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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
L’11 DE NOVEMBRE DE 2014 

 
 
Dia:     11 de novembre de 2014 
Hora d’inici:   13 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 1.827, de 6 de novembre de 2014 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:   Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Wenceslao Alós Valls  Francisco Cueco Martí 
José Mª Andrés Alós  Tania Palacios Giménez 
Rocío Martínez Casado  Manuel Martínez Paradís 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Nadia Martí Arnau 
Josep Canós Marcos  Ana Safont Recatalà 
        
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Interventor:   Jesús Gual Sanz 
 
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. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
 
1. DICTAMEN RELATIU A LA SOL·LICITUD DE BESTRETA DE RECAPTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ 
 
“A la vista de la providència dictada per aquesta Alcaldia, en data 21 d'octubre del 2013, en virtut de la 
qual s'ha acordat la incoació de l'expedient per a la sol·licitud de la bestreta de recaptació a la Diputació 
per un import de 2.924.000 € i s'ha sol·licitat un informe als departament de Secretaria i Intervenció. 
 
Donat l'informe favorable emés conjuntament per l'interventor i el secretari. 
 
Vist tot el que antecedix l'alcalde president que subscriu proposa al Ple l'adopció del següent acord. 
 
Primer. Aprovar la concertació de la bestreta de recaptació amb la Diputació de Castelló, per un import 
de 2.924.000 €, la qual tindrà la consideració d'operació de tresoreria, i desplegarà els seus efectes en 
l'exercici 2015. 
 
Segon. Un vegada aprovada la concertació de la bestreta, sol·licitar formalment a la Diputació el seu  
desembossament, el qual en tot cas es produirà a partir de l'1 de gener del 2015. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per a la firma de tots aquells documents que siguen necessaris per a 
materialitzar el present acord”. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (6 del Grup 
Socialista i 4 del Grup Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) explica que es tracta de la bestreta que es demana cada any a Diputació. 
Es tracta d'un 30% dels ingressos de l'any anterior, és una bestreta a curt termini, es tornarà en el que va 
d'any. Són 2.924.000 euros i Diputació es de la recaptació en voluntària de l'IBI. Els intereres ascendeixen 
a 64.000 euros; l'entitat bancària és provincial i l'òrgan competent per a acordar és el Ple perquè l'import 
supera el 15% dels ingressos. 
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El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que a la vista de la documentació aportada en la Comissió Informativa i 
l’informe complementari d’Intervenció sol·licitat que consideraven important per a votar a favor aquesta 
proposta, es tracta d’una bestreta que possibilitarà el compliment del període mitjà de pagament a 
proveïdors. El cost per al poble serà de 65.000 euros en concepte d’interessos, i insisteix en allò que 
apuntaven en sessions anteriors: si es liquidaren les 1.500 plusvàlues pendents de liquidar la bestreta se 
sol·licitaria de menor import i, en conseqüència, es generarien menys interessos. El Partit Popular té ara 
un dilema: davant de les acusacions del Partit Socialista que l’únic que vol el nostre grup és la fallida de 
l’Ajuntament, podríem votar en contra i que així fóra, o votar una altra cosa i assumir la seua 
responsabilitat, com ha fet fins ara. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que en la Comissió Informativa preguntaren per a què era la bestreta, i ens 
van contestar que es tracta d’una operació de tresoreria per a pagar nòmines, etc.; per tant, després de 
revisar els informes i quadrar els comptes trobem correcta l’operació. Així, sense ànim d’anar contra 
l’Ajuntament i pensant en el millor per al poble i per a l’Ajuntament de Moncofa, que és el que han fet fins 
a ara, no posaran traves a aquesta operació. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que respecte a la liquidació de les plusvàlues, ja es va parlar en la 
Comissió Informativa anterior a aquesta última, que estan intentant solucionar el tema, i que ja han tingut 
diverses reunions amb Diputació. Tan de bo se solucione i es puguen liquidar, però en aquests moments 
no és així, per la qual és necessari aprovar aquesta operació per a poder pagar nòmines, pagar els 
proveïdors i seguir amb el Pla d’Estabilitat. Lluny d’intentar afonar l’Ajuntament, l’oposició hauria de votar 
a favor perquè el que no voldrà és afonar els proveïdors i els treballadors d’aquesta casa. Els demana el 
vot perquè es requereix majoria absoluta. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) puntualitza que la intenció del Grup Popular mai ha sigut afonar els 
proveïdors, ni els treballadors, ni ningú. Simplement el que ha dit és que si s’hagueren liquidat eixes 1.500 
plusvàlues l’import de la bestreta sol·licitada seria menor, i per tant també serien menors els interessos. 
Les plusvàlues s’han de liquidar com siga, perquè si no prescriurien i són recursos que el poble deixarà de 
tindre. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que votaren en contra de passar la Recaptació municipal a Diputació, i un dels 
motius eren els interessos que s’havien d’abonar, en aquest cas de 65.000 euros. Encara que ara no 
estem com a responsables de la gestió econòmica, i encara que pensem que es podrien redistribuir millor 
els recursos per a reduir eixe import i generar així menys interessos, no estan per la labor de posar traves 
respecte a aquest tema.  
 
L’alcalde diu al Sr. Andrés que ha parlat d’ “afonar” l’Ajuntament i que ell se sent responsable d’açò 
perquè s’ha referit en alguna ocasió que l’oposició no deixa que l’equip de govern tire cap avant 
l’Ajuntament. Posa com a exemple que l’oposició vol que es gasten 90.000 euros en la gespa artificial i ara 
voten a favor un informe que diu que no hi ha crèdit per a noves inversions. Proposen baixar l’IBI amb un 
informe que diu que no hi ha suficients diners per a noves inversions, però no ha sigut solament aquesta 
vegada, sinó altres moltes vegades, com quan votaren en contra de la revisió de preus de FACSA. De totes 
formes en aquesta ocasió no poden tombar la moció perquè solament són quatre regidors del Partit 
Popular els que han assistit al Ple. Estem a final de legislatura i hem de saber qui està, qui està per al que 
li convé, i la responsabilitat que té cada un. Al Sr. Canós li diu que no sap a quina ideologia s’inclina, 
perquè està votant més a favor de les mocions del Partit Popular que les del Partit Socialista. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que encara que solament siguen quatre els regidors del seu partit 
assistents, perquè la moció s’aprove amb majoria absoluta es requereixen set vots i el Grup Socialista són 
sis. Demana a l’alcalde que tinga açò en compte. Pel que fa al que votaren en la moció de la revisió de 
preus de FACSA, li recorda que al final votaren a favor; per tant, rectificar és de savis, i han sigut 
col·laboracionistes amb l’equip de govern, per la qual cosa no són tan roïns i no volen afonar l’Ajuntament 
com s’ha dit. 
 
L’alcalde repeteix que votaren, ell no ha dit que vullguen afonar l’Ajuntament ni que siguen roïns. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que respecte a la seua proposta de baixada d’impostos, ho van proposar 
perquè ho veien viable, i encara que els informes estiguen en contra, el fet és que l’Ajuntament no ha fet 
fallida, i creuen que el temps els donarà la raó. 
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L’alcalde diu que el que està comentant el Sr. Andrés es deu a la bona gestió de l’equip de govern. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que açò és perquè des que s’ha traspassat la Recaptació municipal a la 
Diputació de Castelló hi ha hagut un èxit de cobrança, i s’ha recaptat 1.500.000 euros, i uns altres 
1.500.000 euros que s’han recaptat de l’IBI pendent d’altres anys, ja que abans no s’estava recaptant bé. 
Aquests diners recaptats són els que han fet possible que es puga pagar la depuradora, entre altres coses. 
 
L’alcalde pregunta de qui va ser la idea de traspassar la recaptació municipal a la Diputació i que pareix 
que el Partit Popular s’estiga penjant la medalla d’aquest traspàs de competències. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que l’equip de govern, que és qui ha de fer-ho, i que no s’estan penjant 
cap medalla, simplement estan constatant uns fet, perquè ells també votaren a favor d’aquest traspàs. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Alós recentment deia en un escrit que a causa del traspàs de la recaptació a 
Diputació i per causa d’açò embarguem els ciutadans de Moncofa, i que únicament es practicaran 
embargaments quan el veí no complisca les seues obligacions de pagament. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (6 del Grup 
Socialista i 4 del Grup Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
L’alcalde dóna les gràcies al Sr. Alós pel vot. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que no cal donar les gràcies. La proposta havia d’aprovar-se per majoria 
absoluta i ahí està el vot favorable del Grup Popular. 
 
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS 
DEUTORS RESULTANTS DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN 
TRIBUTS DE L’ESTAT (PTE) DELS ANYS 2008 I 2009 
 
“Vist el RD Llei 12/2014, de 12 de setembre, en què es permet a les EELL, que complisquen els requisits 
previstos legalment en la citada norma, poder ampliar en 120 mensualitats el període actual de 
reintegrament dels saldos deutors resultants de les liquidacions definitives de la participació en tributs de 
l’Estat (PTE) dels anys 2008 i 2009. 
 
Vista la providència dictada per aquesta Alcaldia, en data 3 de novembre de 2014, en què s’incoa un 
expedient relatiu a l’ampliació en 120 mensualitats el període actual de reintegrament dels saldos deutors 
resultants de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat (PTE) dels anys 2008 i 2009, 
i se sol·licita de la Intervenció municipal un informe relatiu als diversos aspectes afectats pel citat 
expedient. 
 
Vist l’informe 295/2014 de l’interventor municipal que literalment diu: 
 
 

Informe d’Intervenció número 295/2014 
 
Assumpte: informe emés a la vista de la providència d’Alcaldia, de data 3 de novembre de 2014, en què, d’acord amb el 
RD Llei 2-2014, s’incoa un expedient relatiu a l’ampliació en 120 mensualitats el període actual de reintegrament dels 
saldos deutors resultants de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat (PTE) dels anys 2008 i 
2009 i se sol·licita de la Intervenció municipal un informe relatiu als diversos aspectes afectats pel citat expedient. 
Exercici: 2014 
 
 
1-FETS 
 
En data 3 de novembre de 2014 es dicta, per l’Alcaldia, un providència en la qual, d’acord amb el RD Llei 2/2014, 
s’incoa un expedient relatiu a l’ampliació en 120 mensualitats el període actual de reintegrament dels saldos deutors 
resultants de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat (PTE) dels anys 2008 i 2009, i se sol·licita 
de la Intervenció municipal un informe relatiu als diversos aspectes afectats pel citat expedient. 
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2-FONAMENTS DE DRET 
 
a) Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, pel qual es concedeixen suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
en el pressupost dels ministeris d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, d’Educació, Cultura i Esport, de Foment i 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
 
3- INFORME 
 
D’acord amb l’article 214 del TRLRHL s’emet el present informe: 
La disposició addicional única del RD Llei 12/2014 disposa: 
 
“(…) Aquelles entitats locals a què s'estiga aplicant l'ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors 
resultants a càrrec de les entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 
2008 i 2009, regulada en la disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2013, podran ampliar en 120 mensualitats aquell període, d'acord amb les normes contingudes en la present 
disposició. 
 
L'ampliació del període de reintegrament podrà sol·licitar-se per les entitats locals a què se'ls estiguera aplicant la 
disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny. Així mateix, s'aplicarà d'ofici pel Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques a aquells municipis que tinguen concedida la mesura continguda en la lletra b. de l'article 22 
del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i 
de suport a entitats locals amb problemes financers. 
 
La sol·licitud anterior haurà de ser aprovada pel Ple de la corporació local i es remetrà per l'interventor o el secretari-
interventor al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb firma electrònica amb 
anterioritat a 30 de novembre del 2014. L'ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats locals que, a més d'haver 
presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats integrants de la corporació local corresponents al 2013, 
prevegen complir a 31 de desembre del 2014 amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el límit de deute públic 
establit en els articles 51 i 53 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 març, i el període mitjà de pagament dels quals no supere en més de 30 dies el termini màxim 
establit en la normativa de morositat d'acord amb el període mitjà de pagament a proveïdors que publiquen en el mes 
d'octubre del 2014, conforme al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de 
retenció de recursos dels règims de finançament previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Quant a la previsió del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit de deute abans citat es tindrà en 
compte la informació d'execució trimestral del pressupost de 2014 que, corresponent al tercer trimestre de 2014, 
remeten les entitats locals fins a 31 d'octubre d'enguany. 
 
L'aplicació efectiva de l'ampliació esmentada en l'apartat 1 anterior s'iniciarà en l'entrega a compte de la participació en 
tributs de l'Estat del mes de gener del 2015, i seran a partir de llavors els reintegraments mensuals aplicables els que 
resulten de dividir l'import pendent de reintegrar a eixa data per les liquidacions corresponents als anys 2008 i 2009 
dividit per 204 mensualitats. 
 
La modalitat de fraccionament establida en l'apartat 1 anterior es mantindrà sempre que les entitats locals afectades 
aporten la liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats integrants de la corporació local i es complisquen els 
objectius i límits esmentats en l'apartat 3 i referits en tots els casos a 31 de desembre de l'exercici immediat anterior. 
En el cas que l'incompliment es produïsca en dos exercicis consecutius s'aplicarà a partir de l'entrega a compte del mes 
de gener de l'exercici següent el fraccionament a 10 anys des d'1 de gener del 2012, per mitjà de reintegraments 
mensuals equivalents al resultat de dividir l'import pendent de reintegrament entre el nombre de mensualitats que 
resten fins a 31 de desembre del 2021. 
Si l'import pendent de reintegrament a 31 de desembre del 2014 fóra igual o inferior a 500 euros, es reintegrarà per la 
seua totalitat en l'entrega a compte del mes de gener. 
Les entitats locals podran cancel·lar la totalitat del saldo pendent de reintegrar corresponent a les liquidacions 
definitives dels anys 2008 i 2009, amb l'acord previ del Ple de la corporació local i la comunicació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques en el termini i pels mitjans establits en l'apartat 3 d'aquest precepte. La cancel·lació 
s'aplicaria en l'entrega a compte del mes de gener del 2015 (…)”. 
 
A la vista del dret positiu citat, els requisits que han de concórrer per a poder sol·licitar l'ampliació en 120 mensualitats 
són: 
 

• Que a l'entitat local se li estiga aplicant l'ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors 
resultants de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'estat (PTE) dels anys 2008 i 2009, 
regulada en la disposició final desena de la Llei 2/2012 (LPGE 2013). 

• Que l'entitat local haguera presentat la liquidació dels pressupostos 2013. 
• Que l'entitat local preveja complir a 31-12-2014 l'objectiu d'estabilitat pressupostària, d'acord amb els 

informes d'execució trimestral. 
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• Que l'entitat local preveja complir a 31-12-2014 l'objectiu de deute públic, d'acord amb els informes 
d'execució trimestral. 

• Que l'entitat local no supere en més de 30 dies en el termini màxim de pagament establit en la normativa de 
morositat, d'acord amb la publicació realitzada en el mes d'octubre conforme al Reial Decret 635/2014. 

 
Una vegada delimitats els requisits exigits, ha de concloure's que l'Ajuntament de Moncofa en dóna perfecte 
compliment, d'acord amb els extrems següents: 

 
• Al Ayuntamiento de Moncofa se le esté aplicando la ampliación del período de reintegro de los saldos 

deudores resultantes de las liquidaciones definitivas de la Participación en Tributos del Estado (PTE) de los 
anys 2008 i 2009, regulada en la disposició final desena de la Llei 2/2012 (LPGE 2013). Tot això d'acord amb 
les dades comptables existents en els exercicis 2012 i 2013. 

• L'Ajuntament de Moncofa ha presentat la liquidació de l'exercici 2013.Tot això d'acord amb el justificant de 
presentació telemàtica. 

• L'Ajuntament de Moncofa preveu complir amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària a 31-12-2014. Tot això 
d'acord amb l'informe d'Intervenció 290/2014 del qual es va donar compte al Ple en la sessió ordinària 
d'octubre. 

• L'Ajuntament de Moncofa preveu complir amb l'objectiu de deute públic a 31-12-2014. Tot això d'acord amb 
les dades contingudes en la CIR Local i en la remissió de les dades trimestrals d'execució del pressupost. 

• L'Ajuntament de Moncofa no supera en més de 30 dies en el termini màxim de pagament establit en la 
normativa de morositat, d'acord amb la publicació realitzada en el mes d'octubre conforme al Reial Decret 
635/2014. Tot això d'acord amb l'informe d'Intervenció de què es va donar compte al Ple en la sessió 
ordinària d'octubre. 

 
A la vista d'allò que s'ha exposat s'emet un informe favorable, i es fa constar expressament que la sol·licitud per a 
l'ampliació ha de ser aprovada pel Ple i remesa per l'interventor, per mitjans telemàtics i firma electrònica, amb 
anterioritat al 30 de novembre. 
  
A la vista dels antecedents exposats, PROPOSE AL PLE L'ADOPCIÓ DE L'ACORD SEGÜENT: 
 
Sol·licitar, d'acord amb la  disposició addicional única del RD Llei 12-2014, l'ampliació en 120 mensualitats 
del període actual de reintegrament dels saldos deutors resultants de les liquidacions definitives de la 
participació en tributs de l'estat (PTE) dels anys 2008 i 2009”. 
 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que a causa de la participació en tributs de l'Estat, i que alguns anys 
ens ix a favor i altres no, dels anys 2008 i 2009 hem de tornar uns diners, per la qual cosa hem sol·licitat 
tornar-los en 120 mesos més sense interessos, la qual cosa ens donarà un poc de marge, ja que l'import 
aproximat és de 330.000 euros. L'informe corresponent es va explicar en la Comissió Informativa. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que, segons les dades d'Intervenció, a data 31 de desembre del 2014 
encara haurem de tornar de 200.000 a 230.000 euros. 
 
L'Interventor demana la paraula per a explicar que les dades facilitades per la Sra. Safont es refereixen al 
2010 i 2011, i les que està facilitant el Sr. Andrés són els corresponents al tancament. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) seguix amb la seua intervenció, una vegada aclarits aquestes dades, per a dir 
que es tracta d'ampliar el termini de devolució a 120 mesos, per la qual cosa sumats als 96 mesos que ja 
portàvem computats des de 2013 resulten 216 mesos que són 18 anys per a tornar eixos diners, la qual 
cosa suposa que es puga disposar d'eixos diners durant més temps per a fer front al que faça falta. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que veuen correcta aquesta ampliació del termini, i que no entraran a debat 
per no haver estat com a grup els anys 2008 i 2009. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que, encara que ja és sabut, vol que quede clar que aquesta ampliació de 
termini no generarà cap interés per a l'Ajuntament. 
 
L'alcalde contesta que no genera cap interés. 
 
Se sotmet a votacióel dictamen i resulta aprovat per 10 vots a favor (6 del Grup Socialista i 4 del Grup 
Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
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3. PROPOSICIÓ D'ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 20/2014 
 
“Vist que en el Ple de data 25 de setembre es va presentar idèntica modificació a què és objecte del 
present expedient, la qual no va ser aprovada a causa dels vots en contra del Grup Popular i Grup Bloc, i 
se sustentaven els referits vots en contra que en l'exercici 2014, respecte de 2013, es produïa un 
increment anual de la facturació de consum elèctric de 50.000 € sense cap justificació respecte d'això. 

 
• Tenin en compte que, com queda acreditat de la informació relativa al registre de factures dels 

exercicis 2013 i 2014 que s’adjunta al present expedient, no existeix l’increment de la facturació 
elèctrica al·legat pel Grup Popular i el Grup Bloc, sinó que la circumstància que es posa de 
manifest, a data actual, és una falta de crèdit adequat i suficient en la consignació inicial de la 
partida SVG-920-22001 “Energia elèctrica”. 

 
Partint que la situació exposada més amunt es deu a la conjunció de les circumstàncies següents: 
 

• Es va preveure l’adhesió en 2014 al contracte d’energia elèctrica de la central de contractació de 
la Diputació de Castelló amb tarifes més favorables de les que realment han existit en la citada 
adhesió, la qual s’ha produït efectivament en 2014. 

• Es va preveure que en l’últim quadrimestre de 2014 estiguera operatiu el contracte d’eficiència 
energètica amb la consegüent repercussió positiva, i no es va donar tal circumstància. 

 
Vists els informes favorables número 298/2014 i 303/2014 emesos per l’interventor municipal. 
 
Per això, conforme als dits antecedents, aquesta Alcaldia proposen al Ple de la Corporació que adopte 
l’acord relatiu a la següent modificació pressupostària, 
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en transferències de crèdits 
entre aplicacions pressupostàries amb diferents àrees de despesa: 
 
A) AUGMENT EN DESPESES 
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 
SVG-920-22001 Energia elèctrica 50.000,00 
TOTAL 50.000,00 
 
B) REDUCCIÓ EN DESPESES  
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 
TRE-011-31000 Interessos de deutes a LP 50.000,00 
TOTAL 50.000,00 
 
Segon. Acordar l'exposició al públic de la referida modificació, previ anunci en el BOP, per 15 dies, durant 
els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple. 
 
Tercer. Si transcorre aquest termini i no s'han presentat reclamacions, es considerarà definitivament 
aprovada la modificació pressupostària; 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”. 
 
L'interventor explica la urgència d'elevar al Ple aquesta modificació de crèdits, que és pels temps que han 
de transcórrer en el procediment que s'ha de seguir, incloent-hi la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i període d'al·legacions, per la qual cosa si s'elevara al Ple de novembre cabria la possibilitat que 
no es pogueren imputar les despeses en 2014. Així mateix, n'explica el contingut, i fa referència a la sessió 
del Ple que es va rebutjar aquesta proposta, i a les raons que van motivar tal rebuig, i es devia que no 
quedava prou acreditat que, en un moment en què la majoria d'ajuntaments estaven realitzant accions per 
a minorar les despeses relacionades amb la despesa energètica, l'Ajuntament de Moncofa necessitava 
50.000 euros més per a aquest fi respecte dels 385.000 euros de què ja estava dotada la partida 
corresponent. S'ha esbrinat, en combinació amb el Departament d'Urbanisme, que eixe increment en el 
cost energètic no es devia a altes noves ni variacions que pogueren arribar a eixe import, per la qual cosa 
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es va revisar el moment en què es va realitzar el pressupost de 2014 i s'ha conclòs que va haver-hi una 
previsió d'estalvi excessiva que no s'ha complit, ja que la despesa d'energia de 2014 ascendia a 435.000 o 
438.000 euros. Quan es va dotar eixa mateixa partida per al 2014 es va fer amb 50.000 euros menys, per 
la qual cosa no es tracta ací de votar que es dote de 50.000 euros més a la partida, sinó que s'iguale amb 
la de l'any passat. Aquest defecte de previsió es detecta perquè per un costat es preveia l'adhesió a la 
central de contractació de Diputació amb una reducció de tarifes però ha resultat no ser tan gran la 
reducció, i perquè des d'Alcaldia es preveia licitar un contracte d'eficiència energètica que a hores d'ara no 
s'ha adjudicat. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que es tracta de la mateixa modificació de crèdits que ja es va elevar en 
un Ple passat, però que no es disposava d'aquesta informació ni en la Comissió Informativa ni en el Ple 
mateix, per la qual cosa el Partit Popular, i jo mateix que vaig defendre el punt, vaig dir que si aquesta 
modificació es motivava, com així ha sigut, ja que han aportat les factures que ho justifiquen, es 
desbloquejaria el punt. Mostra la seua alegria i agraïment que es torne a portar el punt al Ple amb la 
deguda explicació, ja que és senyal que les seues paraules no cauen en sac foradat, però es reitera en 
què ja van comentar en el Ple anterior: tots els ajuntaments estan fent el que es puga per a reduir la seua 
factura d'electricitat i efectuant auditories energètiques, instal·lant reductors de flux i canviant els 
consumibles per altres de baix consum, per la qual cosa espera que també Moncofa s'unisca a aquesta 
reducció de la despesa energètica. 
 
L'alcalde diu que estan treballant en això. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, tal com van apuntar en el Ple anterior, el que els preocupava era saber a 
què es devia aquest augment en la despesa energètica; per tant, a la vista dels comptes no entraran a 
debat. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que no s'ha dit que els diners que es traspassaven provenen d'uns 
interessos que no s'han d'abonar, no de la partida de Serveis Socials ni de cap altra. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que això ho tenien clar de l'altre Ple, i també la informació que se'ls ha 
facilitat en aquest, i de la qual no van disposar ni en la Comissió Informativa ni en el Ple anterior i per la 
qual cosa van votar en contra. A pesar de no haver participat en l'elaboració dels pressupostos no posaran 
traves a aquesta modificació de crèdit. 
 
L'interventor vol aclarir que es va apreciar una existència de crèdit insuficient per a la qual cosa la 
Intervenció municipal va informar, i posteriorment, en combinació amb els serveis tècnics municipals, va 
motivar la causa que ho havia provocat. 
 
Se sotmet a votació la urgència i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup Socialista i 1 del Grup 
Bloc) i 4 abstencions del Grup Popular. 
 
I com no hi van haver més assumptes a tractar, l'alcalde tanca la sessió a les 13.45 hores amb un 
reconeixement d'allò que va succeir en el Ple anterior sobre el Sr. Cueco, a instàncies d'una conversació 
l'endemà del Ple ja que hauria d'haver-li cridat a l'orde per molestar el Sr. Canós durant la seua 
intervenció i no ho va fer.  
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que no ha comentat aquest tema amb l'alcalde amb la intenció que criden 
l'atenció al Sr. Cueco. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) demana intervindre ja que en l'última sessió del Ple va eixir indignat perquè 
l'alcalde li va amonestar dos vegades, i encara que reconeix que en alguna ocasió ha interromput la 
intervenció d'algun company, i ha sigut justa l'amonestació, en aquest últim Ple se li va cridar a l'ordre per 
parlar amb un company de partit, cosa amb què no va estar ni està d'acord, el que no sap és si se li 
cridava a l'ordre per a provocar-lo i així poder tirar-lo. 
 
L'alcalde diu que el Sr. Andrés quan és cridat a l'ordre crida i que ell no li ha cridat a l'ordre quan ha parlat 
amb un company. Si ho va fer en el Ple anterior era perquè estava parlant del tema que estaven tractant, 
però que el fi no era tirar-lo de la sessió. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que agraïxen la decisió de separar el Sr. Cueco del seu costat perquè es 
tracta d'una persona molt impulsiva que a vegades dificulta les exposicions en els torns de paraula. I vol 
aprofitar per a dir que últimament els tres partits estan alçant la veu en els Plens, cosa que dóna una mala 
imatge de cara al poble, i que per la seua banda intentarà que els debats siguen més moderats en el 
llenguatge, sobretot a l'hora d'atacs personals. Demana que la resta de grups també prenga mesures 
respecte d'això, i diu al Sr. Cueco que no té res contra ell. 

 
 

Moncofa, 11 de novembre de 2014 
 

El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sr. José Vicente Ruano Vila                                            Sr. Jaime Picher Julià 


