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ACTA DEL PLE 
 
Número de la sessió: 6 
Data: 19 de maig de 2015 
Horari: de 13.05 a 14.05 h 
Caràcter: extraordinària i urgent 
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. José Mª Andrés Alós, regidor (Grup Popular) 
8. Wenceslao Alós Valls, regidor (Grup Popular) 
9. Matilde Alós Juliá, regidora (Grup Popular) 
10. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular) 
11. Mª Dolores Arnau Muñoz, regidora (Grup Popular) 
12. Josep Canós Marcos, regidor (Grup Bloc) 
 
Absències justificades: 
Eduardo Paradís García, regidor (Grup Popular) 
 
Interventor: 
Jesús Gual Sanz 
 
Secretari: 
Carlos Forés Furió 
 
Ordre del dia: 
 
 1. Part resolutòria: 
 
 1.1. Ratificació de la urgència de la convocatòria. 
 1.2. Aprovació del projecte “Nou bombeig d’aigües residuals en polígon Belcaire 

Sud”. 
 1.3. Modificació de la periodicitat de les sessions plenàries. 
 
1. Part resolutòria: 
 
1.1. Ratificació de la urgència de la convocatòria  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 79 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, en tractar-se d’una sessió extraordinària i urgent, s’ha de 
pronunciar en primer lloc el Ple sobre la urgència.  
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L’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista), justifica la urgència en el fet de no demorar 
per més temps les obres necessàries per a la posada en funcionament de la nova 
estació depuradora d’aigües residuals. 
 
El Sr. Andrés Alós, regidor del Grup Popular, pregunta si no es votarà també sobre la 
urgència del punt tercer de l’ordre del dia. 
 
En aquest punt sol·licita intervindre el secretari, el qual, després de ser autoritzat per 
l’Alcaldia, informa que el tercer punt de l’ordre del dia el va suggerir ell mateix a 
l’Alcaldia com a possible solució legal en cas que els grups municipals no volgueren 
celebrar la sessió ordinària del mes de maig per falta d’assumptes per a tractar, tal com  
li havien consultat. En aquesta línia exposa que després de les eleccions del pròxim 
diumenge l’actual corporació entrarà en fase d’administració ordinària; que el municipi 
de Moncofa, per la seua  població, no està obligat legalment a celebrar sessions 
plenàries mensuals i que el Ple és competent per a modificar, si és el cas, l’actual règim 
de sessions. 
 
Una vegada finalitzades les intervencions, i després d’haver donat per conclosa 
erròniament la sessió per un error en un primer recompte dels vots en què es 
computaren set vots en contra de la urgència inclòs el de l’absent Sr. Paradís García 
(Grup Popular), es reprén la sessió i l’alcalde sotmet de nou a votació la urgència de la 
convocatòria amb el següent resultat: 
 

• 6 vots a favor que corresponen a Jaime Picher Juliá, Tania Palacios Giménez, 
Nadia Martí Arnau, Ana Safont Rectalá, Francisco Cueco Martí i Manuel Martínez 
Paradís (Grup Socialista). 

• 6 vots en contra que corresponen a José Mª Andrés Alós, Wenceslao Alós Valls, 
Matilde Alós Juliá,  Rocío Martínez Casado, Mª Dolores Arnau Muñoz (Grup 
Popular) i Josep Canós Marcos (Grup Bloc). 

 
Com que ha resultat un empat s’efectua una nova votació. En persistir l’empat, l’alcalde 
decideix amb el seu vot de qualitat per la qual cosa es ratifica la urgència de la 
convocatòria.  
 
1.2. Aprovació del projecte “Nou bombeig d’aigües residuals en polígon 
Belcaire Sud” 
 
Per Secretaria es dóna lectura de la part resolutòria de la proposició d’Alcaldia de data 
18 de maig de 2015, que diu: 
 
“Vist que amb data 27-04-2015 (r/e 2683/2015) ha tingut entrada en aquest 
Ajuntament el “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en polígon Belcaire Sud” 
redactat per FACSA, SA per import de 138.707,36 € IVA inclòs. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Contractació de 18-05-2015 que es transcriu: 
 
“La funcionària que subscriu emet el següent informe prenent com a base els següents 
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Antecedents de fet 
 
I. Amb data 27-04-2015 (r/e 2683/2015) ha tingut entrada en aquest Ajuntament el 
“Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en el polígon Belcaire Sud” redactat per 
FACSA, SA per un import de 138.707,36 € IVA inclòs. 
 
El projecte va entrar juntament amb un escrit que feia constar que: “en resposta al seu 
escrit de data 1 d’abril de 2015 relatiu a l’assumpte de referència es fa entrega del 
projecte” i que “respecte de l’execució de les obres definides en el projecte tal com 
aquest Ajuntament fa referència en l’escrit de data 24 de febrer de 2015, l’article 11 del 
plec de clàusules administratives, se n’haurà de definir la forma de finançament, tal 
com s’indica en el mateix article”. 
 
II. Mitjançant la providència d’Alcaldia de data 4-05-2015 es va sol·licitar al 
Departament de Contractació un informe sobre la legislació aplicable i el procediment 
que cal seguir, el qual es va emetre en la mateixa data i feia constar el següent: 
 
“Els dits escrits no han sigut confeccionats des del Departament de Contractació, ni 
apareixen en el corresponent expedient de contractació; per tant, s’haurà de requerir al 
departament autor dels escrits, perquè s’incorporen a l’expedient. 
 
El 9-08-2010 es va subscriure amb FACSA, SA el contracte d’abastiment domiciliari 
d’aigua potable i de clavegueram. 
 
En la clàusula 11 PPT es fa referència a l’ampliació i renovació de les xarxes 
d’abastiment i de clavegueram residuals, i es distingeixen diversos supòsits de 
renovació i ampliació. 
 
No obstant això, la clàusula 11 PCAP relativa al finançament de les obres en cas 
d’execució, ampliació, renovació i millora de les instal·lacions generals de l’abastiment, 
així com de la xarxa de distribució a executar pel concessionari, estableix l’obligació de 
l’adjudicatari de presentar amb data anterior a 31-12-2011 els plans directors dels 
serveis d’aigua potable i clavegueram del municipi. 
 
Aquests plans, segons la clàusula indicada, hauran de detallar un Pla d’Inversions del 
servei, que s’entén com el conjunt de totes les obres de nova planta, o de 
renovació o millora dels existents que l’adjudicatari proposa realitzar per a 
assegurar la prestació òptima del servei tant en qualitat com en quantitat. 
Aquest document haurà de contindre els següents apartats: 
 

 Diagnosi de les infraestructures i necessitats del servei. 
 Obres, actuacions i innovacions tecnològiques que conformen la solució 

proposada i idoneïtat d’aquestes en relació amb les necessitats del servei, així 
com els seus pressupostos d’execució. 

 Cronograma d’execució proposat. 
 Pla de finançament de les actuacions, amb la proposta d’una tarifa finalista 

d’obres per a aplicar-la als clients del servei. 
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Després de la revisió, l’Ajuntament aprovarà el dit Pla d’Inversions així com l’esmentada 
tarifa finalista d’obres a repercutir als clients del servei per al finançament de les obres. 
 
Per últim, en els antecedents del “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en el 
polígon Belcaire Sud” redactat per FACSA, SA es diu que: “De l’anàlisi i la consegüent 
avaluació de les solucions al problema de sanejament plantejat en el municipi de 
Moncofa, amb les consideracions d’augment de cabdal d’aigua residual produït per les 
distintes actuacions urbanístiques contemplades en el PGOU i la construcció de la nova 
EDAR del dit municipi, es va redactar en 2005 un projecte de col·lectors 
generals i estacions de bombeig d’aigües residuals (EBARS) que portaren les 
aigües fecals de l’actual depuradora i dels distints desenvolupaments urbanístics fins a 
la ubicació de la nova EDAR.” 
 
Vistos els antecedents exposats, a juí de qui subscriu, prèviament a informar sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació i/o adjudicació de 
l’execució de les obres del “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en polígon 
Belcaire Sud” a FACSA, en virtut del contracte de gestió d’abastiment d’aigua potable i 
clavegueram, caldria informar: 
 

 Sobre el “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en el polígon Belcaire 
Sud”. 

 Si les obres detallades en el “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en el 
polígon Belcaire Sud” reuneixen els requisits de la clàusula 11 PPT sobre 
renovació, entre altres, de xarxes de clavegueram. 

 Si el dit projecte es va incloure en el Pla d’inversions del servei presentat per 
l’adjudicatària i, si és el cas, el pla d’execució i finançament de la citada actuació 
i la data d’aprovació del citat pla.” 

 
III. A la vista del citat informe, mitjançant la providència d’Alcaldia de data 4-05-2015 
es va acordar: 
 
“Primer. Que els serveis tècnics municipals informen: 
 

 Sobre el “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en el polígon Belcaire 
Sud”. 

 Si les obres detallades en el “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en el 
polígon Belcaire Sud” reuneixen els requisits de la clàusula 11 PPT sobre la 
renovació, entre altres, de les xarxes de clavegueram. 

 Si el dit projecte es va incloure en el Pla d’Inversions del servei presentat per 
l’adjudicatària i, si és el cas, el pla d’execució i finançament de la citada actuació 
i la data d’aprovació del citat Pla. 

 
Segon. Que el Departament d’Intervenció trasllade al Departament de Contractació la 
sol·licitud efectuada a FACSA, SA el 24-02-2015 (r/s 734/2015) per a l’estudi 
d’alternatives que permeten a l’Ajuntament procedir a la connexió de l’EDAR Camí 
Cabres amb la nova EDAR i la memòria econòmica, segons refereix FACSA, SA en el 
seu escrit que va tindre entrada en aquest Ajuntament el 27-04-2015 (r/e 2683). 
 



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 

Tercer. Que el Departament d’Alcaldia trasllade al Departament de Contractació la 
sol·licitud a FACSA, SA per a la realització del projecte d’obres de connexió de l’EDAR 
Camí Cabres amb la nova EDAR, de data 1-04-2015 (r/s 1274/2015), segons refereix 
FACSA, SA en el seu escrit que va tindre entrada en aquest Ajuntament el 27-04-2015 
(r/e 2683).” 
 
IV. El Departament d’Intervenció va entregar la següent documentació: 
 
− Escrit de 24-02-2015 dirigit a FACSA on se sol·licita l’estudi de diverses alternatives 

tècniques per a procedir a la connexió de l’EDAR de Camí Cabres mitjançant la cruïlla 
del riu Belcaire i la memòria econòmica de cada una de les alternatives. 

− Escrit de FACSA de data 12-03-2015 on s’indiquen els treballs a realitzar subscrit per 
Javier García García del Departament de Clavegueram de FACSA. 

− Escrit d’1-04-2015 dirigit a FACSA on se sol·licita la realització del projecte de 
connexió de l’EDAR situada en Camí Cabres, mitjançant la cruïlla del riu Belcaire amb 
les conduccions de la nova EDAR mitjançant la finalització de les infraestructures 
iniciades amb l’execució de la urbanització Belcaire Sud. 

 
V. L’arquitecte municipal amb data 12-05-2015 va informar favorablement sobre el 
projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN EL POLÍGON BELCAIRE SUD”, i 
va fer constar que les obres previstes en el projecte al tractar-se de l’execució de nous 
trams de la xarxa, queden inclosos en la clàusula 11 del PPT, així com que l’obra no es 
troba inclosa en els Plans Inversions del Pla Director de Clavegueram del municipi de 
Moncofa aportats per FACSA el 14-12-2011 i el 25-06-2013, com a concessionària del 
servei de clavegueram municipal. 
 
VI. Mitjançant la providència d’Alcaldia de data 13-05-2015 es va acordar que la 
Intervenció municipal informara sobre la forma més convenient de finançament de les 
obres del “Projecte de nou bombeig d’aigües residuals en el polígon Belcaire Sud”, 
atenent el que disposa la clàusula 11 PCAP regulador del contracte d’abastiment 
domiciliari d’aigua potable i sanejament. 
 
L’informe es va emetre el 14-05-2015 i indicava que: “s’ha optat perquè el finançament 
de les obres descrites estiga càrrec de l’Ajuntament tal com es posa de manifest en el 
pressupost municipal prorrogat de l’exercici 2014 a 2015 en què existeix l’aplicació 
pressupostària EQU-160-60900 “Connexió EDAR Camí Cabres”. 
 
Així mateix, s’adjunta el certificat d’existència de crèdit per import de 138.707,36 € amb 
càrrec de l’aplicació pressupostària indicada. 
 
VII. El 9-08-2010 es va subscriure amb FACSA, SA un contracte d’abastiment 
domiciliari d’aigua potable i clavegueram. 
 
En la clàusula 11 PPT es fa referència a l’ampliació i renovació de les xarxes 
d’abastiment i clavegueram residuals, i s’estableix el procediment que cal seguir quant 
a la redacció del projecte de les noves obres, l’execució i la recepció. 
 
En la clàusula 11 del PCAP s’estableix que “l’execució, l’ampliació, la renovació i la 
millora de les instal·lacions generals de l’abastiment així com de la xarxa de distribució, 
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seran executades pel concessionari, i podran ser finançades per l’Ajuntament o pel 
concessionari de manera total o parcial, a voluntat de l’Ajuntament, sempre que 
prèviament es trobe la forma de rescabalar el concessionari de la inversió realitzada en 
el termini de vigència del contracte o d’alguna de les pròrrogues. 
 
Si al finalitzar la concessió per qualsevol causa quedaren obres o instal·lacions sense 
amortitzar en la seua totalitat, l’Ajuntament abonarà al concessionari, en el termini 
màxim de dos mesos des de l’entrega del servei, l’import de l’amortització pendent més 
l’IVA corresponent, incloses aquelles quantitats que s’hagueren passat al cobrament en 
els corresponents rebuts d’aigua potable i no s’hagueren pogut cobrar.” 
 
Legislació aplicable 
 
− La disposició transitòria primera del text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic. 
− Els articles 99.2 i 105 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 

Contractes del Sector Públic. 
 
Primera. Règim jurídic. La disposició transitòria primera TRLCSP estableix que els 
contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei indicada es 
regiran quant a l’efecte, el compliment i l’extinció, inclosa la duració i el règim de 
pròrrogues per la normativa anterior; per la qual cosa sensu contrario, els contractes 
adjudicats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 30/2007 es regiran quant a 
l’efecte, el compliment i l’extinció per aquesta llei. 
 
El contracte d’abastiment domiciliari d’aigua potable i sanejament es va adjudicar 
definitivament el 12-07-2010 mitjançant un acord de la Junta de Govern Local, i per 
tant, amb anterioritat a l’entrada en vigor del TRLCSP; per tant, el contracte es regirà 
per la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 
Segona. Procediment a seguir 
 
El procediment que cal seguir està regulat en la clàusula 11 PPT que estableix que: 
 

“Una vegada confeccionats els oportuns projectes de construcció, l’Ajuntament podrà 
encomanar al concessionari l’execució de les obres de desenvolupament 
d’infraestructures hidràuliques projectades i, en aquest supòsit, exigir-li la participació 
en el finançament, total o parcial, de les obres, així com de les expropiacions, els 
costos de redacció dels projectes constructius, direcció de les obres i coordinació de 
seguretat i salut tot això sempre que, prèviament, s’acorden les condicions i termini de 
rescabalament de la inversió que haja d’efectuar.  

En tot cas tant la designació del tècnic redactor del projecte, el tècnic director de les 
obres i el coordinador de Seguretat i Salut correspondrà a l’Ajuntament. 

La recepció de l’Ajuntament de noves infraestructures suposarà l’afecció d’aquestes a la 
prestació dels serveis públics concedits. 

En aquests casos es redactaran els oportuns projectes pels tècnics a l’efecte designats 
per l’Ajuntament perquè, després de l’aprovació per l’òrgan competent municipal, es 
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programe l’execució i la realització d’aquells, per alguna de les formes previstes en la 
legislació vigent.” 

Per tant, vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal, la clàusula 11 PPT, en relació 
amb l’article 105 LCSP que estableix que l’adjudicació d’un contracte d’obres requerirà 
la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del corresponent projecte, i 
correspondrà la seua aprovació a l’òrgan de contractació, procediria que l’òrgan de 
contractació aprovara el projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN 
POLÍGON BELCAIRE SUD” i s’acordara la incorporació a l’expedient de Contractació de 
l’acta de replantejament previ. 

Tercera. Òrgan competent per a l’aprovació i adjudicació de l’execució del 
projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN POLÍGON BELCAIRE 
SUD”. 
 
L’article 99.2 LCSP estableix que en els plecs de clàusules administratives particulars 
s’inclouran els pactes i les condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del 
contracte i les altres mencions requerides per aquesta llei i les seues normes de 
desenvolupament. 
 
La clàusula 11 PCAP arreplega que la gestió del servei inclourà l’execució de les obres 
d’ampliació i renovació necessàries de la xarxa de sanejament, i queda per determinar 
quin òrgan és el competent, en virtut de la citada clàusula, per a aprovar el projecte de  
“NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN EL POLÍGON BELCAIRE SUD” i adjudicar-ne 
l’execució a la concessionària del servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable i 
sanejament. 
 
L’òrgan de contractació competent per a l’adjudicació del citat contracte va ser la 
Junta de Govern Local en virtut del que disposa la disposició addicional segona de la 
Llei 30/2007 i de l’acord de delegació del Ple en la Junta de Govern Local de les 
facultats que com a òrgan de contractació corresponien al Ple, segons l’acord plenari de 
data 22-06-2007. 
 
No obstant això, mitjançant l’acord plenari de data 4-06-2012, es va revocar la 
delegació de competències efectuada pel Ple en la Junta de Govern Local, per la qual 
cosa l’òrgan de contractació competent per a aprovar el projecte i adjudicar 
l’execució de les obres, és el Ple de la corporació. 
 
Quarta. Determinació de la forma de finançament de les obres 
 
La clàusula 11 del PCAP estableix que l’execució, ampliació, renovació i millora de les 
instal·lacions generals de l’abastiment així com de la xarxa de distribució, seran 
executades pel concessionari, i podran ser finançades per l’Ajuntament o pel 
concessionari de manera total o parcial, a voluntat de l’Ajuntament, sempre que 
prèviament es trobe la forma de rescabalar el concessionari de la inversió realitzada en 
el termini de vigència del contracte o d’alguna de les seues pròrrogues. 
 
Per tant, és competència plenària determinar la forma de finançament de les obres; no 
obstant això, l’interventor municipal ha informat quant a la forma de finançament que 
s’ha optat pel finançament mitjançant recursos propis i consta a aquests efectes el 
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certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa que la 
contractació suposa. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la funcionària que subscriu proposa a l’Alcaldia elevar al 
Ple, la següent proposta: 
 
PRIMERA. Aprovar el projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN POLÍGON 
BELCAIRE SUD” presentat per la mercantil FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, SA, 
i redactat per l’enginyer industrial Juan Antonio Llopis Nicolau. 
 
SEGONA. Encomanar a la mercantil FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, SA 
l’execució de l’obra projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN EL POLÍGON 
BELCAIRE SUD” en virtut dels plecs de condicions administratives particulars i tècniques 
reguladors del contracte d’abastiment domiciliari d’aigua potable i sanejament subscrit 
amb aquesta mercantil. 
 
TERCERA. Aprovar el finançament del projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES 
RESIDUALS EN EL POLÍGON BELCAIRE SUD” amb càrrec dels recursos propis 
municipals. 
 
QUARTA. Aprovar la despesa que l’adjudicació suposa per import de 138.707,36 € IVA 
inclòs, amb càrrec de l’aplicació pressupostària EQU-160-60900 del vigent pressupost 
de despeses. 
 
CINQUENA. Facultar l’alcalde per a designar els tècnics directors d’obra que pertoquen 
i subscriure els contractes que s’escaiguen derivats de l’adjudicació proposada. 
 
És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret, i es dóna trasllat 
a l’Alcaldia per al seu coneixement i efectes.” 
 
Vist tot el que antecedeix DISPOSE elevar al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMERA. Aprovar el projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN EL 
POLÍGON BELCAIRE SUD” presentat per la mercantil FOMENTO AGRICOLA 
CASTELLONENSE, SA, i redactat per l’enginyer industrial Juan Antonio Llopis Nicolau. 
 
SEGONA. Encomanar a la mercantil FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, SA 
l’execució de l’obra projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS EN EL POLÍGON 
BELCAIRE SUD” en virtut dels plecs de condicions administratives particulars i tècniques 
reguladores del contracte d’abastiment domiciliari d’aigua potable i sanejament subscrit 
amb aquesta mercantil. 
 
TERCERA. Aprovar el finançament del projecte de “NOU BOMBEIG D’AIGÜES 
RESIDUALS EN EL POLÍGON BELCAIRE SUD” amb càrrec dels recursos propis 
municipals. 
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QUARTA. Aprovar la despesa que l’adjudicació suposa per import de 138.707,36 € IVA 
inclòs, amb càrrec de l’aplicació pressupostària EQU-160-60900 del vigent pressupost 
de despeses. 
 
CINQUENA. Facultar l’alcalde per a designar els tècnics directors d’obra que pertoquen 
i subscriure els contractes que s’escaiguen derivats de l’adjudicació proposada”. 
 
Una vegada obert el torn d’intervencions, el regidor del Grup Bloc, Sr. Canós Marcos, 
pregunta per què no es realitza una licitació pública i pel contingut de l’informe de 
l’arquitecte municipal. 
 
En aquest punt sol·licita la paraula l’interventor, el qual, després de ser autoritzat per 
l’Alcaldia, informa sobre la legalitat de l’adjudicació directa de les obres. 
 
El Sr. Canós Marcos pregunta si la Diputació Provincial no havia d’aportar 50.000 euros 
per a finançar les obres. 
 
L’interventor respon que dels 200.000 euros compromesos 40.000 eren l’aportació 
prevista de la Diputació, però que amb els 160.000 restants d’aportació municipal 
existeix crèdit suficient per a realitzar les obres. 
 
El regidor del Grup Popular, Sr. Alós Valls, critica la improvisació i la precipitació de la 
convocatòria i diu que el seu partit està en contra dels abocaments il·legals però que 
votaran en contra perquè pensen que l’adjudicació pot incórrer en prevaricació, perquè 
la documentació podria ser més extensa i perquè el tema havia d’haver passat per la 
comissió informativa d’Urbanisme. 
 
Una vegada obert un segon torn d’intervencions el Sr. Canós Marcos assenyala que 
està a favor de la nova estació depuradora i del col·lector però critica la falta de 
documentació, l’adjudicació de les obres a dit i la falta d’una comissió informativa. 
 
L’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista), critica l’actitud del Sr. Canós Marcos i crida 
l’ordre als membres del Grup Popular per interrompre’l. Finalitza reprotxant al Grup 
Popular la seua forma de fer política i preguntant-li què diran als veïns. 
 
El Sr. Alós Valls respon dient que el desgovern del Sr. Picher Juliá acabarà prompte i 
que ja han explicat als veïns quina és la seua postura.  
 
El Sr. Canós Marcos qüestiona la legalitat de l’acord, assenyala que es tracta d’un Ple a 
cegues i reitera la sol·licitud d’una comissió informativa. 
 
L’alcalde respon que el Ple és legal i crida l’ordre al Sr. Canós Marcos per interrompre’l. 
Acaba dient que ha estat esperant la subvenció de la Diputació, i que d’ací ha vingut el 
retard, i que al Grup Popular no li importa res el que passe amb Moncofa. 
 
En aquest punt sol·licita intervindre el secretari, el qual, després d’autoritzar-lo 
l’Alcaldia, informa que l’expedient que s’ha dut al Ple està complet tal com exigeix la 
normativa de règim local. 
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El Sr. Andrés Alós, regidor del Grup Popular, indica que no els ha enviat l’expedient per 
correu electrònic. 
 
El secretari li respon que no s’ha pogut enviar per correu electrònic però que no és una 
obligació legal. 
 
El Sr. Andrés Alós exposa que els ha faltat temps per a estudiar l’expedient. 
 
Una vegada finalitzades les intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició la 
qual resulta aprovada amb el següent resultat: 
 

• 6 vots a favor que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Tania Palacios Giménez, 
Nadia Martí Arnau, Ana Safont Rectalá, Francisco Cueco Martí i Manuel Martínez 
Paradís (Grup Socialista). 

• 5 vots en contra que corresponen a:  José Mª Andrés Alós, Wenceslao Alós 
Valls, Matilde Alós Juliá,  Rocío Martínez Casado i Mª Dolores Arnau Muñoz 
(Grup Popular). 

• 1 abstenció que correspon a: Josep Canós Marcos (Grup Bloc). 
 
1.3. Modificació de la periodicitat de les sessions plenàries 
 
Per Secretaria es dóna lectura de la part resolutòria de la Proposició d’Alcaldia, de data 
18 de maig de 2015, que diu: 
 
“Vist que per acord del Ple de data 23 de juny de 2011 es fixa la periodicitat bimestral 
de les sessions ordinàries del Ple i que es determina l’últim dijous hàbil de cada mes 
imparell (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), amb l'horari següent: 
ordinaris hivern a les 20 hores, ordinaris estiu a les 20.30 hores, extraordinaris a les 12 
hores.  
 
Vist que per acord del Ple de 4 de juny de 2012 es modifica l'acord de 23 de juny de 
2011 i passa a ser la periodicitat de les sessions plenàries mensual amb les mateixes 
condicions (dia de celebració, horari d'estiu i d'hivern). 
 
Vist que les sessions ordinàries de les comissions informatives corresponents al mes de 
maig, correspondria realitzar-les el dia 23. 
 
Vist que la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig, correspondria 
realitzar-la el dijous dia 28. 
 
Vist que el dia 24 de maig se celebraran les eleccions municipals i autonòmiques. 
 
Atés que segons l'article 194 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General: 
   
1.  El mandat dels membres dels ajuntaments és de quatre anys comptats a partir de la data de 
la seua elecció, en els terminis previstos en l'article 42, apartat 3 d'aquesta Llei Orgànica. 
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2.  Una vegada finalitzat el seu mandat els membres de les corporacions cessants continuaran 
les seues funcions solament per a l'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus  
successors, en cap cas podran adoptar acords per als quals legalment es requerisca una majoria 
qualificada.  
 
Atés que segons l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
reguladores del règim local, el Ple celebra sessió ordinària com a mínim (...); cada dos mesos en 
els ajuntaments dels municipis d'una població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants (...). 
 
PROPOSE: 
 
Modificar el règim de sessions del Ple i les comissions informatives acordat pel Ple de 
data 28 de maig i no celebrar sessions ordinàries durant el mes de maig.” 
 
 
Una vegada obert el torn d’intervencions el regidor del Grup Bloc, Sr. Canós Marcos, 
pregunta si la proposició es refereix a totes les sessions o solament a la del mes de 
maig. 
 
El Sr. Andrés Alós, regidor del Grup Popular, exposa que el seu grup vol mantindre 
l’actual règim de sessions ja que alguns regidors volen aprofitar per a acomiadar-se en 
la sessió ordinària de maig. 
 
L’alcalde, Sr. Picher Juliá (Grup Socialista), respon que podien haver-ho dit abans i 
s’hagueren estalviat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’obri un segon torn d’intervencions i el Sr. Canós Marcos assenyala que si mantindre la 
sessió del pròxim dia 28 és perquè alguns membres de la corporació puguen 
acomiadar-se està conforme. 
 
Finalitzen les intervencions i l’alcalde sotmet a votació la Proposició la qual resulta 
rebutjada amb el següent resultat: 
 

• 7 abstencions que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Tania Palacios Giménez, 
Nadia Martí Arnau, Ana Safont Rectalá, Francisco Cueco Martí, Manuel Martínez 
Paradís (Grup Socialista) i Josep Canós Marcos (Grup Bloc). 

• 5 vots en contra que corresponen a:  José Mª Andrés Alós, Wenceslao Alós 
Valls, Matilde Alós Juliá,  Rocío Martínez Casado i Mª Dolores Arnau Muñoz 
(Grup Popular). 

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

 
 


