'administració local la més pròxima als ciutadans i, per consegüent, aquella a què es dirigeixen
en primer lloc les seues pretensions.
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Dins dels principis enunciats en l'article 103 de la Constitució espanyola que regeixen l'activitat
de les administracions públiques, l'administració local ha de procurar ajustar la seua actuació a
l'agilitat i eficàcia que demanden els seus ciutadans. És per això que, de vegades i per a donar
resposta  als  veïns,  l'actuació  administrativa  no  s'ajusta  estrictament,  d'altra  banda,  al  rígid
procediment legal.

Al llarg de l'exercici 2015 i 2016 s'ha donat la circumstància que no s'ha pogut procedir a la
imputació pressupostària de determinades factures per diversos motius.

En aquests casos l'Ajuntament està obligat al pagament de les esmentades despeses, prèvia
imputació  d'aquestes  al  pressupost  municipal.  El  mateix  legislador  conscient  de  l'existència
d'aquestes  actuacions  “irregulars”  contempla  la  imputació  de  les  esmentades  despeses  al
pressupost corrent, mitjançant la tramitació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits.

Considerant necessari  i obligat atendre les despeses incorregudes per a evitar el perjuí dels
tercers contractants amb l'administració i el correlatiu enriquiment injust; considerant igualment
que  la  imputació  de  les  despeses  a  l'exercici  corrent  no  causarà  perjuí  a  l'atenció  de  les
necessitats de l'exercici corrent, i consta factura acreditativa de cada una de les despeses la qual
haurà de ser conformada pels responsables dels distints òrgans gestors amb caràcter previ al
pagament.

Vistos els informes favorables número 155/2016 i 156/2016, ambdós emesos per l'interventor
municipal.

Per això d'acord amb 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  crèdit
extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG): 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

FES-338-26011 Festes, atencions protocol·làries. REC
1.300,75

FES-338-226021 Festes, publicitat i propaganda. REC 
302,50

CUL-3341-22791 Actes culturals. Carta Pobla. REC 
1.920

CUL-3345-227991 Actes culturals. Actes associacions. REC 
300
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CUL-334-227061 Estudis i treballs tècnics MAC. REC 5.207,60
EQU-332-622201 Edifici biblioteca i mercat. REC 4.944,63
IGU-2311-226012 Atencions  protocol·làries  MONCOFAORGULL.

REC
120

TOTAL 14.095,48

B)   AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals (RLTGG) 14.095,48

TOTAL 14.095,48

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

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  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  es  remetrà una còpia a
l'Administració General de l'Estat i a la corresponent comunitat autònoma.”

S'obri  el torn d'intervencions i l'interventor de fons municipal, Sr. Gual Sanz, amb l'autorització
prèvia de la Presidència, informa sobre el contingut de la proposició.

Davant de l'absència de més intervencions, la Presidència sotmet a votació la proposició la qual és
dictaminada favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós.

• 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá; i del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.”

S'obri  el  torn d'intervencions i el  portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que el
reconeixement extrajudicial de crèdits és una mala pràctica però que cal fer-la.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que com han governat i entenen el que és,
votaran a favor.
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El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que ho entenen i que espera que
en aquest pressupost es faça millor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el vot a favor però diu que espera que no
siga il·legal el pagament de factures de 2011 i 2012 i que el pagament siga més ràpid.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon a la Sra. Juliá Juliá que les factures
de 2011 i 2012 ja estaven en l'Ajuntament quan ells van arribar i que estan precedides de l'informe
d'Intervenció.

L'alcalde,  Sr. Alós Valls (Grup Popular),  informa en aquest punt que l'import dels  pagaments
ascendeix només al 0,01% del pressupost enfront de les xifres milionàries de l'Alcaldia anterior al
Sr. Picher Juliá.

Finalitzades les intervencions, la proposta s'aprova per assentiment.

1.11.  Dictamen  de  la  proposta  de  l'Alcaldia  d'aprovació  inicial  de  modificació
pressupostària 6/2016, per a la concessió de subvencions nominatives

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i d'assumptes econòmics de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.5. Proposta de l'Alcaldia d'aprovació inicial  de modificació pressupostària 6/2016, per a la
concessió de subvencions nominatives.

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 13 de maig de 2016, que diu:

“Vista la memòria d'Alcaldia que va acompanyar al pressupost 2016 en la qual es feia constar, en
relació  amb el  capítol  4  de  l'estat  de  despeses  (subvencions  corrents),  la  decidida  aposta
d'aquest equip de  govern per  les  subvencions  destinades a entitats  esportives  amb un fort
arrelament en el municipi, i amb un important paper social en la vida quotidiana.

Vista  l'existència  de  dos  d'aquestes  entitats  que  no  compten  amb  previsió  nominativa  de
subvenció en els pressupostos municipals de 2016.

Vist que per aquesta Alcaldia s'ha incoat expedient de modificació pressupostària consistent en
crèdit extraordinari finançat amb RLTGG per a la concessió de subvencions nominatives.

Vistos els informes favorables número 161/2016 i 162/2016, ambdós emesos per l'interventor
municipal.

Per això d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l'acord següent:
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Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària,  consistent  en  crèdit
extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (RLTGG): 

A) AUGMENTS EN DESPESES

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

ESP-341-48007 Associació Cultural Esportiva Moncofa
600

ESP-341-48008 Club Deportivo de Caza "La Garza" 
600

TOTAL 1.200

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació
pressupostària

Denominació Import

8700003 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals (RLTGG) 1.200

TOTAL 1.200

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

Tercer.  Si  transcorregut  aquest  termini  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  es  remetrà una  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, informa sobre el
contingut de la proposició.

Davant de l'absència de més intervencions la Presidència sotmet a votació la proposició, la qual és
dictaminada favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós.

• 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá; i del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.”
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S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el motiu
de la modificació és incloure a dues associacions que abans gaudien de subvencions i ara no, i
que l'equip de govern vol que tornen a rebre-les a canvi de realitzar activitats que revertisquen
en el municipi.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, proposa que per a anys pròxims es demane
una memòria a les associacions sobre les activitats que realitzaran.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, manifesta la conformitat amb la proposta del Sr.
Vilar Paradís i demana l'elaboració d'un reglament regulador de la concessió de subvencions.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós expressa la conformitat amb les propostes
del Sr. Vilar Paradís i de la Sra. Juliá Juliá.

Finalitzades les intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació la proposta,
la qual s'aprova per unanimitat.

1.12. Dictamen de la moció del grup Compromís relativa al conveni singular del camp
de gespa artificial

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.2. Moció del grup Compromís relativa al conveni singular del camp de gespa artificial.

Vista la Moció del Grup Compromís, de data 16 de maig de 2016, que diu:

“Vist que en el Ple de la Diputació de Castelló ha sigut aprovada la incorporació de crèdit per a 
fer front a les despeses del camp de gespa de Moncofa.

Vist que en el punt segon de l'acord es crea el projecte de despesa i s'adquireix el compromís de
despesa del projecte amb caràcter plurianual.

Vista la necessitat urgent del poble de Moncofa de disposar d'aquest projecte a causa del mal
estat del camp de futbol.

Per tot l'anterior, proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS

PRIMER. Que l'Ajuntament de Moncofa firme al més prompte possible el conveni singular en la
Diputació de Castelló.
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SEGON. Que s'especifique en el conveni que la totalitat de la despesa que li correspon a la
Diputació de Castelló es farà efectiu l'any 2016.

TERCER. Que l'Ajuntament de Moncofa inicie els expedients  al  més prompte possible per  a
licitar,  adjudicar i  executar el  projecte,  per  a poder tindre les instal·lacions a disposició dels
usuaris per a la pròxima temporada.”

S'obri  el  torn d'intervencions i el  portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la
moció en la necessitat que el conveni especifique que la Diputació farà l'ingrés enguany.

L'alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que segons li han informat l'execució del
projecte haurà de fer-se enguany.

Finalitzades les intervencions l'alcalde president sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 7 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá; i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.

• 5 abstencions que corresponen al vot ponderat  del  portaveu del Grup Popular  (5), Sr.
Andrés Alós.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que sent
que els estan prenent el pèl perquè és una despesa plurianual i que el motiu de la seua moció
és que no els prenguen el pèl.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, respon al Sr. Vilar Paradís que no estan prenent el
pèl a ningú i qualifica la moció de “política barata”.

En aquest punt, i amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, sol·licita fer ús de la paraula l'interventor
de fons municipal, Sr. Gual Sanz, per a assenyalar que cal intentar que el conveni no supose una
tensió a la tresoreria municipal i per a plantejar si en el cas que el finançament siga plurianual
caldria firmar-ho o no firmar-ho. 

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), intervé per a dir que espera que no siga de la hipòtesi
plantejada per l'interventor.

El Sr. Andrés Alós assenyala que no deixarà perdre els 331.138,17 euros de la Diputació i que
lluitaran perquè les condicions del conveni,  la documentació prèvia de les  quals ja ha sigut
enviada, siguen les millors.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que estan alarmats i que no es fien, ja que
encara esperen resposta del mateix president de la Diputació a la sol·licitud de cita que li van fer
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al seu dia. Igualment critica la forma de repartir les subvencions per part de la Diputació i acaba
anunciant el seu suport a la moció.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que tampoc es fia d'una Diputació que
afavoreix els municipis representats en ella i anuncia el suport a la moció.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís diu que el Ple de la Diputació va aprovar
una despesa plurianual i que no demana que no es firme el conveni sinó que la despesa i el
pagament es facen en 2016. Acaba dient que no es fia de la Diputació ni del govern del Partit
Popular en ella.

El Sr. Andrés Alós respon que sí que es fia de la Diputació perquè no ha donat motiu per al
contrari i que el temps dirà qui té raó.

El Sr. Picher Juliá proposa continuar anant tots de la mà; demana que l'equip de govern els faça
arribar la informació quan la tinga, i reitera el suport a la moció.

La Sra. Juliá Juliá reitera també el suport a la moció i diu que no li agradaria que el camp de
futbol no s'acabara.

El Sr. Vilar Paradís assenyala que l'única cosa que pretén és evitar els problemes d'altres obres
paralitzades  i  recorda  que  qui  tindrà  la  responsabilitat  de  contractar  l'obra  i  pagar-la  serà
l'Ajuntament.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), qualifica al Sr. Vilar Paradís de sensacionalista i alarmista,
diu que la Diputació paga en menys d'una setmana i anuncia el suport a la moció.

Finalitzades les intervencions la moció s'aprova per assentiment.

1.13.  Dictamen  de la  moció  del  grup  Compromís  relativa  a  l'avaluació  tècnica  i
reparació de les deficiències del col·legi Científic Avel·lí Corma

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de maig de 2016, el text íntegre del qual
és el següent:

“1.3. Moció del grup Compromís relativa a l'avaluació tècnica i reparació de les deficiències del
col·legi Científic Avel·lí Corma.

Vista la moció del Grup Compromís, de data 16 de maig de 2016, que diu:

“Vist que la Conselleria d'Educació està avaluant les deficiències estructurals del col·legi Científic
Avel·lí Corma per a licitar l'obra de reparació de la teulada.
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Vist que el manteniment del col·legi és responsabilitat de l'Ajuntament.

Vista  la  necessitat  urgent  a  causa  del  mal  estat  del  col·legi  per  culpa  de  la  falta  de
manteniment.

Per tot l'anterior, proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS

PRIMER.  Que  l'Ajuntament  de  Moncofa  redacte  un  informe  tècnic  que  avalue  totes  les
deficiències de manteniment que presenta el col·legi Científic Avel·lí Corma.

SEGON. Que l'Ajuntament de Moncofa inicie al més prompte possible la reparació de totes les
deficiències de manteniment.

TERCER. Que l'Ajuntament de Moncofa inicie els tràmits pertinents per a resoldre l'expedient
administratiu  del  col·legi  Científic  Avel·lí  Corma  amb  la  finalitat  de  rebre  l'obra  de  forma
definitiva.”

Davant de l'absència d'intervencions la Presidència sotmet a votació la proposició, la qual s'aprova
per assentiment.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, reitera el que
s'ha dit en el punt 1.2 de l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, respon que la directora del col·legi diu que el
manteniment ordinari realitzat per l'Ajuntament es fa de forma correcta, que l'Ajuntament també
ha reparat deficiències i que la moció és política i sensacionalista.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que aquest no és el camí que s'ha de seguir,
que fan falta informes per a saber de què s'està parlant i anuncia el suport a la moció.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, exposa la conformitat amb el que ha dit el Sr.
Picher Juliá i diu que la Conselleria s'ha de fer càrrec dels desperfectes de l'obra i que haurien
de demanar cita per a anar tots a parlar allí.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís diu que la Conselleria no té diners i sí
que té una llista enorme de reclamacions. Acaba demanant anar a arribar a un acord amb la
Conselleria.

El Sr. Andrés Alós apunta que el col·legi depén de la Generalitat Valenciana i que aquesta ha de
saber  les  seues  necessitats.  Sobre  el  contingut  de  la  moció  planteja  una  esmena  a  fi  de
demanar un informe a la Conselleria que determine les deficiències de l'obra.
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El Sr. Picher Juliá proposa demanar cita a la Conselleria, anar tots junts i que aquella pague tots
els desperfectes. Acaba anunciant la conformitat amb l'esmena.

La  Sra.  Juliá  Juliá  demana una  solució  com més prompte  millor  i  entre  tots,  i  que  pagar
l'Ajuntament siga l'últim recurs.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació la
moció amb l'esmena següent:

• Afegir  un  nou  punt  1  que  diga:  Que  l'Ajuntament  sol·licite  l'informe  realitzat  per  la
Conselleria sobre la totalitat de les deficiències de l'obra del CEIP Avel·lí Corma i que els
tècnics de l'Ajuntament avaluen el dit informe i la realitat del col·legi.

• Afegir un nou punt 2 que diga: Sol·licitar que la Conselleria es faça responsable de totes les
deficiències de l'obra.

• Els actuals punts 1, 2 i 3 passaran a ser els punts 3, 4 i 5.

Realitzada una primera votació es produeix un empat amb el resultat següent:

• 6 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); i a Mª Sandra Juliá
Juliá (Grup Ciutadans).

• 6 vots en contra que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Mª Estela Huerta Juliá, Rafael José
Silvestre Isach i  Paula Galí  Tur (Grup Socialista); i  a Juan Bautista Vilar Paradís i  Raúl
Borrás Peñarroja (Grup Compromís). 

Realitzada una nova votació, i persistint l'empat, s'aprova la moció amb les esmenes pel vot de
qualitat de l'alcalde.

1.14. Despatx extraordinari

1.14.1.  Proposta  de l'Alcaldia  relativa a la  presa  de coneixement  i  ratificació  de
decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del préstec subscrit amb l'entitat bancària
Cajamar,  per  import  de  703.000  €,  per  a  adaptar-lo  al  principi  de  prudència
financera

De conformitat amb el que disposa l'article 83 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), sotmet a prèvia declaració d'urgència la inclusió en
l'ordre del dia de la proposta de l'Alcaldia de data 26 de maig de 2016  relativa a la presa de
coneixement  i  ratificació de decret d'Alcaldia relatiu  a la modificació del  préstec  subscrit  amb
l'entitat bancària Cajamar, per import de 703.000 €,  per  a adaptar-lo al principi  de prudència
financera, no inclosa en l'ordre del dia d'aquesta sessió. 

L'alcalde justifica la urgència per la modificació per l'estalvi financer que suposa l'operació firmada
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hui.

Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.

A continuació el secretari dóna compte de la part resolutòria de la proposta, el text íntegre del
qual és el següent:

“Vist el decret Alcaldia amb el tenor literal següent:

DECRET D'ALCALDIA. MODIFICACIÓ PRÉSTEC CAJAMAR PER A AJUSTAR-LO AL PRINCIPI DE PRUDÈNCIA
FINANCERA.

Vista la  proposta de l'entitat bancària Cajamar consistent  en l'annex  de modificació  de la pòlissa de
préstec número 3058 410 91 1649000558, subscrita entre l'Ajuntament de Moncofa i la mateixa entitat
bancària per import de 703.000 €.

Vista la  Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les entitats
locals.

Vista la Resolució de 29 d'abril de 2016, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1
inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per
la qual es defineix el  principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les
entitats locals.

Vist  l'interés  concurrent  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i  l'entitat  bancària  Cajamar  amb vista  a  la
modificació del préstec abans indicat amb la finalitat d'adaptar-lo al principi de prudència financera.

Vista la providència dictada per aquesta Alcaldia amb vista a incoar expedient tendent a la modificació del
préstec abans  indicat amb la finalitat  d'adaptar-lo al  principi  de prudència financera,  i  en la qual  se
sol·licita informe la Intervenció municipal.

Vist l'informe 197-2016 emés en sentit favorable per l'interventor amb el contingut següent:

"Informe d'Intervenció número 197/2016

Assumpte:  Fiscalització  de  la  modificació  del  contracte  de  préstec  subscrit  amb  l'entitat  bancària
Cajamar,  per  import  de  703.000 €,  amb la  finalitat  d'adaptar-lo  al  principi  de prudència  financera
aplicable a les operacions d'endeutament de les entitats locals.

Exercici: 2016.

1. FETS

Es presenta a fiscalització la proposta de l'entitat bancària Cajamar relativa a la modificació del contracte
de préstec subscrit amb la citada entitat bancària, per import de 703.000 €, amb la finalitat d'adaptar-lo al
principi  de  prudència  financera  aplicable  a  les  operacions  d'endeutament  de  les  entitats  locals.  En
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l'expedient figura la documentació següent:

-Proposta  de l'entitat  bancària  Cajamar consistent  en annex  de modificació  de la  pòlissa  de préstec
número 3058 410 91 1649000558, subscrita entre l'Ajuntament de Moncofa i la pròpia entitat bancària per
import de 703.000 €.

-Providència d'Alcaldia, dictada a la vista de la proposta de modificació abans indicada, en la qual  se
sol·licita informe d'Intervenció.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les entitats locals.
b) Resolució de 29 d'abril de 2016, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 
inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per 
la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les 
entitats locals.

3. INFORME

D'acord amb l'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l'informe següent:

a) Respecte de la possibilitat de modificar contracte de préstec preexistent:

La Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les entitats locals,
en  l'apartat  cinqué  assenyala  que  queden  prohibides  les  operacions  d'endeutament  derivades  de  la
modificació d'un contracte previ de la mateixa entitat local,  en la qual  el  cost resultant de l'operació
supere financerament el cost de l'operació preexistent, i és el cost financer màxim l'establit en el punt
tercer de l'esmentada Resolució.

A la vista del que s'ha assenyalat ha d'entendre's, ad sensu contrario, que cap la modificació d'operacions
preexistent sempre que el cost financer no supere el cost financer inicial i sempre que el cost financer
resultant  s'ajuste  al  punt  tercer  de l'esmentada Resolució; és a  dir,  s'ajuste  al  principi  de prudència
financera.

b) Respecte del requisit de no superar el cost financer inicial:

En el cas de la modificació de la pòlissa de préstec número 3058 410 91 1649000558, subscrita entre
l'Ajuntament de Moncofa i la mateixa entitat bancària per import de 703.000 €, tal requisit es compleix ja
que es passa d'un tipus d'interés consistent en euríbor anual més un diferencial del 5,50% a un tipus
d'interés  consistent  en  euríbor  trimestral  més  un  diferencial  del  0,97% i  es  mantenen  la  resta  de
condicions inicials.

El motiu de modificar la periodicitat de l'euríbor, que passa d'anual a trimestral, es deu al fet que d'acord
amb l'apartat sisé de la Resolució de 5 de febrer de 2015 queden prohibides operacions d'endeutament a
tipus d'interés variable en què l'euríbor de referència utilitzat no coincidisca amb el període de liquidació



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

             

d'interessos, i aquest últim és trimestral.

c) Respecte del requisit d'ajustar-se al principi de prudència financera:

En el cas de la modificació de la pòlissa de préstec número 3058 410 91 1649000558, subscrita entre
l'Ajuntament de Moncofa i la mateixa entitat bancària per import de 703.000 €, tal requisit es compleix
d'acord amb els extrems següents:

Vida mitjana= 10 (duració total incloent-hi carència) + 2 (període de carència) + (1/4)/2 = 10 + 2 +
0,25/2 = 6,125 x 12 (per a passar-ho a mesos) = 73,5

En estar 73,25 entre 72 i 184 cal procedir a interpolar per a determinar el cost màxim que ha d'estar
situat entre 69 i 82 punts bàsics. En aplicar la fórmula d'interpolació s'obté un cost màxim de finançament
de 70,625 punts bàsics + 40 punts bàsics per complir les condicions elegibilitat del Fons Impuls Econòmic
= 110,625 punts bàsics.

En definitiva euríbor trimestral  + 1,106, i  és l'alternativa presentada per Cajamar més beneficiosa en
tractar-se d'euribor trimestral + 0,97.

d) Respecte de l'exigència d'autorització prèvia per part de l'òrgan de tutela financera:

L'actual normativa d'endeutament local assenyala que les operacions d'endeutament, la finalitat de les
quals siga la substitució total o parcial d'operacions preexistents, quedaran subjectes a autorització de
l'òrgan de  tutela  financera  quan  el  volum de capital  viu excedisca del  75% dels  ingressos  corrents
liquidats i no supere el 110% dels referits ingressos corrents.

La citada normativa defineix la substitució total o parcial d'operacions preexistents com la modificació de
l'element subjectiu, és a dir canvi de prestador, i es mantenen els elements objectius a excepció del tipus
d'interés.

Segons el parer d'aquesta Intervenció la substitució total o parcial d'operacions preexistents suposa la
concertació d'una nova operació d'endeutament amb un nou prestador (modificació d'element subjectiu)
amb un millor tipus d'interés i es manté la resta d'elements amb la finalitat de procedir a l'amortització de
l'anterior operació d'endeutament (operació preexistent).

D'acord amb el que s'assenyala, aquesta Intervenció considera que no estem en el supòsit de la total o
parcial d'operacions preexistents ja que no hi ha concertació de nova operació d'endeutament per a la
cancel·lació de l'anterior, sinó que ens trobem en el cas de la modificació d'un contracte previ de préstec
de l'entitat local, i no resulta per tant exigible l'autorització de l'òrgan de tutela financera.

A més ha de tindre's en compte que encara que a data actual  el  volum d'endeutament ascendeix al
85,93%  (informe  Intervenció  liquidació  del  pressupost  2015),  hi  ha  expedient  de  modificació
pressupostària incoat per a practicar amortització extraordinària per import d'1.033.413,59 € (obtenció de
capacitat  de finançament  en la  liquidació  del  pressupost 2015) que situarà en breus dates  el  volum
d'endeutament per davall del 75%.

d) Respecte de la competència per a procedir a la modificació dels contractes de préstec:
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Aquesta intervenció considera que la competència pot correspondre a l'alcalde d'acord amb els extrems
següents:

-Les competències per al concertació d'operacions de préstec estan donades pels imports dels esmentats
contractes, si bé en el  present cas no hi  ha cap import  ja que es tracta de la modificació del  tipus
d'interés, per a ajustar-se al principi de prudència financera, raó per la qual resulta perfectament vàlid
aplicar la clàusula residual de competència en favor de l'alcalde.

-En el  cas  d'aplicar  el  criteri  competencial  donat  per  l'import  del  préstec  703.000  €,  resulta  també
competent l'alcalde al no superar-se el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

No  obstant  la  competència  de  l'alcalde,  aquesta  Intervenció  considera  necessari  en  el  cas  de  la
modificació de la pòlissa de préstec número 3058 410 91 1649000558, subscrita entre l'Ajuntament de
Moncofa i  la pròpia entitat bancària  per import de 703.000 €, atés que l'operació de préstec va ser
adjudicada pel Ple, traslladar a aquest la resolució que es dicte per a la modificació a l'efecte que en
prenga coneixement i la ratifique.

Considerant tot el que antecedeix i segons l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985 (LRBRL)

RESOLC

Primer. Acordar la modificació del préstec subscrit amb l'entitat bancària Cajamar en els termes proposats
per  l'esmentada  entitat  bancària,  l'adequació  dels  quals  al  principi  de prudència  financera  ha  sigut
fiscalitzada favorablement per l'interventor municipal.

Segon. Requerir a l'entitat bancària Cajamar per a procedir a la firma dels annexos de modificació de les
pòlisses inicialment subscrites.

Tercer. Donar compte al Ple de la present resolució a l'efecte que en prenga coneixement i la ratifique.

Per això d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l'acord següent:
 
Primer. Prendre coneixement del decret d'Alcaldia transcrit en la present proposta.

Segon.  Ratificar  la modificació de  la pòlissa de  préstec  número 3058  410  91 1649000558,
subscrita entre l'Ajuntament de Moncofa i la mateixa entitat bancària per import de 703.000 €,
acordada mitjançant un decret d'Alcaldia.”

S'obri  el  torn d'intervencions i el  portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que la
modificació suposa passar d'un interés del 5,5% a un altre del 0,97%.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el vot favorable.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia igualment el vot a favor.
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, també expressa la conformitat.

Finalitzades les intervencions, la proposta s'aprova per assentiment.

2. Control dels òrgans de govern

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

Es dóna compte de la relació de decrets dictats des de l'última sessió ordinària i no es produeix cap
intervenció.

2.2. Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al Pla d'Ajust del  període
quart trimestre de 2015

En aquest punt no es registra cap intervenció.

2.3.  Dació  de  compte  de  l'informe  d'Intervenció  relatiu  al  Pla  d'Estabilitat
Pressupostària del període quart trimestre de 2015

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 

2.4. Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu a la Regla de la despesa del
quart trimestre de 2015

En aquest punt no es registra cap intervenció.

2.5.  Dació  de compte de  l'informe d'Intervenció  de  compliment  de terminis  Llei
15/2010 del quart trimestre de 2015

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 

2.6. Dació de compte de l'informe de compliment de terminis RD 635/2014 del quart
trimestre de 2015

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 

2.7. Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu al Pla d'Ajust del  període
primer trimestre de 2016

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 
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2.8.  Dació  de  compte  de  l'informe  d'Intervenció  relatiu  al  Pla  d'Estabilitat
Pressupostària del període primer trimestre de 2016

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 

2.9. Dació de compte de l'informe d'Intervenció relatiu a la Regla de la despesa del
primer trimestre de 2016

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 

2.10. Dació de compte de l'informe d'Intervenció de compliment de terminis Llei
15/2010 del primer trimestre de 2016

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 

2.11. Dació  de compte de l'informe de compliment de terminis  RD 635/2014 del
primer trimestre de 2016

En aquest punt no es produeix cap intervenció. 

2.12. Dació de compte de l'informe d'Intervenció emés amb motiu de l'article 218
del  TRLRHL  relatiu  a  les  resolucions  adoptades  pel  president  de  l'entitat  local
contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu al portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,
que ara que governen i ja no estan en l'oposició es donaran compte del que són les objeccions.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que estan treballant per a reduir-les al màxim.

2.13. Precs i preguntes

2.13.1. Sr. Andrés Alós (Grup Popular). En relació amb la moció sobre el camp de futbol debatuda
en el punt 1.12 de l'orde del dia d'aquesta sessió, sol·licita deixar el partidisme i mirar tots l'interés
del poble.

El Sr. Picher Juliá (Grup Socialista) li pregunta per què no ha presentat una esmena a la moció.

2.13.2. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Pregunta quin contracte té ara l'empresa Centre Verd el
contracte de la qual va acabar a l'abril i quina empresa està polvoritzant la brossa.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que se'ls va fer un contracte menor per a coses
bàsiques mentres s'adjudicava la licitació en procés llavors, i que la resta ho ha subcontractat
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Centre Verd.

2.13.3.  Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Pregunta quant temps porta sense tractar-se el “morrut
roig”.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que li informarà.

2.13.4.  Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Pregunta com està l'expedient del pou del camí Canyars
tractat en l'últim Consell Agrari.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que s'ha estudiat l'expedient, que no s'ha trobat
informe de l'anterior secretari i que en breu tindrà lloc una reunió amb la Cooperativa per a buscar
una solució al problema.

2.13.5. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís).  Pregunta per mitjà d'un escrit presentat en data
25/5/2016 com es dóna resposta, si així ocorre, des de l'Ajuntament a les necessitats urgents de la
gent que està en desocupació i patint necessitats greus.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que totes les ajudes són avaluades i informades
pels Serveis Socials de l'Ajuntament.

El Sr. Borrás Peñarroja diu que la seua pregunta no es referia a això sinó a si es concedien ajudes
al marge dels procediments.

L'alcalde li respon que no.

2.13.6. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta per mitjà d'un escrit presentat en data
25/5/2016 qui és l'encarregat de mantindre els parcs municipals en bon estat, per què no es fa i si
hi ha un pla temporal per a fer-ho.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que la responsabilitat última és de l'Ajuntament i
la immediata de l'empresa Centre Verd contractada per a prestar el servei, que en alguns casos no
es tracta de problemes de manteniment sinó de vellesa i que a l'arribada al govern municipal van
fer un pla de xoc per a la renovació de parcs que estan estudiant perquè costa molts diners i la
partida pressupostària és limitada.

2.13.7. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta per mitjà d'un escrit presentat en data
25/5/2016  si  com a  grup municipal  podran disposar  d'un local  per  a  reunir-se i  atendre els
ciutadans i, en cas afirmatiu, quan serà possible.
 
L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que personalment li va dir que ara no hi havia
locals  per  als  quatre  grups  municipals  però  que  podien  compartir  una  sala  en  el  Local
d'Associacions.
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El Sr. Borrás Peñarroja diu que va donar la conformitat al seu dia i que espera la proposta per
escrit.

La Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans) diu que si és així que siguen les mateixes condicions per a tots.

L'alcalde li respon que d'acord.

2.13.8. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). En relació amb l'acord adoptat per l'Ajuntament de pagar
les ajudes per a despeses de material en Primària de 3r i 4t pregunta qui s'encarrega i quan es
pagarà.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que li informarà.

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


