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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 12 DE JUNY DE 2014 

 
 
 
Dia:     12 de juny de 2014. 
Hora d’inici:   9 h. 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa. 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 839, de 9 de juny de 2014. 
Sessió:     Extraordinària. 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí 
José Mª Andrés Alós  Tania Palacios Giménez 
Matilde Alós Julià   Manuel Martínez Paradís 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Nadia Martí Arnau 
Wenceslao Alós Valls  Josep Canós Marcos 
        
Regidors absents:                 Ana Safont Recatalà 
  
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. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE PER A LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES 
DEL PRÉSTEC EMPARAT EN EL RD LLEI 4/2012 

 
Vist que l’Ajuntament de Moncofa compta amb endeutament a llarg termini concertat a l’empara del RD 
Llei 4/2012 pel qual s’estableix el mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 
 
Tenint en compte que en el Butlletí Oficial de l’Estat, de data 14 de maig de 2014, s’ha publicat la 
Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, amb el 
següent contingut: 
 
“(…) L’acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a 
la modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites 
amb càrrec de mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, ha establit 
tres paquets de mesures a les quals es poden acollir les entitats locals que formalitzaren préstecs en el 
marc de la primera fase del mecanisme de pagaments a proveïdors, que es va regular mitjançant el Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer. Els dits conjunts de mesures estan constituïts per: 
 
– Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i reducció del 
tipus d’interés en els termes que fixa aquell acord. 
 
– Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 
anys i reducció del tipus d’interés en els termes que fixa aquell acord. 
 
– Una major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d’interés en els termes que fixa 
aquell acord, mantenint els inicials períodes d’amortització i de carència. […]” 
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Vist l’informe emés per la Intervenció municipal, de data 16 de maig de 2014, a sol·licitud d’Alcaldia per 
providència de 16 de maig de 2014, que es transcriu a continuació: 
 

“Informe Intervenció número 146/2014 
 

Assumpte: Informe d’Intervenció emés amb motiu de la providència d’Alcaldia, de data 16 de maig de 
2014, en què se sol·licita a la Intervenció municipal l’informe relatiu a les alternatives econòmiques 
existents per a la modificació de les condicions financeres que regulen el préstec emparat en el RD Llei 4-
2012, el procediment a seguir, els requisits i les condicions d’accés a tals mesures i la documentació a 
aportar. 
 
Exercici: 2014 
 
1. FETS 
 
Primer. En data 14 de maig de 2014 es publica en el BOE la Resolució de 13 de maig de 2014, de la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, en què, prenent com a base l’Acord de la Comissió 
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 24 d’abril de 2014, s’estableixen tres paquets de 
mesures a les quals es poden acollir les entitats locals per a modificar les condicions financeres dels 
préstecs concertats a l’empara del RD Llei 4-2012. 
 
Segon. En data 16 de maig de 2014 es dicta per Alcaldia providència per a la incoació de l’expedient per a 
la modificació de les condicions financeres del préstec emparat en el RD Llei 4-2012. En la citada 
providència se sol·licita a la Intervenció municipal l’emissió d’un informe relatiu a les qüestions següents: 

 
• Alternatives econòmiques existents per a la modificació de les condicions financeres que regulen 

el préstec emparat en el RD Llei 4-2012. 
• Procediment a seguir per a la modificació de les citades condicions. 
• Requisits i condicions d’accés a les esmentades mesures. 
• Documentació a aportar. 

 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
a) Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 24 d’abril de 2014 per a la 
flexibilització de les condicions financeres de la 1a fase del Pla de Proveïdors, per a facilitar a les EELL la 
devolució dels préstecs. 
b) Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, en la 
qual, prenent com a base l’acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 24 
d’abril de 2014, s’estableixen tres paquets de mesures a les quals es poden acollir les entitats locals per a 
modificar les condicions financeres dels préstecs concertats a l’empara del RD Llei 4-2012. 
 
3. INFORME 
 
D’acord amb l’article 214 del TRLRHL s’emet el present informe: 
 
a) Pel que fa a la possibilitat legal que assisteix a l’Ajuntament de Moncofa per a acollir-se a les mesures 
contingudes en l’acord i la resolució indicats més amunt: 
 
Del contingut de l’acord de la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics i de la Resolució de la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local es desprén que l’únic requisit exigible a les EELL és 
que compten amb endeutament concertat a l’empara del RD Llei 4-2012. A la vista del que s’ha assenyalat 
ha d’informar-se positivament la possibilitat legal d’acudir a la modificació de les condicions financeres del 
préstec RD Llei 4-2012.  
 
b) Pel que fa a les alternatives econòmiques existents per a la modificació de les condicions financeres que 
regulen el préstec emparat en el RD Llei 4-2012: 
 
D’acord amb l’acord de la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics i la Resolució de la Secretaria 
General de Coordinació Autonòmica i Local les alternatives són: 
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– Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i reducció del tipus d’interés 
en els termes que fixa aquell acord, aproximadament en 41 punts bàsics (0,41%) 
 
– Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 anys i reducció 
del tipus d’interés en els termes que fixa aquell acord, aproximadament 131 punts bàsics (1,31%). 
 
– Una major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d’interés en els termes que fixa aquell 
acord, aproximadament 140 punts bàsics (1,40%) mantenint els inicials períodes d’amortització i de 
carència. 
 
No obstant les tres alternatives, la primera d’elles es reserva als municipis que es troben en una situació 
financera negativa, entre els quals no es troba l’Ajuntament de Moncofa a la vista de la publicació 
realitzada en l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL en la qual es determina que Moncofa 
únicament pot optar entre la segona i la tercera alternativa. 
 
En relació a les dos possibles alternatives cal apuntar-se que aquesta Intervenció ha procedit a la 
comparació en termes econòmics absoluts (pagament total d’interessos al llarg de la vida restant del 
préstec. Tot això d’acord amb les tres taules comparatives que s’adjunten al present informe. 
 
Les referides taules comparatives han sigut realitzades sota els paràmetres següents: 
 

• S’ha partit, en els tres casos, del capital viu a data actual (6.038.427,98 €). 
• En la primera de les taules (manteniment de totes les condicions inicials) s’ha mantingut la 

carència inicial, el període d’amortització i el tipus d’interés vigent actualment (5,538%). 
• En la segona de les taules (increment en un any del període de carència i minoració de l’interés 

en un 1,31%) s’ha incrementat en un any la carència inicial, el període d’amortització s’ha 
mantingut i al tipus d’interés vigent actualment (5,538%) se li ha aplicat la minoració de l’1,31%. 

• En la tercera de les taules (manteniment de carència i minoració de l’interés en un 1,40%) s’ha 
mantingut la carència inicial i el període d’amortització i al tipus d’interés vigent actualment 
(5,538%) se li ha aplicat la minoració de l’1,40%. 

 
A la vista de la comparació de les tres taules resulta més atractiva econòmicament l’opció consistent a 
minorar exclusivament el tipus d’interés sense introduir cap variació en el període de carència, ja que en 
aquesta opció s’abonen un total d’1.029.967,11 € en interessos, mentres que en l’altra opció s’abonen 
1.308.436,77 €. En aquest àmbit ha de posar-se de manifest, a la vista de l’acord de la Comissió Delegada 
del Govern per a Assumptes Econòmics de 24 d’abril, que l’estalvi generat en 2014 i 2015 haurà de 
destinar-se a la reducció del deute comercial i període mitjà de pagament a proveïdors. 
 
c) En referència al procediment a seguir: 
 
El procediment a seguir ha sigut taxat pel mateix Ministeri, el qual en document adjunt a la Resolució de 
13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, ha determinat el 
procediment següent: 
 
1. Comunicació telemàtica de l’interventor/secretari interventor que indique si s’acullen o no a les mesures 
(acord òrgan competent). 
 
2. Si s’acull, comunicació telemàtica de l’interventor/secretari interventor que indique l’acceptació de les 
condicions i el compromís de la corporació d’adoptar les mesures següents: 
 
- Remissió de còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprende en 3. 
 
- Remissió de llista de les llicències o autoritzacions d’inici d’activitat econòmica que se substituiran per 
declaracions responsables. 
 
- Remissió de compromís d’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració General de l’Estat des de l’endemà de l’aprovació de l’Ordre del Ministre d’Hisenda i 
Administracions per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt 
general d’entrada de factures electròniques. 
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3. Remissió telemàtica d’un nou pla d’ajust aprovat, o confirmació de l’existent, que continga la 
condicionalitat exigida per l’acord i la projecció de mesures compromeses. El MIHAP comunicarà la 
valoració del pla d’ajust, o si no operarà el silenci positiu. 
 
El referit procediment requereix les consideracions següents: 
 

• Pel que fa a l’acord de l’òrgan competent, aquesta Intervenció considera que ha de ser el Ple per 
majoria absoluta, ja que la concertació del préstec, la modificació del qual es pretén, li va 
correspondre al Ple per majoria absoluta. Tot això d’acord amb els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la 
Llei 7/1985. 

 
Amb caràcter previ a l’adopció del referit acord, l’expedient complet haurà de ser dictaminat per 
la Comissió Informativa que corresponga i haurà d’elevar-se al Ple per al seu debat i aprovació. 
 

• Simultàniament a l’adopció de l’acord per a acollir-se a la mesura per a la modificació de les 
condicions financeres de l’endeutament emparat en el RD Llei 4-2012, el Ple haurà de procedir a 
l’aprovació d’un nou pla d’ajust o a la confirmació de l’existent. 

 
En aquest cas, i atés que l’alternativa més avantatjosa per a la modificació de les condicions 
financeres del préstec és la consistent a minvar el tipus d’interés en 140 punts bàsics (1,40%) 
sense alterar altra condició del préstec (carència/període d’amortització), es considera que el Ple 
ha de procedir a confirmar el pla d’ajust existent. 
 
Aquest acord haurà de ser adoptat per majoria simple en coherència amb l’adoptat en relació 
amb l’aprovació del pla d’ajust. 
 

• També de forma simultània el Ple haurà d’adoptar un acord en què s’aproven les condicions 
generals següents: 

 
- Adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’AGE. 
- Adhesió a la plataforma Emprende en 3. 
-Compromís de procedir a la substitució immediata, almenys, d’un 30% de les vigents 
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables d’acord amb 
el que preveu la Llei 20/2013. 
 
Aquesta Intervenció considera que aquest acord ha de ser adoptat per majoria simple d’acord 
amb l’article 47.1 de la Llei 7/1985. 

 
d) En referència als requisits i les condicions d’accés a tals mesures: 
 
En relació al pla d’ajust, aquesta Intervenció considera que s’ha de procedir a la confirmació del pla d’ajust 
existent, ja que, d’una banda no s’incrementa ni el període de carència ni el període d’amortització per la 
qual cosa no és necessari acreditar la cobertura econòmica de les despeses derivades del préstec més 
enllà del període que comprén el pla d’ajust i, d’una altra banda, en 2014 i 2015 la destinació de l’estalvi 
generat és reduir el deute comercial i el termini de pagament a proveïdors per la qual cosa qualsevol 
reducció del pla d’ajust per a adequar-lo a les noves condicions de finançament vulneraria aquest extrem. 
 
Pel que fa a l’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’AGE, aquest extrem ha de 
ser considerat favorablement ja que a data actual l’existència del citat punt general és una obligació per a 
les EELL d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 
 
En referència a l’adhesió a la plataforma Emprende en 3, a la substitució de les vigents autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables i a l’elaboració d’un informe 
d’avaluació de les normes de les EELL que han de modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei 
20/2013, de 9 de desembre, aquesta Intervenció considera que les valoracions tant d’índole jurídica com 
d’oportunitat de la mesura hauran de ser realitzades pel Departament d’Urbanisme, ja que: 
 

• Emprende en 3 permet a l’emprenedor la possibilitat de crear empreses i realitzar tràmits 
addicionals amb les entitats locals, amb la presentació de declaracions responsables en aquells 
municipis adherits al projecte. 
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• Emprende en 3 permet que es puguen crear empreses a través d’Internet (mitjançant el sistema 

CIRCE), així com agilitar determinats tràmits directament amb les entitats locals, mitjançant la 
presentació electrònica de declaracions responsables i comunicacions prèvies. 

• Mitjançant l’adhesió a Emprende en 3 el Ple/Junta de Govern que representa coneix i accepta les 
condicions d’ús de la plataforma, aprovades per Resolució de 20 de gener de 2014 de la citada 
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques i en conseqüència: 

- Acceptarà i utilitzarà el Model de Declaració Responsable adjunt com a annex a les esmentades 
condicions d’ús, de conformitat amb les previsions de les Lleis 12/2012, de 26 de desembre, de 
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, així com les successives 
modificacions, i/o el model de declaració responsable aprovat per la normativa autonòmica 
d’aplicació, en conformitat a la disposició addicional desena de la citada Llei. 

- No sol·licitarà cap altra documentació que l’esmentada en l’apartat anterior d’aquest document, 
l’exigida per la normativa autonòmica específica en els supòsits d’aplicació. 

- Adaptar la normativa pròpia al nou marc jurídic establits per la Llei 12/2012, a l’efecte de la 
qual es posarà a la seua disposició l’ordenança tipus prevista i adoptada d’acord amb la disposició 
addicional primera número 2 de la dita llei, així com a les successives modificacions o a la 
normativa específica de cada comunitat autònoma que corresponga. 

- Mantindrà permanentment actualitzada la informació a què es refereix el punt 6 de les 
condicions d’ús de la plataforma, en la secció d’adhesions d’aquesta. 

- Farà un ús responsable de la plataforma d’acord amb la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal, especialment amb d’advertiment als usuaris de la citada plataforma que les 
dades seran cedits estrictament per al tràmit de la sol·licitud excepte alguna manifestació 
expressa en contrari. 

• Les obligacions que adquireix l’Ajuntament amb l’adhesió són: 

- Acceptar i utilitzar el model de declaració responsable adjunt com a annex a aquestes 
condicions d’ús, de conformitat amb les previsions de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de 
Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis, així com les successives 
modificacions. En el cas que d’acord amb el que estableix la disposició addicional desena de la 
citada Llei, existisca un model de declaració responsable específic i aprovat per la normativa 
autonòmica corresponent, aquest serà inclòs en la plataforma electrònica Emprende en 3. 

En col·laboració amb les administracions de les comunitats autònomes, la plataforma tecnològica 
Emprende en 3 establirà els mecanismes que garantisquen l’adequada informació a l’emprenedor 
sobre la normativa d’aplicació en els corresponents territoris, i l’accés als corresponents models. 

- No sol·licitar cap altra documentació que l’esmentada en l’apartat anterior d’aquest document, o 
bé, l’exigida per la normativa autonòmica específica en els supòsits d’aplicació. 

- Adaptar la normativa pròpia al nou marc jurídic establit per la Llei 12/2012 i/o per la 
corresponent normativa autonòmica d’aplicació, a l’efecte de la qual es posarà a disposició 
l’ordenança tipus prevista i adoptada d’acord amb la disposició addicional primera número 2 
d’aquella, així com a les successives modificacions i/o qualssevol altres documents facilitats per 
les administracions públiques amb el fi de facilitar l’exercici de l’activitat en l’àmbit territorial. 

- Col·laborar amb l’Administració General de l’Estat, amb les respectives administracions 
autonòmiques i amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en tot el que és necessari 
per a l’òptim funcionament de la plataforma electrònica Emprende en 3, així com en l’actualització 
permanent del Model de Declaració Responsable annex a les presents condicions d’ús, amb vista 
als destinataris de la plataforma citada i seguint criteris de racionalitat i d’eficiència de les 
administracions públiques. 
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- Garantir el correcte exercici dels drets dels ciutadans i de les empreses a portar a terme 
l’activitat empresarial o comercial i disposar, per a això, dels mitjans materials i personals que 
resulten adequats. En aquest sentit, assegurar, especialment, que qualsevol sol·licitud, escrit o 
comunicació que reben a través dels serveis d’administració electrònica associats a la plataforma 
electrònica Emprende en 3 i localitzats en el Portal de la Finestra Única de la Directiva de Serveis, 
el Portal d’Entitats Locals de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques o en qualssevol 
altres portals esmentats en l’apartat primer d’aquesta resolució, es trameta d’acord amb els 
següents criteris: 

 
1. En aquest sentit, assegurar, especialment, que qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació 

que reben a través dels serveis d’administració electrònica associats a la plataforma 
electrònica Emprende en Tres i localitzats en el Portal de la Finestra Única de la 
Directiva de Serveis, el Portal d’Entitats Locals de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques o en qualssevol altres portals esmentats en l’apartat primer d’aquesta 
resolució, es tramite d’acord amb els següents criteris: 

2. La gestió de la declaració responsable, incloent-hi la del pagament de taxes, el preu 
públic o la contraprestació econòmica corresponent i les comunicacions pertinents, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació en el territori que es tracte, es realitzarà en un 
termini màxim de 3 dies hàbils, excepte en el cas de demora no imputable als serveis de 
l’entitat local. 

3. Les comunicacions de qualsevol naturalesa que els usuaris de la plataforma Emprende 
en 3 dirigisquen als destinataris hauran de constar en la plataforma en alguna de les 
maneres que aquesta proveïsca. 

 
- Mantindre permanentment actualitzada la informació que els serveis d’atenció al ciutadà de 
qualsevol administració necessiten consultar per a subministrar-la als ciutadans i empreses per 
qualsevol canal d’atenció, o que els òrgans de l’Administració General de l’Estat o de les 
Administracions Autonòmiques necessiten per al desenvolupament de les funcions relacionades 
amb la plataforma Emprende en 3, especialment, les vinculades a la finestra única de la Directiva 
de Serveis i a la Xarxa CIRCE de creació d’empreses. 

 
En tot cas, aquesta informació es referirà a les taxes i altres tributs corresponents a l’inici i 
l’exercici de l’activitat, així com a les activitats i supòsits d’inexigibilitat de llicències que la 
normativa autonòmica corresponent haja ampliat fent ús de les facultats que li confereix la 
disposició final desena de la Llei 12/2012, de 26 de desembre. 

 
- Mantindre actualitzada, de forma contínua, la relació d’usuaris de la plataforma Emprende en 3 
autoritzats en el Portal d’Entitats Locals per a l’atenció dels seus serveis, així com proveir als 
citats usuaris els mecanismes d’accés necessaris, tals com microinformàtica, connexió a Internet i 
en el seu cas l’accés al Sistema d’Aplicacions i Xarxes de les Administracions (Xarxa Sara). A 
l’efecte de l’actualització haurà d’ajustar-se a les instruccions dels manuals a què es refereix el 
punt 9. 
 
- Fer un ús responsable de les dades de caràcter personal contingudes en les sol·licituds, els 
escrits o les comunicacions rebudes, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa de 
desenvolupament. 
 
Especialment, hauran d’advertir que tals dades podran ser comunicades a altres òrgans de 
l’Administració que tinguen atribuïdes competències relacionades amb l’objecte de les dites 
sol·licituds, excepte la manifestació expressa en contrari de l’interessat en el procediment. 
 
- Complir les instruccions tècniques dels manuals d’ús de la plataforma electrònica Emprende en 
3, que seran publicades en el Portal d’Entitats Locals de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques. 

 
- En especial, responsabilitzar-se del bon ús i la gestió del programari i la plataforma utilitzada i 
de qualsevol dany i perjuí directe o indirecte que provinga del mal ús dels components o de la no 
disponibilitat del servei. 
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e) En referència a la documentació a aportar: 
 
La referida documentació és: 
 
- Acord de l’òrgan competent que determina la mesura concreta a la qual s’acull l’Ajuntament per a la 
modificació de les condicions financeres de l’endeutament emparat en el RD Llei 4-2012. 
 
- Acord de l’òrgan competent que indica l’acceptació de les condicions necessàries. 
 
- Acord de l’òrgan competent que confirma el pla d’ajust existent.” 
 
Vist l’informe emés en data 9 de juny de 2014 pel Departament d’Urbanisme en relació amb el compliment 
de la condició referida a l’Adhesió a la plataforma Emprende en 3. 
 
Vist l’informe emés per la Secretaria municipal de data 9 de juny de 2014. 
 
A la vista dels antecedents exposats i de conformitat amb la normativa exposada, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de les condicions financeres que regulen el préstec emparat en el RD Llei 
4-2012, i acollir-se aquesta corporació a l’opció 3 de les recollides en la Resolució de 13 de maig de 2014, 
de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, que consisteix en la major reducció, respecte 
de les restants opcions, del tipus d’interés en els termes que fixa aquell acord, mantenint els inicials 
períodes d’amortització i de carència. 
 
SEGON. Confirmar el pla d’ajust existent, ja que, d’una banda no s’incrementa ni el període de carència ni 
el període d’amortització per la qual cosa no és necessari acreditar la cobertura econòmica de les despeses 
derivades del préstec més enllà del període que comprén el pla d’ajust, i de l’altra en 2014 i 2015 la 
destinació de l’estalvi generat és reduir el deute comercial i el termini de pagament a proveïdors per la 
qual cosa qualsevol reducció del pla d’ajust per a adequar-lo a les noves condicions de finançament 
vulneraria aquest extrem. 
 
TERCER. Adherir-se a la plataforma Emprende en 3 prevista en l’Acord del Consell de Ministres per a 
impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial de 24 de maig de 2013.  
 
QUART. Adherir-se al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat 
des de l’endemà de l’aprovació de l’ordre del ministre d’Hisenda i Administracions per la qual es regulen 
les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.  
 
CINQUÉ. Comunicar que, de conformitat amb el que s’ha assenyalat en l’informe del Departament 
d’Urbanisme, en matèria de l’exercici d’actes d’ús, de transformació i d’edificació del sòl, vol i subsòl i 
d’activitats, els òrgans de govern municipals estan aplicant el règim de declaració responsable i/o 
comunicació prèvia en els termes previstos en la legislació valenciana vigent. Així mateix, no compta 
l’Ajuntament amb ordenança no fiscal reguladora del procediment de concessió de llicències d’activitat 
referides a activitats comercials”. 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i resulta aprovada per unanimitat. 
 
El secretari dóna compte de l’Ordre del Ministeri de Presidència 966/2014, publicada en el BOE d’11 de 
juny de 2014, i assenyala que l’acord a adoptar serà per majoria simple; per tant el que va informar en el 
seu moment la Intervenció municipal queda desplaçat per això que ha disposat el Ministeri, i ja no és 
necessària la majoria absoluta. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que en data 14 de maig de 2014, s’ha publicat la Resolució de 13 de 
maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local a la qual ens podem acollir les 
entitats locals per a la modificació de les condicions financeres del préstec emparat en el RD Llei 4/2012, 
per la qual l’Alcaldia va dictar providència per a sol·licitar a la Intervenció municipal que informara sobre 
les alternatives econòmiques, el procediment i els requisits d’accés a aquestes noves mesures i, per últim, 
la documentació necessària a aportar per a acollir-se a elles. De les tres alternatives, a la primera no 
podem acollir-nos perquè únicament ho poden fer els municipis en situació negativa; podem acollir-nos a 
la segona o a la tercera alternativa, però és la tercera la més convenient econòmicament parlant, ja que 
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en ella es minva solament el tipus d’interés sense que hi haja cap variació en el temps de carència. La 
diferència al reduir aquest tipus d’interés d’1.40 % suposa 349.000 euros, quantitat important respecte a 
l’estalvi en aquest Ajuntament. El tràmit, tal com indica l’informe, és remetre l’acord telemàticament i 
aprovar els punts indicats en l’acord als quals ha donat lectura el secretari; en definitiva, es tracta de 
reduir la despesa que en la situació en què es troba l’Ajuntament resulta molt positiu. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que després d’analitzar tota la informació i després de la consulta 
telefònica sobre la no celebració de la comissió informativa, el Govern d’Espanya ha modificat la normativa 
relativa al Pla de Proveïdors, suposem que perquè l’economia a nivell nacional ha millorat un poc, per això 
es pot baixar el tipus d’interés. Ho veiem totalment factible i resulta un estalvi per a l’Ajuntament; per 
tant, encara que en el seu dia no votàrem a favor del Pla d’Ajust i en un dels punts d’aquest acord es 
confirma l’esmentat Pla d’Ajust, després d’haver deliberat i en un acte de responsabilitat, votarem a favor 
d’aquesta mesura perquè el poble de Moncofa puga estalviar-se eixos 349.000 euros, encara que en el seu 
dia vam presentar unes mesures que pensem que eren millors que el citat Pla d’Ajust. D’una altra banda, 
existeix el però de l’informe d’Urbanisme, que posa damunt de la taula una sèrie de problemàtiques quant 
a la tramitació de llicències d’activitat en minoristes i, com a professional del sector, té coneixement que a 
Castelló estan adherits a la plataforma Emprende en 3 des de juny de 2013 i aquesta normativa no deroga 
l’anterior, per la qual cosa és el titular qui elegeix si tramita la llicència d’activitat de la manera 
convencional o mitjançant la plataforma, per a la qual necessita firma electrònica. Aquesta plataforma diu 
que no és obligatori presentar els projectes en l’Ajuntament, però sí s’ha d’estar en possessió d’ells. Açò 
pot dificultar el treball dels tècnics d’Urbanisme, per la qual cosa és més fàcil treballar en l’oficina sobre el 
projecte que haver de desplaçar-se al negoci i açò últim suposa més treball de carrer. Donada la 
responsabilitat subsidiària de l’Ajuntament que ha de vetlar pel compliment de la llei, els tècnics 
d’Urbanisme haurien de comprovar in situ que el local compleix la normativa vigent. Torna a posar 
l’exemple de Castelló que des que es va adherir a aquesta plataforma ho està fent així, i encara que en 
aquest municipi s’han tramitat molt poques llicències a través d’aquesta plataforma, ho hem comunicat a 
Urbanisme, però en definitiva allò que interessa és que el municipi es beneficie d’un estalvi d’un import 
com és el de 349.000 euros, per la qual cosa votarem a favor, a pesar que en el seu dia no votem a favor 
del Pla d’Ajust. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que després de llegir els informes veuen correcte que es puga arribar a un 
estalvi de més de 300.000 euros, però el que no ens queda clar és que, efectivament, l’informe 
d’Urbanisme respecte a l’activitat de la plataforma Emprende en 3 no obliga que s’haja de presentar cap 
projecte i no tenim clar per què ha de tindre el titular un projecte si aquesta plataforma no ho exigeix. Açò 
grinyola. Accedir mitjançant una plataforma sense haver de presentar un projecte significa donar via lliure 
a qualsevol que vullga muntar un negoci sense cap tipus de control, ja que pot donar lloc que es puga 
declarar que s’està en possessió d’un projecte i que en veritat no existisca. S’abstindran fins que tinguen 
més informació sobre aquesta situació. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) dóna lectura al segon full de l’informe d’Urbanisme, en què diu que és 
suficient, segons el que preveu el dit model, que el titular manifeste tindre en el seu poder el projecte. 
Torna a repetir que el tècnic d’Urbanisme és qui ha d’anar a inspeccionar el negoci i exigir que el titular 
tinga en el seu poder el projecte. 
 
L’alcalde felicita el Sr. Andrés i el Grup Popular per l’exposició del punt, ja que professionalment es dedica 
a aquests temes, ho ha exposat molt bé, i per la bona disposició ja que, a pesar de votar en el seu dia en 
contra del Pla d’Ajust, voten a favor d’aquesta proposta, ja que saben que el poble no està en disposició 
de deixar escapar més de 300.000 euros. Al Sr. Canós li diu que com sempre a última hora els vénen els 
dubtes, però ací està darrere el govern central i el Ministeri corresponent, per la qual cosa qualsevol dubte 
relacionat amb aquests assumptes podrà resoldre’l. Quant a la responsabilitat, quan es firma la declaració 
responsable s’és conseqüent amb el que es firma, per la qual cosa si declara alguna cosa que no és certa 
haurà d’atendre les conseqüències. 
 
Se sotmet la proposta a votació i resulta aprovada per unanimitat.  
 
Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 9.20 hores i es va 
estendre aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 
 

Moncofa, 12 de juny de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

Sr. José Vicente Ruano Vila                                Sr. Jaime Picher Julià 


