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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL 

6 DE MARÇ DE 2014 
 

Dia:   6 de març de 2014 
Hora d’inici: 10 h 
Lloc:   Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria: Primera. Decret d’Alcaldia 324/2014, de 6 de març de 2014. 
Sessió:   Ordinària 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Matilde Alós Julià   Ana Safont Recatalà 
Rocío Martínez Casado  Tania Palacios Giménez 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Manuel Martínez Paradís 
Wenceslao Alós Valls  Nadia Martí Arnau 
    Josep Canós Marcos 
 
Regidors absents:                Eduardo Paradís García 
 
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. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde explica el motiu de realitzar aquesta sessió amb caràcter extraordinari i urgent i el perquè d’aquest dia, motius 
coneguts per tots, ja que es va decidir en la sessió ordinària de 27 de febrer de 2013 deixar aquest punt sobre la taula 
per a millor estudi, i s’ha d’acordar abans de la data del dia nou. 
 
Se sotmet a votació la urgència i resulta ratificada per unanimitat. 
 
2. PROPOSICIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MONCOFA I LES MERCANTILS MANFERFOLIO, SL I IRESA, SL PER AL FINANÇAMENT D’OBRES 
COMPLEMENTÀRIES A DIFERENTS SECTORS DEL MUNICIPI DE MONCOFA 
 
“Vist el conveni subscrit en data 19 de juny de 2009, aprovat en sessió plenària de la mateixa data entre l’Ajuntament 
de Moncofa i les mercantils Manferfolio, SL i Iresa, SL per al finançament d’obres complementàries en diferents sectors 
del municipi de Moncofa. 

 
Vista la sol·licitud de Moncofar Urbanización UTE de data 10 de desembre de 2013, número de registre d’entrada 
10.442 en què sol·liciten la resolució del conveni entre Manferfolio, SL i Iresa, SL anteriorment mencionat per 
incompliment en relació amb els terminis per a l’execució de les obres. 
 
Vista la providència d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2014 en què se sol·licita informe del secretari i l’interventor. 
 
Vist l’informe conjunt del secretari i l’interventor de data 25 de febrer de 2014 que es transcriu a continuació 
 

“Informe Intervenció número 49/2014 
 

Assumpte: informe d’Intervenció i Secretariae emés amb motiu de l’escrit presentat, en data 9 de desembre de 2013, 
pels representants de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA en relació amb la denúncia del conveni subscrit per 
l’Ajuntament de Moncofa amb les mercantils MANFERFOLIO i IRESA. 
 
Exercici: 2014 
 
1. FETS 
  
En data 9 de desembre es presenta, pels representants de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, burofax de denúncia 
del conveni subscrit per l’Ajuntament de Moncofa amb les mercantils MANFERFOLIO i IRESA. 
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En data 10 de desembre de 2013 es presenta l’escrit de denúncia del conveni, el qual reprodueix el contingut del 
burofax assenyalat anteriorment. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
b) Conveni aprovat, en data 19 de juny de 2009, pel Ple Municipal, l’objecte del qual és el finançament, per part de les 
mercantils MANFERFOLIO i IRESA, de diverses obres complementàries a diferents sectors del municipi de Moncofa. 
 
3. INFORME 
 
A la vista dels antecedents que s’han posat de manifest i en compliment de la providència d’Alcaldia de data 21 de 
febrer de 2014, els funcionaris que subscriuen emeten l’informe següent: 
 
a) Pel que fa al contingut obligacional del conveni: 
 
El conveni, i quant a les mercantils MANFERFOLIO i IRESA respecta, defineix les obligacions següents: 
 

• Finançament de l’aportació dels sectors denominats Belcaire Sud, Bovalar, Rajadell, Palafangues, Terciari i 
Industrial en relació amb les obres que figuren en l’annex del conveni (pont, passarel·la, ronda i connexió 
elèctrica). Tal finançament ha d’ajustar-se al següent detall: 

 
1. Aportació en metàl·lic de l’import dels projectes relatius als projectes de pont i passarel·la: 

ascendeix el primer a 32.398,80 € i el segon a 9.719,64 €. 
 
2. Aportació d’avals relatius a les obres de pont, passarel·la, ronda i connexió elèctrica que importen  

les quantitats de 609.991,20 €, 213.720,36 €, 636.504,31 € i 389.496,09 € respectivament. 
 

• Procedir al reajust de les quantitats assenyalades anteriorment en funció de la seua evolució a la vista del 
procediment de licitació pública (fixació de l’import de licitació, adjudicació i efectiva execució de les obres) 

 
El conveni, i quant a l’Ajuntament respecta, defineix les obligacions següents: 
 

• Inici de la licitació de les referides obres en un termini no superior a dos mesos des de l’entrega de les 
quantitats en metàl·lic i del dipòsit d’avals. 

 
• Adjudicació de les referides obres en un termini no superior a sis mesos des de l’entrega de les quantitats en 

metàl·lic i del dipòsit d’avals. 
 
• Inici de les referides obres en el termini de nou mesos des de l’entrega de les quantitats en metal·lic i del 

dipòsit d’avals. 
 
• Procedir a la devolució de les quantitats avançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA; es distingeixen 

el termini de sis anys, a comptar des dels ingressos de les quantitats, per al cas dels sectors Belcaire Sud, 
Bovalar i Palafangues i el termini de deu anys, per al cas dels sectors Rajadell, Terciari i Industrial. 

 
En relació al contingut obligacional que s’ha posat de manifest, els funcionaris que emeten el present informe han 
verificat, d’una banda, que les mercantils MANFERFOLIO i IRESA han complit les imposicions econòmiques indicades 
més amunt i, de l’altra, que l’Ajuntament no ha donat un perfecte compliment a les seues obligacions. Que servisca 
d’exemple que, a data del present informe, no s’ha procedit a la licitació, l’adjudicació i l’inici de les obres 
complementàries del pont i la passarel·la. 
 
No obstant el que s’ha exposat anteriorment, no s’ha de desconéixer que per part de les mercantils MANFERFOLIO i 
IRESA s’han produït els incompliments següents: 
 
1. Les garanties financeres aportades (avals), la cancel·lació de les quals es pretén, pateixen de vicis en la constitució. 
Així, d’acord amb l’annex V del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, es detecten les irregularitats següents: 
 

• No conté la declaració de l’entitat avalista de complir els requisits exigits per l’article 56.2 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

• No consta la renúncia expressa al benefici d’excusió. 
• No s’atorga amb vigència indefinida (fins que l’òrgan de contractació n’autoritze la cancel·lació o devolució), 

sinó que se’n subjecta a termini la vigència. 
 
2. No s’ha procedit al compliment del reajust d’avals previst en l’estipulació segona del conveni, en relació amb les 
obres de connexió elèctrica i ronda, les quals han sigut objecte de licitació, adjudicació i execució per la Corporació. 
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b) Pel que fa a la naturalesa jurídica del conveni objecte de denúncia: 
 
És opinió del secretari i de l’interventor que el conveni objecte de denúncia solament va poder ser subscrit a l’empara 
del principi de llibertat de pactes, el qual es troba consagrat en l’article 88 de la Llei 30/1992 que disposa: 

“1. Les administracions públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret 
públic com privat, sempre que no siguen contraris a l’ordenament jurídic ni versen sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguen per objecte satisfer l’interés públic que tenen encomanat, amb l’abast, els efectes i el règim 
jurídic específic que en cada cas preveja la disposició que ho regule, i podran tals actes tindre la consideració 
de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-s’hi amb caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que els 
pose fi. 

2. Els citats instruments hauran d’establir com a contingut mínim la identificació de les parts intervinents, l’àmbit 
personal, funcional i territorial, i el termini de vigència; s’ha de publicar o no segons al seua naturalesa i les persones a 
les quals estigueren destinats. 

3. Requeriran en tot cas l’aprovació expressa del Consell de Ministres, els acords que versen sobre matèries de la 
competència directa d’òrgan esmentat. 

4. Els acords que se subscriguen no suposaran cap alteració de les competències atribuïdes als òrgans 
administratius ni de les responsabilitats que corresponguen a les autoritats i als funcionaris relatives al funcionament 
dels serveis públics”. 

Constitueix prova addicional de l’anterior afirmació, realitzada pels habilitats nacionals, el fet que en el mateix conveni, 
amb la finalitat d’ajustar-se al punt quart de l’article 88 de la Llei 30/1992, vullga posar-se expressament de manifest el 
fet que el conveni no implica cap alteració de les competències del Ple. Així l’estipulació quarta del conveni determina: 

“(…) La firma del present no significa una substitució de les competències del Ple, sinó més bé una ratificació de les 
seues competències, en el sentit que les estipulacions que recull el present conveni hauran de ser novament aprovades 
per l’òrgan plenari de la corporació”. 

Resulta de vital importància per a continuar amb l’argumentació jurídica del present informe analitzar l’apartat segon de 
l’article 88 de la Llei 30/1992, que en allò que ací interessa assenyala: 

“(…) amb l’abast, els efectes i el règim jurídic específic que en cada cas preveja la disposició que ho regule (…).” 

És clar que si la relació jurídica existent entre ambdós subjectes de dret, i de la que deriva el naixement d’obligacions i 
drets per a ambdós, es fonamenta en la llibertat de pactes i per tant la lliure voluntat dels subjectes, siga aquesta lliure 
voluntat la que servisca de reguladora de l’abaste, els efectes i el règim jurídic del pacte, acord, conveni o contracte; 
s’haurà d’acudir al text del conveni per a determinar l’abast dels drets i les obligacions de les parts. 

c) Pel que fa a la meritació d’interessos de demora i costos financers derivats de la constitució i manteniment d’avals: 

Partint del principi de llibertat de pactes apuntat en l’apartat anterior, i per tant acudint al mateix conveni com a marc 
jurídic pel qual ha de regir-se les relacions jurídiques entre ambdós subjectes de dret, resulta especialment revelador 
que el text del conveni no contempla, en cap de les estipulacions, cap menció a la meritació dels interessos de demora i 
costos financers derivats de la constitució i el manteniment d’avals. 

El conveni no conté cap regulació dels interessos de demora i costos financers derivats de la constitució i manteniment 
d’avals en l’estipulació tercera, en què davant de l’incompliment de l’Ajuntament dels terminis de licitació, adjudicació i 
inici de les obres, es limita a assenyalar: 

“(…) En cas d’incompliment d’aquests terminis, això significaria la resolució del present conveni amb l’obligació de 
restituir les quantitats finançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA (…)”. 

Tampoc el conveni, en la mateixa estipulació assenyalada anteriorment, conté cap menció dels interessos de demora i 
costos financers derivats de la constitució i manteniment d’avals, a l’estipular: 

“(…)  Procedir a la devolució de les quantitats avançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA en un termini no 
superior a sis anys a comptar des de la data de l’ingrés del cost d’elles en relació amb les quantitats avançades als 
següents sectors: BELCAIRE SUD, BOVALAR I PALAFANGUES”. 
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“(…)  Procedir a la devolució de les quantitats avançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA en un termini no 
superior a deu anys a comptar des de la data de l’ingrés del seu cost en relació amb les quantitats avançades als 
següents sectors: RAJADELL, TERCIARI I INDUSTRIAL”. 

A la vista del que s’ha exposat es considera que no s’ha de procedir a l’abonament d’interessos de demora, ja que tal 
eventualitat no es troba prevista en l’instrument que regula el règim jurídic que resulta d’aplicació a les parts 
subscriptores del conveni. 

A més a més de la impossibilitat jurídica que acaba d’apuntar-se, cal apuntar-se la impossibilitat “aritmètica” o de 
quantificació dels interessos de demora, ja que el conveni no recull els elements mínims i necessaris per a tal 
determinació. 

Per últim ha de posar-se de manifest, davant el fonament de dany o lesió econòmica que subjau en l’escrit presentat 
per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, que ambdues empreses realitzaren actes expressos que reconeixien la 
vigència del conveni, ara denunciat, una vegada que s’havien incomplit per l’Ajuntament les fites temporals de 
l’estipulació tercera. En aquest sentit cal destacar-se: 

1. L’ingrés realitzat, en data 4 d’agost de 2010, atenent el requeriment de l’Ajuntament en concepte d’actuacions 
executades per Iberdrola al si de l’obra “Connexió elèctrica”. 

2. Davant de diversos requeriments d’ingressos realitzats per l’Ajuntament, principalment en els exercicis 2010 i 2011, 
les mercantils oposaren diverses al·legacions, entre les quals, tanmateix, no figuren les relatives a la resolució del 
conveni. 

D’acord amb el que s’ha exposat els funcionaris que subscriuen proposen a l’alcalde que eleve al Ple la proposta d’acord 
següent: 

ACORD 
 

Primer. Declarar la resolució del conveni aprovat pel Ple en data 19 de juny de 2009, l’objecte del qual és el 
finançament per part de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA de diverses obres complementàries a diferents sectors 
del municipi de Moncofa, a causa dels incompliments d’ambdues parts a les obligacions del conveni. 
  
Segon. Acordar la devolució de les quantitats, que en virtut del citat conveni, han aportat en metal·lic les mercantils 
MANFERFOLIO i IRESA. 
 
Tercer. Acordar la cancel·lació dels avals, que en virtut del citat conveni, han aportat en metàl·lic les mercantils 
MANFERFOLIO i IRESA. 
 
Quart. Acordar expressament el no abonament d’interessos de demora ni costos financers, respecte de les quantitats 
aportades en metàl·lic i mitjançant aval, al no formar part tal prestació econòmica del conveni com a marc jurídic pel 
qual han de regir-se les relacions jurídiques entre ambdós subjectes de dret. 
 
Cinqué. Notificar la present resolució al recurrent”. 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i resulta ratificada per unanimitat. 
 
L’alcalde pregunta si hi ha hagut algun tipus de conversació amb les mercantils per part dels grups. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que el seu grup s’ha reunit i que s’han posat en contacte amb una de les mercantils i 
que han pres una decisió respecte a la votació que emetran en aquest punt, però abans vol preguntar en quina situació 
es quedaran les obres complementàries si es rescindeix el contracte amb aquestes empreses. Sol·licita que siguen 
exposades les solucions i que consten en l’acta. 
 
L’alcalde aclareix que aquesta empresa no és l’agent urbanitzador de Belcaire Nord, perquè en la sessió del 27 de febrer 
pareix que hi va haver una confusió amb aquest tema. És part de la UTE, però no és l’agent urbanitzador. És un 
conveni que mor perquè és un conveni per a finançar però com no s’han fet les obres i no hi ha res que finançar, 
demana anar-se’n i emportar-se l’aval, i està en el seu dret. També demana els interessos, que no hi caben perquè no 
estan plasmats en el conveni. El motiu de portar-ho al Ple amb urgència és que el termini per a contestar la sol·licitud 
finalitza el 9 de març. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que està clar que es rescindeix el contracte però que la seua pregunta és quin és el 
ventall de possibilitats perquè les obres es puguen executar, si se’n faran càrrec els agents urbanitzadors o 
l’Ajuntament, quines solucions es proposen i que hi consten en l’acta. 
 
L’alcalde contesta que en els convenis amb els agents urbanitzadors de Belcaire Nord i Belcaire Sud està estipulat qui es 
farà càrrec de les obres, però que com Belcaire Sud està en concurs de creditors, no sap si se’ls podrà exigir que es 
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facen càrrec de les obres, evidentment sí que se’ls haurà d’exigir a qui corresponga que es faça càrrec de la despesa 
corresponent a aquestes obres. No té a vore que es rescindisca aquest conveni perquè les obres no es duguen a terme, 
el conveni desapareix però les obres no, segueix sent obligatori executar-les. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que sap que no té a vore una cosa amb l’altra, però vol saber quins passos es donaran 
després de la resolució d’aquest conveni respecte a les obres abans de votar aquest punt i demana a l’alcalde que 
confirme si les obres quedarien en mans dels agents urbanitzadors. 
 
L’alcalde diu que l’Ajuntament té la seua part de responsabilitat i que, igual que en l’obra de la ronda, faran el que 
toque fer en cada moment, assessorats pels tècnics municipals. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que els preocupa la connexió de clavegueram entre els dos PAI i voldrien saber el 
finançament que hi haurà per a finalitzar eixa obra, si es farà la connexió de clavegueram solament, si es durà a terme 
tota l’obra amb el pont. 
 
L’alcalde diu que en un Ple ja es va parlar d’aquest tema. Com les obres s’estaven allargant, per a donar viabilitat a la 
depuradora, la connexió no seria la que hi havia prevista, i per a això es va parlar amb la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer per a demanar-los permís i ja hi ha projectada una altra obra en el pont sobre el riu Belcaire de la Senda d’Om. 
L’obra està projectada i pressupostada a l’espera dels permisos únicament. Si l’altre dia s’haguera atés i no s’haguera 
mesclat el que es va mesclar s’haguera resolt sense necessitat de convocar aquest Ple extraordinari. L’oposició es val de 
la majoria que té per a votar coses incoherents. Espera que l’oposició renuncie a les minutes d’aquest ple perquè hauria 
resultat innecessari. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que encara que a l’alcalde li parega una tonteria la setmana que ha passat, ells han 
pogut contactar amb l’empresa i clarificar algunes qüestions que no estaven del tot clares, i han pogut decidir el vot 
gràcies a eixos dies de més. 
 
L’alcalde diu que no li pareix una tonteria la decisió, sinó ajornar el termini si tenim la mateixa informació que en el seu 
dia ja es tenia. Que el Partit Popular vullga sentir-ho d’una altra persona és una altra cosa, però la documentació és la 
mateixa, per tant la informació és la mateixa, i en el Ple anterior es va votar el que va dir el portaveu del partit, que a 
més a més hui no hi ha comparegut. Queda patent la meua voluntat per a facilitar les coses i, tanmateix, per la vostra 
part no s’està obrant en coherència, per la qual cosa amb aquesta actitud hi perdem tots. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que s’estan eixint del fons del tema. Recorda que la corporació municipal té la 
documentació des de desembre i nosaltres des de l’altre dia, per la qual cosa suposa que l’hauran pogut estudiar millor. 
Respecte a sol·licitar la convocatòria d’aquest ple, ho han fet segons les regles, democràticament i legalment i no entén 
la recriminació. 
 
L’alcalde diu que si quan el punt va ser al Ple ordinari no n’hagueren votat la urgència, haguera entés que quedara 
damunt de la taula, però després de votar la urgència ho deixen damunt de la taula, això és el que els recrimina. Si 
hagueren pensat que no tenien la suficient documentació no haurien d’haver votat la urgència. Una vegada més es 
paralitza l’Ajuntament i es retarden les gestions. El Sr. Canós també va sol·licitar la convocatòria del Ple a pesar de no 
tindre notícies de la resta de l’oposició a mitjans setmana, i fins l’hora del Ple extraordinari la condicionaren. Han 
d’entendre que estiga molest. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que sempre han dit que per a decisions del calibre d’aquest punt els facilite la 
documentació amb la suficient antelació. I en aquesta ocasió s’eleva el punt al Ple per despatx extraordinari. Si se’ns 
informara amb la suficient antelació no s’haguera hagut de convocar aquest Ple extraordinari. L’equip de govern tenia la 
documentació sobre la taula. Es va convindre amb la resta de l’oposició deixar l’acord sobre la taula i el nostre grup no 
ha tingut notícies fins que a mitjan setmana hem telefonat per a interessar-nos i hem sabut que ahir mateix es va 
entregar una instància per part del Grup Popular perquè el Ple fóra hui. Si reprenem el tema, es tracta d’un altre 
conveni en què cap de les dos parts ha complit, una altra mercantil que s’escapa. Volem que conste en l’acta que no 
ens convencen les respostes a les preguntes del Partit Popular; creiem que passarà com la depuradora, es tracta de 
convenis que es trenquen i que acaba assumint l’Ajuntament. Esperem que quan puguem revisar més profundament els 
pressupostos estiga contemplat perquè no ens trobem amb altre problema urbanístic com aquest que li costarà a 
l’Ajuntament 1.500.000 euros. Tots els partits estem lluitant contra aquests temes, que venen les mercantils, s’omplin 
les butxaques i se’n van, i el poble es queda sense edificar, sense serveis i al final ho pagarà l’Ajuntament i en 
conseqüència el poble. 
 
L’alcalde pregunta al Sr. Canós, ja que va votar deixar la proposta damunt de la taula, que explique quines negociacions 
ha tingut. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que com a grup minoritari de l’oposició creuen que qui ha de negociar és l’equip de govern, 
i que ells tendiran la mà si fa falta, però que ja que ells tenien la documentació des de desembre de 2013 tenien més 
marge de maniobra, cosa que el seu partit no té en aquests moments. Entenen que les decisions que s’han pres per 
l’equip de govern no han sigut les adequades ni quant al temps ni quant al contingut. 
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L’alcalde diu que el Sr. Canós no tindrà capacitat de decisió però capacitat per a tirar-se a la piscina i per a mesclar 
coses que no tenen res a vore, sí. I després de votar deixar el punt sobre la mesa resulta que ara no sap res de les 
negociacions. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ells no van dir que no saberen res de les negociacions, sinó que necessitaven més 
temps per a estudiar la proposta, perquè s’ha passat per despatx extraordinari i els grups de l’oposició no han tingut 
temps d’estudiar una moció d’aquest calibre. 
 
L’alcalde diu que ara li ho explicarà la Sra. Safont, perquè el Sr. Canós ha vingut al Ple extraordinari i segueix sense 
saber-ho. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que en aquest conveni han incomplit les dos parts des de fa molt temps, però que 
cap de les dos havia proposat resoldre’l. Ara sí que proposa una de les parts resoldre’l i el termini s’acaba el dia 9 de 
març. L’únic que podem fer és resoldre’l. Respecte a la canonada, estava previst que passara per sota del pont, perquè 
hi haja connexió i es puga portar a terme la depuradora, cal fer-la, així que si ha de ser assumida per l’Ajuntament es 
farà. Pel que fa a la urgència, en la Comissió Informativa a la qual no va assistir el Sr. Canós ja es va parlar d’aquest 
tema, per la qual cosa els que estàvem allí sí que vam saber ja del tema, no a punt i hora com diu el Sr. Canós; ell sí 
perquè no va assistir a la comissió. Des del moment que va entrar aquest equip de govern ja estava aquest conveni, i ja 
estava incomplit. Pel que fa a repercutir-lo, l’urbanitzador de Belcaire Sud està en concurs de creditors, així que quan 
vinga la liquidació del contracte se li reclamarà, i si no és possible doncs ho assumirà l’Ajuntament, però aquest no es 
quedarà parat. Li diu al Sr. Canós que no diga que els PAI no tenen serveis, perquè Belcaire Nord, per exemple, té 
pràcticament tots els serveis. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu al Sr. Canós que el seu grup no tenia cap obligació de demanar cap ple extraordinari, 
que el que va passar va ser que mitjançant acord plenari es va decidir deixar sobre la taula el punt per a convocar ple 
extraordinari abans del dia 10 de març. Des del Grup Popular entenem que aquest Ple l’ha de convocar l’alcalde, com 
així ha sigut. No hem sol·licitat el Ple per escrit, sinó que enviem un correu en què indicàvem la disponibilitat de dies i 
hora per a intentar que vingueren el màxim de regidors possible. Respecte al que ha exposat la Sra. Safont, ho tenim 
clar, en aquesta setmana hem pogut aclarir alguna cosa més per a poder emetre el vot en aquest punt. Volem que 
quede constància del que s’ha parlat en aquest Ple i volem que es finalitze l’obra de la connexió. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que pel que fa al conveni, ja sabem que està molt de temps ací, i es tracta d’un conveni 
més que ens ha deixat en herència el Partit Socialista, i pel que fa als PAI sí que ha donat voltes pel terme municipal i 
l’únic que veu és ferro i ciment que no serveix per a res. L’únic que veiem acabat és Belcaire Nord, la resta està parat, 
amb sentències i paralitzat. El que veiem són els empastres que ha fet el Partit Socialista i que haurà de pagar el poble. 
Entén que defenguen a ultrança l’anterior equip de govern però és una cosa heretada que al final pagarem tots. 
 
L’alcalde diu que el que hem heretat és el que tenim en el poble, tot ho ha fet el Partit Socialista i dóna les gràcies que 
el Sr. Canós no estava en l’equip de govern si fóra per l’empremta que ha deixat els dos anys que ha estat ell en l’equip 
de govern, no ha deixat res fet. Els empastres són votar sense saber el que votes perquè un altre ho diu, tirar-se a la 
piscina i abstindre’s després. Per a l’únic que aprofiten els plens és per a fer propaganda política i per a tirar-se flors. 
Del Bloc en aquest poble no hi ha res escrit. Cada vegada que intervé és per a desacreditar el treball dels altres, i no 
entén que ací es ve a treballar. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que el conveni de finançament és un conveni de préstec. Se li havia de tornar l’import per 
part dels agents urbanitzadors. Si es resol el conveni la situació econòmica no és pitjor que si no es resol, perquè 
s’hauria de tornar eixe préstec. Si no es resol, per tractar-se d’un préstec, computa i el volum d’endeutament està 
reservat per a l’execució de l’obra de la depuradora; per tant, no resoldre aquest conveni incrementaria el volum 
d’endeutament. 
 
Se sotmet la proposta a votació i resulta aprovada per 6 vots a favor del Grup Socialista, 1 vot en contra del Grup Bloc i 
5 abstencions del Grup Popular. 
 
Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 10.46 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 6 de març de 2014 
El secretari,                  Vist i plau l’alcalde, 

 
 
 
 
 
  

  Sr. José Vicente Ruano Vila                                                             Sr. Jaime Picher Julià 


