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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA EL 17 D’ABRIL DE 2014 

 
 
Dia:     17 d’abril de 2014 
Hora d’inici:   12 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 525 de 14 d’abril de 2014 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:   Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí 
José Mª Andrés Alós  Ana Safont Recatalà 
Matilde Alós Julià  Tania Palacios Giménez 
Wenceslao Alós Valls  Manuel Martínez Paradís 
Josep Canós Marcos  Nadia Martí Arnau 
     
Regidors absents:             Rocío Martínez Casado  
    Mª Dolores Arnau Muñoz 
 
Interventor:    Jesús Gual Sanz 
 
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la Corporació, 
amb el fi de constituir-se en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
L’alcalde explica que el punt 1 de la convocatòria és un error, perquè no consta la data de cap 
acta per a aprovar. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA PER 
A L’EXERCICI 2014 
 
“De conformitat amb el que disposen els art. 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, s’ha format 
el pressupost de l’Ajuntament i s’hi ha unit: 

- Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenta en relació 
amb el vigent. 

- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent referida, almenys, a sis 
mesos de l’exercici corrent. 

- Annex de personal de l’entitat local.  

- Annex d’estat i moviment del deute. 
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- Annex de les inversions a realitzar en l’exercici. 

- Un informe econòmic financer, en què s’exposen les bases utilitzades per a l’avaluació dels 
ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a atendre el 
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en 
conseqüència, l’efectiu anivellament del pressupost. 

- Informe núm. 106/2014 de data 9 d’abril emés per l’interventor. 
 
- Informe 107/2014 de data 9 d’abril emés per l’interventor en relació al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
- Informe 108/2014 de data 9 d’abril emés per l’interventor en relació a la regla de la despesa i 
a l’objectiu de deute. 
 
- Bases d’execució del pressupost. 
 
El projecte de pressupost d’ingressos i despeses s’ha ajustat als criteris i a l’estructura de la 
nova Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
 
Així mateix, el pressupost s’ha elaborat amb superàvit de conformitat amb el que ha establit 
l’art. 193.3 del TRLRH.  
 
Vist tot el que antecedeix, aquesta Alcaldia proposa: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal, formats per la 
documentació exposada i l’exposició al públic, amb l’anunci previ en el Butlletí Oficial de la 
Província, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar-hi 
reclamacions davant del Ple.  
 

Segon. Que d’acord amb l’article 21 del RD 500/1990 ES CONSIDEREN INCLOSES EN ELS 
CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2014 LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
SEGÜENTS: 

1. Suplement de crèdit per import de 280.638,90 € finançat amb RLTGG. 
2. Suplement de crèdit per import de 548.361,10 € finançat amb baixes. 

Tercer. Que si transcorre el termini i no s’han presentat reclamacions, observacions ni 
objeccions, es considerarà definitivament aprovat; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini 
d’un mes per a resoldre-les. El pressupost general, definitivament aprovat, serà inserit en el 
butlletí oficial de la corporació, si en tinguera, i, resumit per capítols de cada un dels 
pressupostos que l’integren, en el de la província i es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat 
i a la corresponent comunitat autònoma. La remissió es realitzarà simultàniament a l’enviament 
al butlletí oficial a què es refereix l’apartat anterior. 

Quart. El pressupost entrarà en vigor, en l’exercici corresponent, una vegada publicat en la 
forma assenyalada.” 

L’alcalde dóna lectura al punt següent, relatiu a l’aprovació inicial del pressupost i matisa que el 
punt 1 de l’acord dirà “aprovar inicialment el pressupost i la plantilla”, ja que aquesta segona 
s’havia omés per error en l’enunciat. 
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El secretari dóna lectura a la proposta d’acord i va recalcar en la lectura del punt 1, que cal 
incloure “i la plantilla”, tal com ha indicat l’alcalde. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que es tracta d’un pressupost que compleix el Pla d’Ajust, 
que es tracta d’un pressupost continuista, per tant auster, el més auster fins al moment, gràcies 
a l’esforç realitzat per l’equip de govern, i encara que l’oposició no ens ho ha posat fàcil, sinó el 
contrari, aquest pressupost continua contemplant tots els serveis socials, ajudes, subvencions i 
tots els serveis que ha d’assumir l’Ajuntament. Un pressupost que s’està elaborant des 
d’octubre de 2013 i l’esborrany del qual es va entregar a l’oposició el 28 de febrer de 2014. Vist 
el bon resultat de l’any anterior, se seguirà dotant d’un fons de contingència que ascendeix a 
19.000 euros, encara que no es preveu generar més despesa, cosa que és conseqüència de la 
bona gestió de l’equip de govern que ha sabut contindre la despesa en els últims anys. A 
continuació dóna les dades relatives a ingressos i despeses: els ingressos són 14.196.156,19 
euros, i les despeses de 14.195.238,61 euros; d’aquests, ingressos corrents 11.334.156,19 
euros i despeses corrents 6.558.537,94 euros, per tant existeix un superàvit d’1.517.058 euros. 
Apunta que el pressupost s’ha vist condicionat per l’operació de les obres de la depuradora, 
prioritat de l’equip de govern, i apunta breument les xifres dels imports per capítols. El capítol I 
(Personal) ha experimentat un descens de 246.672 euros i queda fixat l’import en 2.918.026,76 
euros. El descens es deu que s’ha eliminat l’import corresponent a la nòmina del regidor del 
Bloc i del seu càrrec de confiança, així com les gratificacions, que s’han substituït per temps 
lliure. El capítol II (despeses corrents de béns i serveis) ha descendit en 253.733 euros i queda 
en 2.877.000 euros. Les partides corresponents a les despeses de les regidories han sigut totes 
reduïdes per tindre’n un major control: la de Cultura passa de 114.125 euros en 2013 a 59.090 
euros; la de Festes de 103.700 euros a 73.755 euros; la d’Esports de 47.400 euros a 37.412 
euros; la de Joventut de 53.000 euros a 21.000 euros i la de Manteniment d’Infraestructures de 
105.000 euros a 85.000 euros. Aquestes retallades no afecten els serveis a càrrec de 
l’Ajuntament i l’única partida que s’ha vist incrementada respecte del pressupost de 2013 és la 
de Serveis Socials a causa de la voluntat de l’equip de govern de dotar-la de més import per la 
situació de crisi que s’està vivint. El capítol III (despeses financeres) s’ha vist reduït per no 
haver d’abonar els interessos de demora derivats del retard en el pagament de factures, ja que 
s’està pagant a 45 dies i no s’ha sol·licitat la bestreta a Diputació per la recaptació, per la qual 
cosa tampoc s’hauran d’abonar els interessos corresponents. El capítol IV (transferències 
corrents) s’ha vist reduït en 20.000 euros. S’han eliminat algunes subvencions, però no les de 
caràcter social (ajuda a llibres de text, ajuda a guarderies, xec bebé) i s’han vist reduïdes 
encara que no eliminades del tot les destinades a esports. I les associacions del municipi saben 
que qualsevol despesa que es genere per a representar-lo estarà cobert.  En el capítol V (obres 
i inversions) cal mantindre els imports corresponents a l’obra de la connexió de l’Edar Camí 
Cabres per 200.000 euros i a les obres de millora i adequació dels col·lectors municipals per 
import de 359.345,80 euros. En el capítol VII (transferències de capital) es troba l’obra de la 
depuradora, amb un import de 2.452.153.20 euros corresponent a obra futura finançada amb el 
préstec i 2.419.679,60 euros corresponent a obra executada que inclouen les modificacions 
aprovades pel Ple. El capítol VIII inclou el 100% del capítol d’ingressos, les bestretes de 
personal i el capítol IX inclou les amortitzacions previstes en 2014, i l’import derivat del Reial 
Decret 4/2012 és de 497.000 euros davant dels 112.000 euros de 2013. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que és per tots sabut que el Partit Popular va presentar una 
proposta per a reduir algunes partides de despeses del pressupost i que eixos imports es 
destinaren a altres partides amb el fi de pal·liar la desocupació en la localitat i per a fer front a 
alguns problemes puntuals existents. La moderació de la proposta del Partit Popular no ha sigut 
deguda a la conformitat amb la proposta del Partit Socialista, sinó a la necessitat de traure 
avant els pressupostos de 2014. No hem d’oblidar que estem a finals d’abril i que, com bé ha 
dit la regidora, Sra. Martí, l’esborrany no ens el van entregar fins al 28 de febrer de 2014. La 
proposta presentada persegueix una finalitat específica, que és tindre un major control sobre 
els problemes que es pretenguen solucionar. La proposta presentada i introduïda tractava d’una 
dotació que significava el 60% de la reducció de la despesa i destinar els següents imports a les 
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necessitats que es detallen a continuació: a foment de l’ocupació: 41.000 euros; adequació 
d’edificis i vials per a persones amb discapacitat: 9.000 euros; millores camp de futbol: 7.000 
euros; control de plagues: 6.000 euros; i no reduir com pretenia l’equip de govern la despesa 
destinada a les festes de Sant Antoni en 10.000 euros, sinó el 50% d’aquesta quantitat, tenint 
en compte que fa tres anys es destinaven per a aquest concepte 30.000 euros, l’any següent es 
destinaren 20.000 euros i enguany es reduïa a 10.000 euros, proposem reduir-lo en 5.000 
euros. D’una altra banda, la proposta contempla reduir altres despeses que considerem 
excessives, com són les retribucions de l’equip de govern, que implicaria un 15% menys i que 
inclouria tant les sous com la seguretat social; reduir la despesa derivada de la carrossa del 
MoncofaOrgull, 1.200 euros, la qual cosa no significa, com s’ha dit, que vullguem que s’elimine 
la celebració; una reducció en atencions protocolàries del 50% que suposaria 6.200 euros 
menys; reduir la partida de publicitat i propaganda en un 60%, és a dir, 18.300 euros menys; i 
en despeses jurídiques i contenciosos, l’import previst dels quals és de 80.000 euros, fet que 
ens pareix excessiu ja que es poden buscar altres formes de cobrir el mateix servei, es reduiria 
en 6.000 euros una de les partides de 36.000 euros. L’import de 5.000 euros que s’afegiria a les 
festes de sant Antoni proposem que es reduïsca de la partida de les festes de juliol. 
 
L’alcalde explica que en novembre de 2013, amb els pressupostos elaborats, va ser el Partit 
Popular autonòmic el que els va entretindre amb l’expedient de crèdit per a la depuradora, per 
la qual cosa no es van poder portar a Ple els pressupostos, ja que estaven condicionats a eixe 
expedient, que, dit pels funcionaris de la Conselleria d’Hisenda, va ser l’únic que es va quedar 
damunt de la taula. Açò em sona, no a oblit, sinó a ganes de fastidiar. Vam haver de tornar a 
refer el pressupost, ja que el motiu de la denegació segons la seua interpretació és que no cap 
crèdit en obres executades. És veritat que des del dia 28 de febrer estan entregats els 
esborranys als grups de l’oposició però el que vol que quede clar és que el retard ve per la 
tardana resolució de l’expedient enviat a Conselleria, ja que el pressupost estava condicionat a 
aquesta. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) presenta una esmena al punt que es transcriu a continuació: 
 
“BLOC-Compromís comprova que el pressupost està adaptat a les circumstàncies del moment. 
És a dir, un pressupost abocat a pagar l’endeutament que les antigues legislatures han produït i 
una plantilla de personal amb un cost de 3.000.000 €. Dos circumstàncies produïdes per factors 
aliens a l’equip de govern: una herència d’endeutament econòmic urbanístic i de personal del 
seu mateix partit. 
 
Però, BLOC-Compromís no pot aprovar el pressupost del 2014 pels següents motius: 
 

1. No concloure una negociació bilateral pels dos partits i obtindre un resultat (PSOE-
BLOC). 
 

2. No existeix cap RLT que regule el capítol I i evitar les irregularitats que remarca 
l’informe jurídic 15/2014 que redacta l’oficial major on afirma que existeixen punts que 
no són conforme a dret (complements específics, complement de productivitat, etc.). 
Un capítol I, que és el segon problema que té aquest Ajuntament, i que només ha sigut 
reduït en el sou de l’Alcaldia i la dimissió de la nostra secretària de grup. 
 

3. S’han de revisar certs llocs de treball, en forma de vacant, per la seua amortització i 
reestructuració del Departament de Recaptació (aux. intervenció, registre, arq. tec., 
tèc. Medi Ambient, etc.), punt que és conseqüència de la redacció de la RLT. 
 

4. Expedientar el recaptador de forma immediata com assenyalen les diferents auditories i 
com indica l’informe de l’auditoria econòmica: “En haver-se comprovat l’existència de 
valors prescrits en la recaptació d’almenys 10 anys anteriors, que es tramiten 
immediatament els expedients per determinar les responsabilitats de l’absència de 
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supervisió tècnica i política de la recaptació municipal, que en no haver realitzat la 
recaptació executiva durant 10 anys han provocat un enorme pèrdua econòmica en les 
arques de l’Ajuntament”. 
 

5. Anul·lació o negociació de partides (arrendaments de solars, att. protocolàries i 
publicitat, estudi i treballs tècnics exteriors). 
 

6. Creació o millora de les següents partides amb les corresponents dotacions 
econòmiques, a causa de l’estalvi de les propostes anteriors: 
 

- Foment del món laboral (40.000 €). 
- Trencament de barreres arquitectòniques seguint un estudi adequat que 

reconega les problemàtiques del municipi i del seu cost (30.000 €). 
- Foment de l’associacionisme i l’esport del municipi (20.000 €). 
- Millora comissió de festes (10.000 €). 
- Pagament del deute o creació d’una partida de contingències (200.000 €). 

 
Per tot l’exposat, presentem la següent: 
 

ESMENA 
 

1. Que s’accepten les propostes esmentades, donant prioritat a les que recauen sobre el 
capítol I. 
 

2. Que les propostes es realitzen abans de l’aprovació del pressupost o en el seu defecte 
un clar compromís aportant una prova documental i escrita que es realitzarà abans de 
la presa de l’acord pressupostari. 
 

3. En conseqüència del punt exterior, deixar damunt de la taula el pressupost del 2014 per 
prendre les accions corresponents, per portar a terme les proposicions esmenades”. 
 

El Sr. Canós explica el contingut de l’esmena i la posa com a condició per a donar el seu vot a 
favor en aquest punt. 

 
L’alcalde diu que com el Sr. Canós ha posat les condicions per a votar a favor d’aquest punt, no 
s’esforçarà molt a explicar el que ell ha fet des del seu grup: tatxa d’autoritarisme al Grup 
Socialista quan és ell el que imposa la seua voluntat, que amb un sol regidor proposa una 
comissió per a vindre a l’Ajuntament a pactar els pressupostos, cosa amb la qual està en 
desacord. Les propostes del Grup Bloc respecte al pressupost, unes són còpia del Grup Popular i 
altres són fruit del populisme i de voler penjar-se medalles. El Sr. Canós està acusant els altres 
del que és ell i ha demostrat que únicament volia acudir a les reunions de negociació per a 
saber què s’hi parlava. I, a més a més, va haver de ser ell qui va anar a la seu del Bloc a pactar 
els pressupostos i l’endemà van traure en premsa que l’equip de govern havia retardat les 
negociacions. Ara no saben què votar, així que s’han d’atindre a les conseqüències. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista), contestant la intervenció del Sr. Alós, diu que eixes cinc 
actuacions que proposen, que sumen 68.167,94 euros s’ha fet l’esforç de traure-les d’altres 
partides, l’equip de govern ha hagut de gestionar el mateix amb uns recursos limitats, i saber 
de quines partides es pot reduir i de quines no. A més a més, es comunicaren i es va explicar 
bastant bé als grups de l’oposició els motius pels quals no es podia retallar en les partides que 
es proposaven. En el tema de les retribucions dels membres de l’equip de govern, ee considera 
que no cap reducció per la dedicació i per la responsabilitat que cada lloc comporta. Respecte a 
l’arrendament de material i mobiliari, no cap la reducció de la despesa de la carrossa del 
MoncofaOrgull ja que pel benefici que s’obté de la quantitat de persones que acudeixen a 
l’esdeveniment per a Moncofa està sobradament justificada la despesa. Les felicitacions rebudes 
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per l’equip de govern d’empreses i hostalers per aquest acte així ho demostren, i la quantitat de 
diners que mou l’esdeveniment justifica plenament eixa despesa, ja que es tracta de fomentar 
el turisme, que és un dels sectors que ens queda en aquest moment. Quant a la partida 
d’atencions protocol·làries, igual que en altres partides, s’ha vist reduïda, i s’ha deixat l’import 
mínim per a poder tindre elements com escenaris, presentació de la reina, etc. D’una altra 
banda, no s’han tocat partides destinades a ajudes com els llibres de text o el xec bebé. No 
podem llevar despeses de les partides que proposa el Grup Popular i encara gràcies que podem 
seguir prestant els mateixos serveis amb molts menys diners. Quant al Sr. Canós, vull dir-li que 
pareix que no ha entés com funciona l’Administració. Pel que fa al personal d’aquest 
Ajuntament, és sabut que si pel Sr. Canós fóra es quedaria ell sol, però tot el personal és 
necessari, s’ha de traure molta faena i encara que a ell li agradaria boicotejar l’Ajuntament, 
doncs seguirem treballant sense la seua ajuda, perquè al cap i a la fi mai l’hem tinguda. 
Respecte al tema d’expedientar el recaptador, ja es va comentar quines serien les actuacions i 
que s’han de portar a terme des de l’equip de govern en temps i forma, que per a això són els 
gestors d’aquest Ajuntament, no el Sr. Canós; i respecte de la reducció de les partides que 
proposa, si haguera acudit a les reunions i comissions que han tingut lloc i s’haguera llegit la 
documentació s’hauria adonat en quin punt estem. Quant a la partida de festes, la primera 
interessada és la pròpia Regidoria de Festes, però s’ha de reduir per la vostra irresponsabilitat. 
Respecte que no rebeu cap resposta de la nostra part ja l’ha contestat l’alcalde, quant a les 
licitacions, pel que fa als serveis jurídics, si acudira a les comissions sabria com està el tema, i 
que s’està treballant en eixe tema i en la reducció d’eixa despesa. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que respecte del que per a l’alcalde pot ser clar i evident per a 
ells no ho és tant. Si l’esborrany del pressupost s’haguera entregat a la vegada a Conselleria i 
als grups de l’oposició haguera sigut temps que s’haguera avançat per a la revisió i això que 
haguera anat davant. Pel que fa a l’esmena presentada per part del Bloc estem d’acord amb la 
destinació de les inversions, de fet algunes d’elles són calcades de les propostes pel Grup 
Popular, però amb el que no estan d’acord és amb la destinació i l’origen de les despeses. 
Presenten una esmena verbal als pressupostos amb les reduccions presentades anteriorment, 
però no estan d’acord amb el seu origen, perquè creuen que hi ha partides que es poden reduir 
encara més. 
 
L’alcalde reitera l’explicació del tràmit de l’expedient dirigit a Conselleria, presentat en temps i 
forma perquè s’aprovara abans del 31 de desembre, i poder així aprovar el pressupost per a 
2014, i que l’expedient va ser l’únic que es va quedar sobre la taula, amb el conseqüent retard 
en la tramitació dels pressupostos, ja que es va haver de tornar a modificar l’expedient, i va 
arribar a mitjans febrer. L’oposició ha presentat unes modificacions del pressupost que resulten 
del tot populistes (augment en fitosanitaris per a la fumigació dels mosquits, augment en la 
subvenció de les festes de sant Antoni, etc.), per no parlar de la carrossa del MoncofaOrgull, 
que suposa el 50% del pressupost de l’acte, se sent avergonyit de parlar d’aquest tema, perquè 
veu vulnerats els drets de les persones que hi participen. Davant de la interrupció del Sr. Alós 
que respecte el seu torn de paraula, perquè ell sí que ho ha fet. Que cada u interprete d’on vol 
llevar o posar, nosaltres seguirem amb la nostra labor i que el poble veja cada u per la labor del 
que està. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan reclamant les negociacions del pressupost a l’equip de 
govern des de setembre de l’any passat. En un primer moment hi va haver un acord que la 
comissió negociadora s’anava a fer, i tal com s’apropava el moment d’aprovar el pressupost 
l’alcalde es va negar que assistiren els membres designats per a tal comissió i que únicament es 
reunira el regidor. Nosaltres créiem que era millor que es negociaren per part de tots els 
integrants i ens vam trobar amb la negativa de l’Alcaldia també que les reunions foren en 
l’Ajuntament, encara que ens vam oferir a vindre. Com ens van explicar que no es podia fer en 
cap estament públic va ser pel que es va proposar que ens reunírem a la nostra seu, per la qual 
cosa hem d’agrair a l’alcalde que vinguera i a més a més que vinguera sol i escoltara els nostres 
suggeriments, encara que després d’eixa reunió no hem obtingut cap resposta. Però l’únic que 
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hem trobat en tot moment és la negativa del Grup Socialista a negociar. Aquestes negociacions 
no són noves, en l’anterior pressupost ens vam abstindre perquè no estava la RLT. Les 
licitacions dels serveis jurídics tampoc són noves. Fins a ara l’equip de governe únicament ha 
fet falses promeses. Pel que fa al tema del personal, no volem boicotejar res, l’únic que volem 
és que es faça cas dels informes de l’oficial major, que està dos anys dient-ho. No hi ha una 
RLT, per tant no sabem si sobra personal o no. Conseqüència de tantes promeses sense complir 
ha sigut la ruptura del pacte. Pel que fa a expedientar el recaptador, és una altra promesa 
sense complir i està provat que existeixen irregularitats. Contesta a la Sra. Martí pel tema de no 
acudir a les comissions: es va avisar en temps i forma, perquè treballa fora de l’Ajuntament i va 
demanar que es canviara la reunió i es va denegar, però es va dir que li permetien visitar 
l’interventor. El Grup Bloc presenta propostes serioses, però no veu fruits per part del Grup 
Socialista, que promet i no compleix res. 
 
L’alcalde reitera que el Sr. Canós falta a la veritat, perquè no es creu que a un treballador i 
menys sent funcionari, no li donen permís en el treball per a assistir a una comissió informativa. 
D’una altra banda, li indica que ell no necessita cap testimoni per a anar a la seu del Bloc, del 
Partit Popular, o on haja d’anar, cosa que al Sr. Canós pareix que sí que li fa falta. Creu que 
s’han tornat bojos si creuen que pot pactar un pressupost municipal tot un partit, i no un 
regidor, que és qui ha sigut elegit pel poble. L’esborrany dels pressupostos el tenen des del 
mateix moment que la resta de grups de l’oposició i si diu que no l’han pogut revisar perquè 
treballen són excuses de “mal pagador”, excuses barates. I no tolerarà que, a més a més, pose 
en dubte que ell no ha volgut negociar. L’autoritarisme el demostra el Sr. Canós, que posa com 
a condició que vinga la seua gent, quan ell ha acudit sol a la seu del Bloc. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) demana permís per a realitzar una pregunta al Grup Popular, si tenen 
els vots delegats. 
 
El secretari explica que no cap delegació, perquè la jurisprudència té establit que el vot és 
personalíssim i correspon al regidor. Encara que s’haguera fet la delegació amb antelació no hi 
cabria.  
 
Se sotmet a votació l’esmena del Grup Bloc i resulta rebutjada per 6 vots en contra del Grup 
Socialista, 4 abstencions del Grup Popular i 1 vot a favor del Grup Bloc.  
 
Se sotmet a votació l’esmena del Grup Popular i resulta rebutjada per 6 vots en contra del Grup 
Socialista, 4 vots a favor del Grup Popular i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per 6 vots a favor del Grup Socialista i 5 vots en 
contra (4 del Grup Popular i 1 del Grup Bloc). 
 
Com que no hi hagueren més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 13 
hores i es va estendre aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, 
DONE FE. 

 
 

Moncofa, 17 d’abril de 2014 
 

El secretari,                  Vist i plau, l’alcalde, 
 
 
 

Sr. José Vicente Ruano Vila                                                         Sr. Jaime Picher Julià 


