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ACTA DEL PLE 

 
Número de la sessió: 4 
 
Data: 30 d’abril de 2015 
Horari: de 20.00 a 21.30 h 
Caràcter: ordinari 
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
Assistents: 
 

1. Jaime Picher Juliá, alcalde president (Grup Socialista) 
2. Tania Palacios Giménez, primera tinent d’alcalde (Grup Socialista) 
3. Nadia Martí Arnau, segona tinent d’alcalde (Grup Socialista) 
4. Ana Safont Recatalá, tercera tinent d’alcalde (Grup Socialista) 
5. Francisco Cueco Martí, regidor (Grup Socialista) 
6. Manuel Martínez Paradís, regidor (Grup Socialista) 
7. Eduardo Paradís García, regidor (Grup Popular) 
8. José Mª Andrés Alós, regidor (Grup Popular) 
9. Wenceslao Alós Valls, regidor (Grup Popular) 
10. Matilde Alós Juliá, regidora (Grup Popular) 
11. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular) 
12. Mª Dolores Arnau Muñoz, regidora (Grup Popular) 
13. Josep Canós Marcos, regidor (Grup Bloc) 

 
Absències: 
Cap 
 
Interventor: 
Jesús Gual Sanz 
 
Secretari: 
Carlos Forés Furió 

Ordre del dia: 
 
 
 1. Part resolutòria: 
 
1.1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de març de 2015.  
1.2. Dictamen relatiu a l’escrit del Grup Socialista on s’insta la Diputació Provincial de 
Castelló a la firma d’un conveni singular en 2015 per a l’execució de l’obra i instal·lació 
de gespa artificial en el camp de futbol municipal. 
1.3. Dictamen relatiu a l’escrit del Grup Bloc sobre la imposició de penalitats a l’empresa 
UTE Renos-Ecisa per l’obra de la ronda de Moncofa. 
1.4. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del model de declaració de béns dels membres 
de la corporació. 
1.5. Despatx extraordinari. 
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 2.  Control dels òrgans de govern: 
 

2.1. Dació de compte dels decrets i de les resolucions dictades des de l’última sessió 
ordinària. 
2.2. Dació de compte de l’informe d’intervenció de compliment de terminis de la Llei 
15/2010 del primer trimestre de 2015. 
2.3. Dació de compte de l’informe del pla d’ajust del primer trimestre de 2015. 
2.4. Dació de compte de l’informe de compliment de terminis del RD 635/2014 del 
primer trimestre de 2015. 
2.5. Dació de compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2014. 
2.6. Comunicacions i disposicions oficials. 
2.7. Precs i preguntes. 

 
1. Part resolutòria: 
 
1.1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de març 
de 2015  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, l’alcalde, Jaime Picher Julià (Grup Socialista), pregunta si algun/a 
membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior 
que s’ha distribuït amb la convocatòria. Davant de la falta d’observacions es considera 
aprovada per assentiment de la totalitat dels assistents.  
 
 
1.2. Dictamen relatiu a l’escrit del Grup Socialista on insta la Diputació 
Provincial de Castelló a la firma d’un conveni singular en 2015 per a l’execució 
de l’obra i instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal 
 
La Comissió Informativa permanent d’Interior i Medi Ambient, en sessió del dia 24 
d’abril de 2015, ha emés el següent 
 
“DICTAMEN: 
 
Moció del Grup Socialista en què insten la Diputació Provincial de Castelló a 
la firma d’un conveni singular en 2015 per a l’execució de l’obra d’instal·lació 
de gespa artificial en el camp de futbol municipal 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Durant aquesta legislatura 2011-2015, des de l’equip de govern i la Regidoria d’Esports, 
s’han mantingut diverses reunions amb el Departament Provincial d’Esports, així com 
també, s’han estat realitzant diversos tràmits i sol·licituds a la Diputació Provincial de 
Castelló per a crear i millorar nous espais esportius a Moncofa. 

 
En les nostres peticions sempre s’ha sol·licitat un conveni singular entre l’Ajuntament de 
Moncofa amb la Diputació Provincial de Castelló ja que aquesta  administració pública 
provincial així ho fa amb la resta d’ajuntaments. Aquests convenis s’entenen que són 
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competència de la Presidència de la Diputació Provincial i se suposa que són assignats 
expressament pel mateix president. 

 
Durant aquests quatre anys l’Ajuntament de Moncofa no ha tingut cap possibilitat d’un 
conveni singular amb la Diputació de Castelló, i no volem  entendre que la voluntat 
política de la Presidència de la Diputació Provincial és de no ajudar els pobles on no 
governa el seu partit. 

 
 Per això, no entenem el criteri del repartiment dels diners públics entre els pobles de la 
 província de Castelló, i ens agradaria que poguera ser equitatiu en funció de les 
 necessitats i de la densitat de població. 
 
A més a més, en el mes de febrer es va demanar des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Moncofa una reunió amb el president de la Diputació Provincial de Castelló per a 
sol·licitar novament un conveni singular per a la posada en marxa de l’obra i instal·lació 
de gespa artificial al camp de futbol i a data de hui no hem rebut cap resposta a la 
nostra petició de cita. 

 
Una vegada transcorregut aquest temps, entenem que una vegada més no hi ha 
voluntat política per part de la Diputació Provincial per a atendre les peticions dels 
ciutadans de Moncofa, per la qual cosa sol·licitem els següents acords: 

 
 ACORDS: 
 
 Primer: Instar la Presidència de la Diputació Provincial a la firma d’un conveni 
 singular amb l’Ajuntament de Moncofa en aquest exercici 2015 per a l’execució de
 l’obra i instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal. 
 
 Segon: Que la quantitat econòmica aportada per la Diputació Provincial en el  conveni 
singular, siga adequada i suficient perquè l’Ajuntament de Moncofa puga executar l’obra 
i la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal en aquest exercici 
2015. 
 
Tercer: Instar la Presidència de la Diputació Provincial perquè faça en els pròxims 
pressupostos, un repartiment més equitatiu de les partides destinades a esports i 
afavorir d’aquesta manera l’àmbit esportiu de tots els municipis de la província  de 
Castelló, ja que així també es voran beneficiats els veïns de Moncofa. 

 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) explica que el que vol és el mateix que els altres 
pobles. 

 
  La Sra. Alós (Grup Popular) pregunta per la nova concessió del camp de futbol. 
 
L’alcalde contesta que fins al 2016 la Conselleria no pot fer cap altra concessió i que tot 
està igual que en l’últim ple. 

 
El Sr. Canós (Grup Bloc) presenta una esmena per a incloure un punt més en el qual se 
sol·licite també a la Generalitat Valenciana. 
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 L’alcalde sotmet a votació el dictamen amb l’esmena transcrita, el qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
• 1 vot a favor del Grup Socialista 
• 1 vot a favor del Grup Bloc 
• 1 abstenció del Grup Popular”. 
  
S’obri el torn d’intervencions i el regidor del Grup Socialista, Sr. Cueco Martí, com a 
delegat d’Esports, defén la presentació de la moció i critica la postura de la Diputació 
Provincial respecte del repartiment de subvencions i al Partit Popular local els diu que 
no han defés els interessos de Moncofa. 
 
El regidor del Grup Bloc, Sr. Canós Marcos, diu que està d’acord amb la moció però que 
pensa que cal demanar també diners a la Generalitat Valenciana. 
 
El regidor del Grup Popular, Sr. Alós Valls, expressa el seu acord amb la moció i amb 
l’esmena del Grup Bloc però retreu que no s’haja fet res en vint anys en el camp de 
futbol i ara es critique la Diputació. Igualment critica la paràlisi de l’actual equip de 
govern municipal i posa com a exemple d’això el mercat. 
 
S’obri un segon torn d’intervencions i el Sr. Cueco Martí es mostra conforme amb 
l’esmena del Grup Bloc encara que diu que la Generalitat no té competència en la 
matèria. Al Sr. Alós Valls li respon que fa vint anys no hi havia gespa artificial i que a 
més a més la situació econòmica dels anys anteriors no permetia la inversió. 
 
En aquest punt l’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista), crida a l’ordre el Sr. Alós Valls 
per fer ús de la paraula sense estar-hi autoritzat. 
 
El Sr. Cueco Martí acaba la seua intervenció dient que la política són prioritats i que fins 
a aquest moment no s’havia pogut plantejar el tema de la gespa artificial. 
 
El Sr. Canós Marcos exposa que planteja l’esmena perquè no es fia de la Diputació ni de 
la Generalitat i que és partidari de demanar la màxima ajuda possible de forma que el 
que no aporte la Diputació ho faça la Generalitat. 
 
El Sr. Alós Valls diu al Sr. Cueco Martí que aquest no l’entén. Assenyala que el mercat 
està un any parat i per a ell això és un dèficit de gestió i acaba dient que aprofitaren la 
visita del president de la Diputació per a dir que la inversió en el camp de futbol es farà 
en els pròxims quatre anys si el Partit Popular guanya les eleccions.  
 
El Sr. Cueco Martí respon al Sr. Alós Valls que presumeix que guanyarà les eleccions. 
 
En aquest punt l’alcalde, Sr. Picher Juliá, crida de nou a l’ordre el Sr. Alós Valls per fer 
ús de la paraula sense estar-hi autoritzat. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En aquest moment la Sra. Arnau Muñoz (Grup Popular) s’absenta de la sessió. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Cueco Martí acaba la seua intervenció dient que en quatre anys el Sr. Alós Valls 



Ajuntament de Moncofa   
 Secretaria 

Plaça de la Constitució, 1  Tel. 964 580 421 
12593 Moncofa (Castelló)  Fax: 964 580 348 
http://www.moncofa.com  secretaria@moncofa.com 
 

5 

no ha fet res per l’esport de Moncofa i critica la Diputació Provincial per fer clientelisme 
i caciquisme. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el transcurs de l’anterior intervenció la Sra. Arnau Muñoz (Grup Popular) s’ha 
reincorporat a la sessió. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Canós Marcos intervé per a dir que votarà a favor del dictamen esmenat. 
 
L’alcalde manifesta que pot entendre les crítiques del Sr. Alós Valls a la seua forma de 
governar però li reprotxa que fa dos anys va poder presentar una moció de censura i 
no ho va fer. Continua dient que al Sr. Alós Valls no li importava el desgovern municipal 
perquè el que volia era ser cap de llista del Partit Popular i ara ho ha aconseguit. Acaba 
reconeixent la valentia de l’actual portaveu del Grup Popular municipal, Sr. Paradís 
García, perquè diu que ell sí que va voler presentar la moció de censura. 
 
El Sr. Paradís García sol·licita intervindre per al·lusions i, una vegada autoritzat per 
l’alcalde, exposa que el Partit Popular sí que ha demanat diners a la Diputació 
Provincial per a esports i que volia la moció de censura però que no vol que el Partit 
Popular no guanye les eleccions municipals. 
 
Acaba el torn d’intervencions l’alcalde dient que pensa que el Sr. Paradís García ha de 
tirar per a casa però que han hagut de vindre de fora per a dir-los què han de fer. 
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen esmenat, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
1.3. Dictamen relatiu a la moció del Grup Bloc sobre la imposició de 
penalitats a l’empresa Renos-Ecisa per l’obra de la ronda de Moncofa 
 
La Comissió Informativa permanent d’Interior i Medi Ambient, en sessió del dia 24 
d’abril de 2015, ha emés el següent: 
 
DICTAMEN: 
 
Moció del Grup Bloc relativa a la imposició de penalitats a l'empresa Ute 
Renos-Ecisa per l'obra de la ronda de Moncofa. 
 
 

MOCIÓ 
 

Atés l’informe de contractació núm. 166/2014 relatiu al càlcul de les penalitats a 
imposar a la UTE RENOS-ECISA  per incompliment de les condicions especials 
d’execució E) del PCAP regulador del citat contracte. 
 
Atés que és el plenari d’aquesta corporació, com òrgan de contractació, el 
competent per imposar les penalitzacions. 
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Atés que a l’informe s’especifica que la regidora Ana Safont Recatalà és la 
responsable del contracte i haurà de portar al plenari les penalitzacions qualificades 
com a greus o molt greus amb percentatges de penalitats a imposar entre el 5% i el 
10% del pressupost d’adjudicació del contracte sense IVA. 
 
Atés que a l’informe figura el càlcul dels percentatges següents: 

 
PERCENTAGE IMPORT 

PENALITATS 
(EUROS)

5% 101.652,07
6% 121.982,49
7% 142.312,91
8% 162.643,32
9% 182.973,74
10% 203.304,15

 
Atés que de l’informe tècnic es desprén clarament que tant la regidora Ana Safont, 
com l’alcalde Jaime Picher han estat mentint al Plenari, i en conseqüència a tot el 
poble de Moncofa. 
 
Per tot això, proposem al Plenari els següents acords: 

1.   Que se’ls exigisca explicacions sobre les mentides dites en el plenari, tal i com diu 
l’informe, tant a la regidora Ana Safont, com a l’alcalde Jaime Picher, així com que els 
dos demanen disculpes al plenari, i per extensió a tot el poble de Moncofa. 

 
2.  Que s’apliquen immediatament, atenent l’informe de contractació redactat pel 
funcionari de l’ajuntament i per aquest plenari com a òrgan de contractació, 
penalitzacions a la UTE RENOS-ECISA”. 

Assisteix la Sra. Safont (Grup Socialista) 

El Sr. Canós (Grup Bloc) justifica la presentació d ela moció i demana l'informe de la 
funcionària sobre la responsabilitat de la UTE i les mentides dites al Ple. 

La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que ella va dir que en estiu el departament de 
contractació tenia molta feina, i que després s'han fet dos informes i s'han entregat. 
Els informes no li resolen a ella el que havia preguntat: quanta gent havia entrat a 
treballar en aquesta obra. Volia fer una regla de tres per penalitzar en funció de la gent 
que havia entrat. A la fi el retard ha segut perquè la UTE també reclama les 
penalitzacions que havien prescrit. Ella no ha mentit mai. 

El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que des de juliol de 2013 està demanat l'informe, i 
pregunta que si no resolia els seus dubtes per què no n’han demanat un altre. 
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La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que abans de la fi de la legislatura deixarà el tema 
tancat. Farà una proposta a l'últim Ple. 

 L'alcalde sotmet a votació el dictamen, el qual s'aprova amb el següent resultat: 
 
• 1 vot a favor del Grup Bloc. 
• 1 abstenció del Grup Socialista. 
• 1 abstenció del Grup Popular. 
 
 
1.4. Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del model de declaració de béns 
dels membres de la corporació 
 
La Secretaria dóna lectura a la part resolutòria del dictamen de la Comissió informativa 
d’Interior i Medi Ambient, de data 24 d’abril de 2015, que diu: 
 
“Vist que l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (LBRL) estableix que els representants locals formularan una declaració sobre les 
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o 
puga proporcionar ingressos econòmics així com una declaració dels seus béns 
patrimonials i de la participació en societats de qualsevol tipus, amb informació de les 
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, 
patrimoni i, si s’escau, societats.  
 
Vist que segons l’article 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV) els representants locals tenen 
l’obligació de formular una declaració sobre les causes d’incompatibilitat i sobre 
qualsevol activitat que els proporcione o els puga proporcionar ingressos econòmics així 
com l’obligació de presentar la declaració de béns i de drets patrimonials. 
 
Vist que en el desenvolupament de l’anterior, el Consell de la Generalitat Valenciana va 
publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6403, de 23/11/2010, el 
Decret 191/2010, de 19 de novembre, el qual regula les declaracions d’activitats i de 
béns dels membres de les corporacions locals de les corporacions locals de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Vist el contingut mínim de les declaracions que estableix l’article 1 del Decret 191/2010.  
 
Vista la Circular sobre les Declaracions d’Activitats i de Béns dels Membres de les 
Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana elaborada per la Conselleria de 
Solidaritat i Ciutadania. 
 
Vist que d’acord amb els articles 75.7 LBRL i 131.1 LRLCV les declaracions de béns i 
activitats s’efectuaran en els models aprovats pels plens respectius i seran aprovats 
amb caràcter anual. 
 
PROPOSE: 
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Primer. Aprovar el model de declaració d’activitats i de béns patrimonials de membres 
de la corporació que conté la circular elaborada per la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania. 
 
Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló la informació que conté 
l’annex del Decret 191/2010 en el termini de tres mesos des de la presa de possessió 
de la nova corporació que resulte de les eleccions del pròxim 24 de maig o del 
cessament de l’actual corporació. Així mateix es publicaran anualment, en els primers 
tres mesos de l’any natural, les modificacions que es produïsquen en l’any precedent”. 
 
Com que no hi hagueren intervencions, objeccions ni oposició al dictamen es considera 
aprovat per assentiment de la totalitat dels assistents.  
 
1.5. Despatx extraordinari 
 
En aquest punt no s’inclou cap assumpte no informat prèviament per la respectiva 
comissió informativa per raons d’urgència degudament motivada, ja que no se n’han 
presentat cap per l’Alcaldia ni pels portaveus dels grups polítics municipals.  
 
2. Control dels òrgans de govern: 

 
2.1. Dació de compte dels decrets i de les resolucions dictades des de l’última 
sessió ordinària 
 
Els portaveus dels grups Popular, Sr. Paradís García, i Bloc, Sr. Canós Marcos, 
manifesten la conformitat amb la informació rebuda. 
 
2.2. Dació de compte de l’informe d’Intervenció de compliment de terminis 
de la Llei 15/2010 del primer trimestre de 2015 
 
Els portaveus dels grups Popular, Sr. Paradís García, i Bloc, Sr. Canós Marcos, 
manifesten la conformitat amb la informació rebuda. 
 
2.3. Dació de compte de l’informe del pla d’ajust del primer trimestre de 
2015 
 
Els portaveus dels grups Popular, Sr. Paradís García, i Bloc, Sr. Canós Marcos, 
manifesten la conformitat amb la informació rebuda. 
 
2.4. Dació de compte de l’informe de compliment de terminis del RD 
635/2014 del primer trimestre de 2015 
 
Els portaveus dels grups Popular, Sr. Paradís García, i Bloc, Sr. Canós Marcos, 
manifesten la conformitat amb la informació rebuda. 
 
2.5. Dació de compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 
de 2014 
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El Sr. Andrés Alós (Grup Popular) pregunta si del superàvit de 5.000.000 d’euros que 
dóna la liquidació del pressupost se n’han de destinar 500.000 a fer amortitzacions 
extraordinàries com indica la Llei d’Estabilitat Pressupostària. L’interventor, Sr. Gual 
Sanz, respon que se n’han d’aplicar 531.000 per a cancel·lar l’operació de crèdit més 
costosa. 
 
2.6. Comunicacions i disposicions oficials 
 
2.6.1. L’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista), dóna compte de la proposta de la Unió 
Musical Santa Cecília de Moncofa de fer una actuació el pròxim agost per a la qual cosa 
proposa fer una retenció de crèdit d’uns 5.000 euros. 
 
2.6.2. L’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista), informa del procés d’elecció de la 
reina de les festes i que solament hi ha hagut una candidata. 
 
La Sra. Palacios Giménez (Grup Socialista), com a tinent d’alcalde delegada d’Interior 
dóna lectura del nomenament de la reina de les festes i Cort d’Honor de les festes de 
Santa Maria Magdalena 2015. 
 
Els portaveus dels grups Popular, Sr. Paradís García, i Bloc, Sr. Canós Marcos, 
manifesten la felicitació a la reina i a les dames de la Cort d’Honor. 
 
2.7. Precs i preguntes 
 
En aquest punt es registren les intervencions següents: 
 
El Sr. Alós Valls (Grup Popular). Manifesta l’alegria per la presència de públic en la 
sessió i prega a l’alcalde un canvi en la forma de conduir els plens menys dictatorial. 
 
L’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista) respon al Sr. Alós Valls que li agraeix que 
pense en ell com a futur alcalde i que la seua forma de conduir els plens no és 
dictatorial. 
 
El Sr. Canós Marcos (Grup Bloc). Pregunta si en el punt 1.3 de l’ordre del dia de la 
sessió no s’havia d’haver votat primer la seua moció i després la proposta de la tinent 
d’alcalde. 
L’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista) respon al Sr. Canós Marcos que s’ha aprovat 
tot alhora. 
 
El Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). L’alcalde recorda al Sr. Alós Valls que li va demanar 
que abans de finalitzar el seu mandat demostrara que havia gastat diners públics en la 
seua carta al poble de Moncofa tal com diu que el va acusar. Igualment li demana que 
explique qui li paga els seus pamflets. 
 
El Sr. Alós Valls respon que el que ell li va reprotxar és que usara la foto oficial 
d’alcalde. Respecte a la segona qüestió demana a l’alcalde que si creu que ha fet 
alguna irregularitat que el demande. 
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L’alcalde contesta que al Sr. Alós Valls solament li preocupen els euros i demana un 
aclariment. 
 
El Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). L’alcalde manifesta que dubta a qui votarà el 
portaveu del Grup Popular, Sr. Paradís García, en les pròximes eleccions municipals. 
 
El Sr. Paradís García respon que el que va dir i ho diu ara que votarà el Sr. Alós Valls i al 
Partit Popular, i aprofita per a donar les gràcies al públic assistent i per a acomiadar-se 
ja que no concorrerà en les pròximes eleccions. 
 
L’alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 


