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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 25 DE SETEMBRE DE 2014 

 
Dia:     25 de setembre de 2014 
Hora d’inici:   20 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 1.517/2014, de 22 de setembre de 2014. 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Matilde Alós Julià   Ana Safont Recatalà 
Mª Dolores Armau Muñoz  Tania Palacios Giménez 
Wenceslao Alós Valls  Manuel Martínez Paradís 
Rocío Martínez Casado  Nadia Martí Arnau 
    Josep Canós Marcos 
 
Regidors absents:                 Eduardo Paradís García 
 
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. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ORDINÀRIA DE 31 DE JULIOL DE 2014 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 14 D’AGOST DE 2014) 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària de 31 de juliol de 2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària de 14 d’agost de 2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DELS PLECS RECTORS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA 
OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER A CANCEL·LAR TOTALMENT O PARCIALMENT LES 
OPERACIONS DE PRÉSTEC FORMALITZADES PER LES ENTITATS LOCALS AMB EL FONS PER AL 
FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS (FFPP) DE CONFORMITAT AMB EL RD LLEI 8/2014 
 
Atesa la providència dictada per aquesta Alcaldia, en data 9 de setembre de 2014, en què s’acorda incoar expedient per 
a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, per a la substitució total o parcial dels préstecs subscrits per la 
corporació a l’empara del RD Llei 4-2012, per l’import màxim permés legalment, el qual coincideix amb l’import pendent 
d’amortització a data actual. 
 
Vistos els plecs redactats per la Tresoreria municipal. 
 
Vist l’informe favorable emés conjuntament pels departaments d’Intervenció i Secretaria. 
 
Vist l’informe favorable 245/2014 emés per l’interventor municipal. 
 
Per això d’acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que adopte l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar els plecs rectors per a la contractació d’una operació de préstec a llarg termini per a cancel·lar 
totalment o parcialment les operacions de préstec formalitzades per les entitats locals amb el Fons per al Finançament 
dels Pagaments a Proveïdors (FFPP) de conformitat amb el RD Llei 8-2014. 
 
Segon. Acordar l’obertura del termini per a la presentació d’ofertes/propostes, el qual finalitzarà el dia 17 d’octubre de 
2014. 
 
Tercer. Cursar invitació per a presentar oferta/proposta a les entitats bancàries amb les quals l’Ajuntament de Moncofa 
mantinga relació comercial.” 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica la moció i indica que s’ha cregut convenient a la vista dels informes tècnics 
aprovar els plecs per a una operació de préstec a llarg termini per a cancel·lar totalment o parcialment les operacions 
de préstec anteriors concertades per al pagament a proveïdors a l’empara del Reial Decret Llei 4-2012, ja que les 
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entitats bancàries es troben en situació d’oferir unes millors condicions després de l’aprovació del Reial Decret Llei 8-
2014, per la qual cosa tot el que supose augmentar la liquidesa de l’Ajuntament s’ha de dur a terme, i és de sobra 
conegut per tots el fi i la urgència d’aquest punt. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que a la vista de la informació facilitada en la Comissió Informativa d’Hisenda sobre 
aquest punt i ja que aquest Reial Decret Llei 8-2014 que aprova el Govern Central perquè la situació econòmica del país 
està millorant i les entitats financeres estan en condicions d’oferir les operacions de préstec almenys un 1,40% d’interés 
més baix respecte al que ja teníem; per tant, a la vista dels plecs i com que han comprovat que és viable estan d’acord 
a aprovar aquesta mesura, o siga, l’aprovació dels plecs. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que vistos els informes favorables de traslladar el deute que té l’Ajuntament amb el Govern 
central a les entitats financeres, o siga, no pagar a l’Estat sinó a una entitat financera, per una part veiem correcta la 
mesura perquè es tracta d’un estalvi per al poble, però la desconfiança que ens generen les entitats financeres i el fet 
que se’ls confie un deute contret amb l’Estat de sis milions d’euros aproximadament fa que ens sembla arriscat perquè 
significa posar en mans de les entitats bancàries tot el poder. No ens pareix bé la mesura presa pel Govern central, i 
fins que no disposem d’informació més concreta sobre el punt i les propostes que es presenten no votarem a favor, ja 
que pensem també que es tracta d’una estratègia del Govern central per a poder fer l’electoralisme de cara als bancs, i 
que obliga de nou a endeutar-se als municipis amb empreses privades com són els bancs, amb l’afegit que si l’entitat 
deixa de pagar a l’Estat no ocorreria res, però ja voríem què passaria si es deixa de pagar a un banc. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que simplement es tracta de concertar una operació de crèdit per a amortitzar-ne una 
altra que estava en el 5,25% d’interés i en aquesta nova operació estarà més baix del 3,85%. Açò significa un estalvi 
de l’1,40% en el diferencial que es traduirà en un estalvi d’interessos per al poble de Moncofa i que redundarà en 
benefici dels veïns. Ací l’únic que estem aprovant són uns plecs que, evidentment, el Partit Popular igual que el Bloc, 
també els estudiarà, però insisteix que estem parlant d’un estalvi de l’1,40% d’interés. 
 
L’alcalde dóna la paraula a l’interventor perquè explique el punt, aclarisca qualsevol dubte i ens parle sobre la legalitat 
d’aquest tema, ja que ell no veu cap risc a negociar amb les entitats bancàries perquè el poble puga estalviar. Aprofita 
per a recordar que el punt s’ha d’aprovar per majoria absoluta. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta si s’ha d’aprovar per majoria absoluta únicament la concertació del préstec o 
també l’aprovació dels plecs. 
 
L’interventor assenyala que l’estalvi seria de 200.000 euros i que el risc no existeix des del moment en què la normativa 
indica que el Pla d’Ajust que emparava el préstec seguiria viu. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb l’estalvi, però amb el que no estan d’acord és amb la manera en 
què es produeix eixe estalvi, amb el procediment que se seguirà. Tenim completament clar que es tractarà d’un 
procediment legal, però repetim que deixarem tot l’endeutament de l’Ajuntament en mans de les entitats bancàries, 
que és el que estan promovent des del Govern central, que el deute públic dels municipis estiga en mans dels bancs. 
Els nostres dubtes no són cap al procediment, sinó cap al que pretén el Govern central i sobretot cap a les entitats 
privades que actuaran segons les circumstàncies actuals de crisi. El que no entenem és per què el Govern central no 
proposa una baixada del deute en compte de posar el capital en mans de les entitats bancàries, circumstància que és 
clarament electoralista. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que, tal com ha indicat l’interventor, suposaria un estalvi de 200.000 euros per al 
poble, per la qual cosa no entenem per què el Sr. Canós s’obstina que hi ha tant d’obscurantisme i tant de problema en 
aquesta operació. 
 
L’alcalde diu que ho veuen igual que el Grup Popular i que vinga d’on vinga l’estalvi és bo. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
3. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN EL SUPLEMENT DE 
CRÈDIT FINANÇAT AMB NOUS INGRESSOS 
 
Vista la providència dictada per l’Alcaldia, en data 9 de setembre, en referència a la incoació de l’expedient de 
modificació pressupostària consistent en suplement de crèdit finançat amb nous ingressos. 
 
Vist l’informe favorable 246/2014 emés per la Intervenció municipal. 
 
A la vista del que s’ha exposat, propose al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de crèdit finançat amb 
nous ingressos. 
 
A) AUGMENT EN INGRESSOS 
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Aplicació pressupostària Denominació Import 
 

91303 Préstec RD Llei 8-2014 5.854.579,78 € 
 

TOTAL 5.854.579,78 € 
 

 
B) AUGMENT EN DESPESES  
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

 
TRE-011-91301 Amortització préstec RD Llei 4-2012 5.854.579,78 € 

 
TOTAL 5.854.579,78 € 

 
 
Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida modificació, amb l’anunci previ 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 CCAA”. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica el punt i diu que es tracta d’una modificació de crèdit que s’ha de realitzar perquè 
es puga cobrir una despesa específica que no estava prevista en el pressupost que implica la cancel·lació dels préstecs 
que estaven actius fins al moment a partir de l’aprovació del RD Llei 8-2014 i el nou ingrés que no estava previst en el 
pressupost de l’import del préstec. El motiu de presentar aquesta modificació pressupostària ja es va explicar en la 
Comissió Informativa d’Hisenda i, per tant, cabria aprovar-la. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que segons la informació rebuda en la Comissió Informativa es tracta d’una modificació 
pressupostària per a poder donar viabilitat a l’operació de crèdit que es pretén realitzar, que passaria en primer lloc per 
l’aprovació dels plecs perquè els bancs puguen aportar les ofertes, que s’hauran d’aprovar en el Ple i que s’haurà de 
remetre a Madrid perquè autoritzen l’operació, per la qual cosa creiem que s’està començant la casa per la teulada. Des 
del Partit Popular creiem que estarem en condicions de donar suport a aquesta modificació de crèdit quan haja arribat 
l’autorització de Madrid, ja que pot donar-se el cas que no es puga amortitzar tot l’import que es pretén amortitzar, i 
això se sabrà quan haja finalitzat el procediment de licitació. Respecte als terminis dels quals es va parlar en la Comissió 
Informativa, hem calculat que en el pitjor dels casos ens situaríem al voltant del 20 de desembre; per tant hi ha temps 
suficient per a convocar un Ple i poder aprovar-lo. Creiem que és més prudent esperar l’autorització de Madrid i que es 
complisquen els passos que he indicat. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que des del seu grup la desconfiança cap a les entitats bancàries és total i que es tracta 
d’una modificació pressupostària per a traspassar eixa deute de nou als bancs, per la qual cosa al no tindre les dades 
sobre les quals treballar quant a les ofertes i tampoc l’autorització des de Madrid, en tractar-se de posar en mans de les 
entitats bancàries al municipi amb la qual cosa no estem gens d’acord, creiem que és massa precipitat. Demanaríem 
que des d’Intervenció se’ns explique per què s’ha de realitzar aquesta modificació en aquests moments i no més tard 
quan s’hagen presentat les ofertes. 
 
L’alcalde demana al Sr. Canós que aclarisca per què planteja dubtes davant de l’operació i per què diu que és il·legal, 
perquè està confonent la gent. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ell no ha dit que l’operació siga il·legal, sinó que s’està entregant tot el deute del 
municipi a una entitat financera que està emparada pel Govern central, per la qual cosa entenem que el Govern central 
no ha dit tota la veritat. Tenim molts dubtes sobre eixe tema. I l’únic que diem és que ens sembla precipitat que es faça 
aquesta modificació de crèdit abans de tindre alguna cosa més concreta. En cap moment estem dient que hi haja 
alguna cosa il·legal o ocult. 
 
L’alcalde demana a l’interventor que explique la legalitat del punt, ja que el Sr. Canós té tanta desconfiança en si estem 
o no autoritzats per a dur a terme aquesta operació, i és que sí que ho estem per a aprovar els plecs.  
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) intervé per a dir que es tracta d’una mesura que ha aprovat el Govern central i que falta 
saber si des de Madrid s’aprova un endeutament del qual no sabem ni tan sols les condicions ni si ens autoritzaran per 
a dur-lo a terme. 
 
L’interventor diu que la manera de procedir d’aquest expedient és la mateixa que la que es va realitzar amb l’expedient 
de la depuradora. Cal distingir dos coses: una l’autorització per a endeutar-se i l’altra l’autorització de la llei per a incoar 
aquesta modificació. El problema és que si ara s’aprova aquesta modificació pressupostària i no arriba l’autorització, 
com va passar en el seu dia amb l’operació de la depuradora, no passa res, perquè els crèdits estan finançats amb un 
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ingrés afectat, i estan en situació de no disponibilitat. Al contrari, si no s’aprova aquesta modificació provisionalment i 
esperem a tindre l’autorització del Ministeri, estaríem parlant que arribaríem a mitjan desembre, però com es tracta 
d’una modificació que requereix l’aprovació inicial pel Ple, l’exposició pública i l’aprovació definitiva, no es podria aprovar 
i, per tant, amortitzar el préstec abans que finalitzara l’any, i és un dels requisits que açò es realitze abans que finalitze 
2014. Per tant, al no aprovar provisionalment aquesta modificació l’oposició està posant en perill l’operació i, 
conseqüentment, l’estalvi de 200.000 euros per al municipi. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
4. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB BAIXES PER AL COFINANÇAMENT DEL PLA D’OCUPACIÓ CONJUNT DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VALENCIANES  
 
Tenint en compte que en data 7 d’agost de 2014 s’ha publicat en el BOP número 95, les Bases reguladores de la 
convocatòria d’un programa d’ocupació pública d’interés general o social en el marc del Pla d’Ocupació Conjunt de les 
Administracions Públiques Valencianes. 
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’acollir-se al citat Pla d’Ocupació. 
 
Una vegada examinat l’informe d’Intervenció 241/2014, de data 9 de setembre, relatiu al mateix Pla d’Ocupació en el 
qual s’assenyala la possibilitat de completar el projecte amb fons municipals. 
 
A la vista de la providència d’Alcaldia de data 10 de setembre de 2014 i d’acord amb els informes favorables 
d’Intervenció 247/2014 i 248/2014. 
 
Per això segons els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que adopte l’acord següent: 
  
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en suplement de crèdit finançat amb 
baixes:  
 
A) AUGMENTS EN DESPESES 
 

Aplicació pressupostària Denominació Import 
SVG-920-13100 Laboral temporal  

40.683,94 € 
TOTAL  

40.683,94 € 
 
B) REDUCCIÓ EN DESPESES  
 

Aplicació pressupostària Denominació Import 
OCU-241-22699 Foment de l’ocupació 

 
 

40.683,94 € 
 
TOTAL 

 
40.683,94 € 

 
Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ 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 consideraran definitivament aprovades les 
modificacions pressupostàries, 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 CCAA”. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) explica el punt i el motiu de realitzar aquesta modificació de crèdit amb el fi de dotar 
de fons per a un pla d’ocupació conjunt amb la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. Rebrem una subvenció 
de 7.000 euros que encara no està aprovada i l’Ajuntament aportarà a més a més 3.000 euros. A més a més afegirem 
40.000 euros a eixos 10.000 euros per a fomentar l’ocupació i poder pal·liar així la situació econòmica existent en el 
municipi. En aquest punt s’aprovaria una modificació de crèdit per a passar eixos 40.000 euros a la partida de foment 
d’ocupació per a tal fi. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que tal com es va explicar en la Comissió Informativa es tracta de traspassar de la 
partida de foment d’ocupació a la de personal laboral l’import de 40.000 euros perquè l’Ajuntament puga acollir-se a 
eixe Pla d’Ocupació i aprofitar l’aportació de Diputació i la Generalitat de 7.000 euros, partida la de foment d’ocupació 
que es va aprovar en els pressupostos a proposta del Partit Popular; per tant, estem d’acord que s’aprove aquest punt i 
s’ha d’aprovar per a poder aprofitar aquesta ajuda, i que en la situació que vivim vindran molt bé als ciutadans que 
tinguen aquesta necessitat. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es tracta d’un pla conjunt de la Generalitat i la Diputació per a fomentar l’ocupació en 
la localitat. Estem d’acord que es destine l’import de 40.000 euros per a foment d’ocupació i poder fer que arribe l’ajuda 
d’aquestes dos institucions, però el que no entenen és que si hi ha una partida dotada amb 40.000 euros per a foment 
d’ocupació i estem en el mes d’octubre i no s’havia tocat, ¿significa això que no s’ha fet res respecte al foment 
d’ocupació en el municipi? Pensem que és una estratègia de l’Ajuntament estalviar els diners d’aquesta partida perquè 
quan les eleccions estan prop es puga contractar com més gent millor, i que ja s’ha arribat a eixa dinàmica i cada 
quatre anys s’actua d’aquesta manera. Presentem una esmena a la proposta d’acord que diga que, encara que estem 
d’acord que es destine eixe import a fomentar l’ocupació en el municipi, que els diners no isquen d’eixa partida, sinó 
d’altres, i guardar íntegrament la de foment d’ocupació més la del Pla d’Ocupació conjunt i buscar els tècnics altres 
partides d’on traure eixe import. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que atés que l’import de 7.000 euros que aportaran aquestes dos institucions és 
com es pot comprovar totalment insuficient per a solucionar el problema de desocupació que pateixen els pobles, des 
de l’Ajuntament s’ha decidit afegir 40.000 euros més perquè es puga donar treball a més gent, perquè amb eixos 7.000 
euros es poden contractar tres persones un mes. Si això és pal·liar l’ocupació, que es pengen les medalles uns altres. 
Amb 40.000 euros estaríem parlant d’unes 20 persones que serien contractades durant diversos mesos. I pel que fa al 
que ha dit el Sr. Canós que no s’ha fet res, s’han contractat en el que va d’any unes 30 persones i això amb càrrec de 
les partides del pressupost que el Sr. Canós va votar en contra, per la qual cosa no entén de què està parlant ara, li 
pareix totalment demagògic que diga que solament es contracta de cara a les eleccions. I pel que fa al foment de 
treball en el municipi, s’està facilitant contínuament a la població que facen cursos del Servef, cursos d’Emprenjove, 
tallers, però resulta complicat perquè el que la gent vol és treballar, no fer cursos. Fins a la data no havia fet falta tocar 
aquesta partida perquè hem anat tirant del capítol I que disposa de bastants diners per a foment de treball. Tota la 
resta és demagògia. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc), efectivament des d’eixes dos institucions el que aporten és insuficient per a pal·liar la falta de 
treball, però el que nosaltres demanem és que als diners per a contractació laboral temporal s’hi afegisquen els de la 
partida de foment d’ocupació i que l’import siga de 80.000 euros, no que es passe d’una partida a l’altra, i que eixos 
diners es puguen dedicar a altres moltes coses que no siguen únicament donar un contracte de treball, com ajudes a 
iniciatives empresarials, a emprenedors, etc. I el nostre grup clar que va votar en contra dels pressuposts, perquè pot 
votar el que crega convenient i perquè, encara que represente una xicoteta part de la població, no estava d’acord amb 
moltes de les coses contemplades en eixe pressupost. Estem en contra de la política de l’equip de govern, del pa i circ, 
tant de donar explicacions de la falla, perquè la realitat és que eixa partida no s’ha utilitzat per a res fins ara, no han fet 
res pel foment de l’ocupació quan s’hauria d’haver utilitzat eixos diners durant tot l’any.  
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós torna al seu discurs del “pa i circ” i l’ “explicació de la falla” i voler que se sumen 40.000 
euros a altres 40.000 euros, que ni sap d’on eixiran, perquè no hi ha 40.000 euros més, únicament hi ha 40.000 euros. 
I respecte que no s’ha fet res per l’ocupació en aquest poble, no hi ha hagut mes que l’Ajuntament no haja contractat 
algú, el que passa és que no haurà sigut del gust del Sr. Canós, perquè és difícil encertar els seus gustos quan s’està 
abstenint en quasi tot el que es proposa en aquest Ple, i l’únic que fa és embolicar i dir coses que no es poden fer, com 
posar 40.000 euros més per a un fi quan no existeixen. De totes formes no pensa gastar més temps perquè les 
pretensions del Sr. Canós estan clares. Ací del que es tracta és d’aprofitar una ajuda de 7.000 euros que ens ofereixen, 
afegir 40.000 euros més i que el Servef ens diga a qui s’ha de contractar per trobar-se en una major situació de 
necessitat.  
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) demana que s’aclarisquen els termes de l’esmena i que, si resultara necessari, l’interventor 
explique si s’hauria d’emetre algun informe al respecte, ja que es tracta d’una modificació pressupostària. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) torna a repetir els termes de l’esmena, que serien els següents: 
 
“Que els diners no isquen de la partida de Foment d’Ocupació, sinó d’altres, aquest partida guardar-la íntegrament i 
afegir a aquest import el del Pla d’Ocupació conjunt i buscar els tècnics altres partides d’on traure eixe import”. 
 
L’interventor explica que hi ha una data màxima per a demostrar a la Diputació la disponibilitat de crèdit, per la qual 
cosa aquesta decisió no pot demorar-se en el temp. Quant a la partida de Foment d’Ocupació, en les reunions prèvies a 
l’aprovació del pressupost, el Grup Popular va proposar aquest import sense identificar la destinació, ja que es va 
acordar que quan hi haguera una proposta a la qual dedicar aquest import es realitzaria la despesa. Per a dur a terme 
una modificació pressupostària cal demostrar que no es pertorba el servei, com és el cas, perquè no hi havia cap 
mesura concreta definida. A la pregunta del Sr. Canós de per què els diners no es trauen de la partida del PAI Magraner 
la resposta és perquè aquesta partida està finançada amb ingressos afectats, quotes urbanístiques, per la qual cosa no 
hi ha disponibilitat del crèdit. 
 
Se sotmet a votació l’esmena proposada pel Grup Bloc i resulta rebutjada per 6 vots en contra del Grup Socialista, 6 
abstencions del Grup Popular i 1 vot a favor del Grup Bloc. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat tal com es va elevar al Ple per unanimitat. 
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5. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT PER A ENERGIA ELÈCTRICA I NETEJA DE CLAVEGUERAM, TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I 
TRACTAMENT DE BOMBAMENTS 
 
“Vist l’estat d’execució del pressupost i l’estat de les bosses de vinculació jurídica en data 15 de setembre de l’exercici 
corrent, s’observa que el crèdit existent en determinades aplicacions pressupostàries és insuficient per a atendre la 
despesa compromesa en l’exercici corrent. 
 
Vist els informes favorables número 250/2014 i 251/2014 emesos per l’interventor municipal. 
 
Per això d’acord als dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa 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: 
 
Primera: Transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
 
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: Transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
 
A) AUGMENT EN DESPESES 
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

 
BCO-161-22700 Neteja clavegueram, tractament aigües residuals i 

tractament bombaments  
47.110,28 
 

TOTAL 47.110,28 
 

 
B) REDUCCIÓ EN DESPESES  
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

 
BSO-230-22199 Serveis Socials, ajudes socials 28.572,80 

 
TRE-011-31000 Interessos de deutes a LP 18.537,48 

 
TOTAL 47.110,28 

 
 
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”. 
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El Sr. Andrés (Grup Popular) proposa que es vote el contingut del dictamen per separat: d’una banda la transferència 
de crèdit per a energia elèctrica i, d’una altra, la neteja del clavegueram, el tractament d’aigües residuals i tractament 
de bombaments, i tots els regidors presents hi estan d’acord. 
 
El secretari entén que la proposta d’acord és un tot i que si no s’esmena l’acord hauria de votar-se com està.  
 
L’interventor diu que l’expedient s’ha muntat en atenció a la celeritat que requeria i es tracta d’augmentar l’import de 
les partides SVG-920-22001 i BCO-161-22700, per la qual cosa podrien haver sigut dos expedients independents, així 
que a nivell comptable no veu cap objecció que es voten per separat. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) proposa una esmena al punt perquè les dos modificacions de crèdit es voten per separat.  
 
El secretari aclareix la proposta del Grup Popular i diu que si ho creuen convenient es debaten conjuntament les dos 
modificacions de crèdit i a l’hora de votar es faça per separat. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica el motiu de realitzar les modificacions de crèdit, que es fan la primera per a donar 
cobertura a la despesa de subministrament elèctric durant 2014 i que es traspassa dels diners destinats a cobrir els 
interessos del préstec de la depuradora que inicialment estava previst que fóra durant dos trimestres i finalment 
solament es pagarà d’un trimestre, i la segona es fa per a cobrir la despesa no prevista del contracte de Facsa i la font 
de finançament són els interessos a llarg termini, d’una banda, ja que és part del que no es pagarà pels interessos de la 
depuradora, i la segona font de finançament és el sobrant de la partida d’ajudes de Serveis Socials que ja s’ha previst 
que no s’utilitzarà. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que respecte a la primera modificació pressupostària, atés que suposa que 
s’incrementarà la despesa en energia elèctrica en 50.000 euros, en els temps que corren en què quasi tots els 
ajuntaments estan fent auditories energètiques i que s’estan prenent mesures per a reduir la despesa en energia 
elèctrica, resulta que Moncofa augmenta la factura de la llum en 50.000 euros. En la Comissió Informativa vam 
preguntar a què es devia aquest increment en la despesa i ningú ens va saber contestar. Haguérem entés que hi 
haguera una diferència de 2.000 o 3.000 euros, però no votarem a favor d’una modificació pressupostària que suposa 
un augment en la despesa energètica de 50.000 euros sense cap justificació. Respecte la segona modificació, es tracta 
de dotar de 47.000 euros el pla d’emergència de Facsa per a extraure amb cisternes les aigües fecals en el sector Camí 
Cabres. Es va firmar un contracte per valor de 92.000 euros dels quals s’han pagat 81.000 euros i per a poder fer front 
a aquest conveni s’han de traspassar 47.000 euros. Des del nostre grup votem a favor per a donar potestat absoluta a 
l’alcalde perquè prenguera les mesures que foren necessàries per a parar aquest abocament, ens pareix bé aquesta 
mesura, per la qual cosa votarem a favor. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es fan la mateixa pregunta que els regidors del Grup Popular, que és com s’ha pogut 
incrementar la despesa energètica en 50.000 euros d’un any a l’altre, i no s’ha pogut donar una explicació en la 
Comissió Informativa sobre a què corresponia aquest increment en la despesa, encara que entenem que els imports de 
les partides són aproximats; per tant, pot variar el que s’ha previst inicialment en uns milers d’euros, però no en 50.000 
euros. D’una altra banda, des del Grup Bloc vam donar el vistiplau perquè se solucionara el problema dels abocaments 
en Camí Cabres, perquè era un problema que afectava a tots i al turisme del municipi. En l’únic en el que no estem 
d’acord és que el traspàs de fons siga des de la partida de Serveis Socials i que siga de 28.000 euros, ja que ens consta 
que la partida destinada al MAC de Cultura s’ha excedit en 6.000 euros del previst, per tant creiem que aquest import 
ha de tindre el seu origen en altres partides, i deixar la partida de Serveis Socials sense tocar, o destinar eixos diners a 
pal·liar les barreres arquitectòniques, per exemple. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que l’equip de govern està tenint en compte les mesures d’estalvi a nivell energètic, 
que són conegudes per tots, i que el motiu que aquest Ajuntament funcione tan bé a nivell econòmic és que aquest 
equip de govern ha sabut ser previsor i seguirà en eixa línia. Durant aquests últims exercicis no s’està fent més despesa 
de la que està pressupostada; és més, estan acabant amb superàvit, i tot això per la bona gestió del Grup Socialista. 
Aquesta modificació correspon a una previsió més que en realitat seria de 44.000 euros però que com s’estan fent 
modificacions agressives respecte de la despesa que es puga generar. Hem demanat al tècnic competent que informe a 
què es deu l’increment de la despesa, per exemple el bombament del sector C que abans no estava, el sector 
Casablanca, la Ronda, la casa de la cultura, que significa uns 4.000 euros més. Cal tindre en compte també que la 
pujada d’impostos incrementada pel govern popular ha fet que la despesa també s’encarisca. No es tracta de 50.000 
euros, sinó de menys import que garantisca que no ens pillem les mans com se sol dir. Quant a la partida de Serveis 
Socials, diu que ha sigut una decisió meditada, ja que s’havia fet una previsió perquè hi haguera suficient crèdit, i que 
des que el Grup Socialista s’ha fet càrrec de la Regidoria de Serveis Socials s’han incrementat les ajudes, per la qual 
cosa es tracta de diners que sobren, i que de cap manera permetran que la partida d’ajudes de Serveis Socials es veja 
minvada, i es permet així que es puga donar un millor servei als ciutadans. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta que si fer una bona gestió és gastar-se 50.000 euros més en energia elèctrica. 
Creiem que no. Si es torna a portar a Ple aquesta modificació i està justificada amb un informe reconsiderarem la nostra 
posició però en aquests moments no. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que l’equip de govern parla de bona gestió, però que veient les bosses de vinculació ens 
trobem que s’han gastat 80.000 euros més en neteja de clavegueram, 7.000 euros més en cultura, 8.000 euros més en 
festes: o siga més diners en saraus, i ara es proposa una modificació pressupostària perquè s’ha excedit de les 
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despeses previstes. Quant a la Regidoria de Serveis Socials, quan n’era responsable el Bloc s’entregaven cases de 
protecció social i el repartiment d’aliments es feia amb regularitat, cosa que ara no succeeix. Si sobren diners de Serveis 
Socials és perquè en el seu dia el nostre grup va unflar la partida per a preveure el desastre, o siga, la gran crisi 
provocada pels dos grans partits majoritaris. Dir que es destinen ara 28.000 euros de Serveis Socials a una altra cosa 
perquè el Psoe ho ha fet millor que el Bloc és una ximpleria. En el seu dia, al Grup Bloc li van sobrar diners de la partida 
que va destinar a dependència i a teleassistència, perquè el Partit Popular l’havia llevat. Ací hi ha nombres negatius per 
tots els costats, no s’estan ajustant a la despesa, i es presenta una modificació pressupostària per l’augment de la 
despesa energètica. Si sobren diners en Serveis Socials, per què no es creen més ajudes o es dediquen a trencar 
barreres arquitectòniques, ja que el Bloc en el seu dia va presentar un projecte al respecte. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que és una falta de responsabilitat per part dels grups de l’oposició no aprovar una 
modificació de crèdit que servirà per a preveure una possible despesa, i es podrà després passar factures al 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit amb el tràmit que això suposa. Únicament s’està sent previsor per a poder seguir 
gestionant la despesa tan bé com fins ara, cosa que els molesta. I si el que vol fer el Bloc és fer política ara que hi ha 
més gent li diré que no ha donat ni un habitatge social perquè les dóna Conselleria, i que en aquest Ajuntament no hi 
ha ni una mancança quant a ajudes socials es refereix; per tant, el que ha dit el Sr. Canós és mentida. El Partit 
Socialista li demana que es retracte del que ha dit, perquè en aquests moments s’està gestionant bé aquesta regidoria, 
s’està donant suport a les famílies necessitades que vénen a sol·licitar-lo, ja que el govern del Partit Popular està posant 
tantes traves perquè la gent dispose d’un lloc de treball, i amb l’informe previ dels tècnics competents. I en el seu dia el 
Sr. Canós va unflar no solament la partida de Serveis Socials, sinó també la de Joventut, que no era necessari i tenia un 
total de 60.000 euros, més que la partida de Festes i més que la partida de Cultura. 
 
L’alcalde diu que tots podem observar en les nostres cases que la despesa d’energia elèctrica ha augmentat a causa de 
la pujada d’impostos, i es tracta de fer previsió davant d’un possible augment en aquesta despesa, que ve donada per 
l’augment de potència en alguns comptadors i pel citat augment d’impostos, passant diners d’un lloc a altre. I li recorda 
al Sr. Canós que el que ha fet paelles a la plaça i saraus com els concerts de l’Aplec de la Plana, que costaren 6.000 o 
7.000 euros i que va tindre una baixa incidència en la joventut va ser ell. Li pregunta què li ha passat per a anar-se’n de 
l’equip de govern, si és que va tindre por per la transparència, perquè ell li va donara tota la seua confiança i l’ha 
enganyat, així que té poca credibilitat al que puga dir. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) intervé per al·lusions i diu que l’equip de govern sap perfectament el motiu de la ruptura, que 
va ser no voler buscar responsables de les auditories economicafinancera i urbanística. Segueixen atacant el Bloc 
perquè no tenen arguments millors. Contràriament al que ha dit la Sra. Martí, per a ells les polítiques de joventut sí que 
són importants. 
 
L’alcalde diu que per què no ha buscat eixes responsabilitats de les que parla, i és perquè no existeixen. Ha preferit 
anar-se’n a quedar-se i seguir treballant. 
 
Se sotmet a votació la transferència de crèdits relativa a l’energia elèctrica i resulta rebutjada per 7 vots en contra (6 
del Grup Popular i 1 del Grup Bloc) i 6 vots a favor del Grup Socialista. 
 
Se sotmet a votació la transferència de crèdits relativa a la neteja de clavegueram, tractament d’aigües residuals i 
tractament de bombaments i resulta aprovada per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
6. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA REVISIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS 
 

“Exposició de motius: 
 
Primer. Segons el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i en l’ús de les facultats concedides per art. 62, 72, 73 i 74 de la citada Llei, l’Ajuntament té les 
competències per a modificar el tipus de gravamen en les seues ordenances fiscals. 
 
Segon. Que en l’article 72 del mateix Reial Decret anterior, el tipus de gravamen mínim i supletori serà del 0,4 % quan 
es tracte de béns immobles urbans i el 0,3 % quan es tracte de béns immobles rústics, i màxim d’1,10 % per als urbans 
i 0,90 % per als rústics. 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Modificar el tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles al 0,65 % per als béns urbans i equilibrar 
la pressió fiscal dels ciutadans de Moncofa i els ingressos de l’Ajuntament de Moncofa”. 
 
Es presenta una esmena conjunta i queda la proposta d’acord com segueix: 
 
“Incoar i demanar informes als tècnics que corresponguen sobre la baixada d’aquest impost per a sotmetre el punt al 
Ple ordinari d’octubre, i si els informes no han sigut emesos per a la pròxima sessió ordinària del Ple corresponent a 
octubre, se sotmetrà igualment el punt a votació en eixa sessió ordinària”. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) demana la paraula per a dir que presentaran una esmena a la totalitat de les mocions 
presentades pel Grup Popular relatives a la modificació d’impostos. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que primer haurà d’exposar ell els punts i després que es presente l’esmena de cada 
una. 
 
L’alcalde indica al Sr. Canós que presente les esmenes a mesura que s’exposen els punts. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) explica el punt en què es pretén que l’Impost de Béns Immobles Urbans es veja reduït, tal 
com ja va indicar el seu grup en la campanya electoral. Per tant, fixar el tipus impositiu en el 0,65% farà que 
l’Ajuntament siga tenint els mateixos ingressos, per la qual cosa no podran acusar el Partit Popular de buscar la 
bancarrota de l’Ajuntament, i el ciutadà de a peu no es vorà perjudicat amb l’augment d’impostos. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb la baixada d’impostos i així ho han dit sempre, però presenten una 
esmena parcial que és incloure un altre punt perquè la moció no es quede sobre la taula, sinó que es demanen els 
informes preceptius que reflectisquen la baixada de l’impost, i si no es presenten els dits informes abans del Ple del mes 
d’octubre que es passe automàticament a votació en eixa sessió ordinària. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que estan d’acord amb el Grup Bloc, que tenim l’obligació de respectar el Pla d’Ajust, 
i que aquestes propostes han d’anar reforçades pels informes corresponents. Demanem que es quede la moció sobre la 
taula, perquè ha sigut presentada a última hora i no ha donat temps a informar-les convenientment. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que els informes han de ser emesos pels serveis tècnics de l’Ajuntament i no per ells i 
tampoc han de ser sol·licitats pel Grup Popular. D’una altra banda, l’any passat ja es presentaren aquestes mocions 
amb més temps d’antelació respecte del Ple i tampoc es va emetre cap informe. Aquestes mocions s’han de votar, 
estiguen els informes o no, en el Ple ordinari del mes d’octubre perquè si no, no entraran en vigor en el següent 
exercici. Aprofita per a preguntar a l’interventor si amb la presentació d’aquestes mocions en la sessió plenària 
d’octubre, les modificacions d’aquestes ordenances fiscals entrarien en vigor en 2015. 
 
L’interventor contesta que sí, que entrarien en vigor en 2015. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que accepten l’esmena sempre que s’especifique que les mocions hauran d’anar a la 
sessió ordinària del Ple d’octubre, i no a una sessió extraordinària. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb el contingut de l’esmena. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que el seu grup també està d’acord. 
 
L’alcalde diu al Sr. Andrés que per què distingeix els ciutadans de la localitat dient “ciutadans de a peu”. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) interromp l’alcalde. 
 
L’alcalde crida a l’ordre el Sr. Andrés i li diu que l’apercep per primera vegada per haver interromput i pel to empleat. 
 
S’acorda que l’esmena siga conjunta i queda la proposta d’acord com segueix: 
 
“Incoar i demanar informes als tècnics que corresponga sobre la baixada d’aquest impost per a sotmetre el punt al Ple 
ordinari d’octubre, i si els informes no han sigut emesos per a la pròxima sessió ordinària del Ple corresponent a 
octubre, se sotmetrà igualment el punt a votació en eixa sessió ordinària”. 
 
Se sotmet el punt a votació amb l’esmena transcrita i resulta aprovat per unanimitat. 
 
 
7. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA REVISIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 
 

“Exposició de motius: 
 
Primer. Segons el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i en l’ús de les facultats concedides pels art. 62, 72, 73 i 74 de la citada Llei, l’Ajuntament té les 
competències per a modificar el tipus de gravamen en les ordenances fiscals. 
 
Segon. Que en l’article 72 del mateix Reial Decret anterior, el tipus de gravamen mínim i supletori seria del 0,4 % quan 
es tracte de béns immobles urbans i el 0,3 % quan es tracte de béns immobles rústics, i màxim d’1,10 % per als urbans 
i 0,90 % per als rústics. 
 

PROPOSTA D’ACORD 
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Modificar el tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles al 0,30 % per als béns rústics, amb el fi de 
donar suport al sector agrícola local, que en aquesta època de crisi econòmica ha demostrat ser un sector 
de manteniment de nombroses famílies a Moncofa”. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que proposen la reducció del tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles rústics del 
0,80 % al 0,30 % atés el moment tan difícil que està passant el sector agrícola en aquesta època de crisi. Així com s’ha 
pres la mesura de crear el mercat de productes locals, mesura que ens pareix encertada, proposem aquesta altra 
mesura, que és la baixada del tipus impositiu de l’IBI rústics del 0,8% al 0,30%. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que els pareix bé aquesta mesura perquè afavorirà els ciutadans i alleugirà la pressió fiscal 
a què estan sotmesos. Estan d’acord amb la proposta, però demanen que s’incorpore la mateixa esmena que per al 
punt anterior. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que si l’esmena està redactada en els mateixos termes que la del punt anterior no hi 
ha cap tipus de problema. 
 
L’esmena al punt queda com segueix: 
 
“Incoar i demanar informes als tècnics que corresponga sobre la baixada d’aquest impost per a sotmetre el punt al Ple 
ordinari d’octubre, i si els informes no han sigut emesos per a la pròxima sessió ordinària del Ple corresponent a 
octubre, se sotmetrà igualment el punt a votació en eixa sessió ordinària”. 
 
Se sotmet el punt a votació amb l’esmena transcrita i resulta aprovat per unanimitat. 
 
8. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA REVISIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 

“Exposició de motius: 
Primer. Segons consta en el Llibre d’Ordenances Fiscals Vigents en 2014 de Moncofa, segons el Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l’ús de les facultats 
concedides pels art. 62, 72, 73 i 74 de la citada Llei, l’Ajuntament té la potestat d’establir la taxa de recollida i 
tractament de residus sòlids urbans.  
Segon. Que segons el dit llibre la quota tributària establida és la següent: 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
Si tenim en compte la situació econòmica, l’evident menor producció de residus, i amb el fi d’ajudar els 
comerços i negocis locals, i amb això contribuir a la reactivació de l’ocupació, que es procedisca a la 
modificació de la taxa segons la tarifa següent: 
 

 Base Tarifa 
1 Càmpings i similars, amb dret de recollida, per plaça.  12,50 € 
2 Habitatges familiars, per cada habitatge amb dret de recollida. 46,55 € 
3 Bars, cafeteries, establiments similars, per cada establiment amb dret de recollida, sempre 

que la superfície no excedisca de 100 m². 
 

93,10 € 
4 Bars, cafeteries, establiments similars, per cada establiment amb dret de recollida, sempre 

que la superfície excedisca de 100 m². 
 

139,64 € 
5 Hotels, fondes i residències, amb dret de recollida, per habitació.     17,04 € 

 
6 Comerços, supermercats i botigues d’alimentació, per cada establiment amb dret de 

recollida, sempre que la superfície no excedisca de 100 m². 
 

75,00 € 
7 Comerços, supermercats i botigues d’alimentació, per cada establiment amb dret de 

recollida, sempre que la superfície excedisca de 100 m² però no de 250 m². 
 

93,10 € 
8 Comerços, supermercats i botigues d’alimentació, per cada establiment amb dret de 

recollida, sempre que la superfície excedisca de 250 m². 
 

255,43 € 
9 Locals industrials, per cada establiment amb dret de recollida, sempre que la superfície no 

excedisca de 500 m². 
 

93,10 € 
10 Locals industrials, per cada establiment amb dret de recollida, sempre que la superfície siga 

superior a 500 m² i no excedisca de 2.500 m². 
 

283,81 € 
11 Locals industrials, per cada establiment amb dret de recollida, sempre que la superfície 

excedisca de 2.500 m². 
567,63 € 

12 Hotel apartament i similars, amb dret de recollida, per apartament. 23,85 € 
13 Oficines i despatxos professionals. 100,00 € 
14 Tallers, considerats com aquells intensius en mà d’obra, amb xicoteta maquinària de suport i 

ferramentes. 
 

100,00€ 
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El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que proposen la reducció de la quota corresponent a la recollida de fem, atés que en 
aquests moments els bars, cafeteries i establiments similars paguen 185,19 euros. Proposen que els bars, les cafeteries 
i els establiments similars de menys de 100 m² tinguen una reducció del 50%, o siga, passarien a pagar 93,10 euros. 
Els bars, les cafeteries i els establiments similars de més de 100 m² tindrien una reducció en el pagament del 25%, i 
passarien a pagar 139,64 euros. Els comerços, els supermercats i les botigues d’alimentació, la superfície dels quals no 
excedeix de 250 m² estan pagant 186,19 euros, i els comerços, els supermercats i les botigues d’alimentació, la 
superfície dels quals excedeix de 250 m² estan pagant 340 euros. Demanem les reduccions següents: en els comerços, 
supermercats i botigues d’alimentació de menys de 100 m² proposem una reducció del 60%, passarien a pagar 75 
euros. Comerços, supermercats i botigues d’alimentació entre 100 i 250 m² tindrien una reducció del 50%, passarien a 
pagar 93,10 euros, i per als comerços, supermercats i botigues d’alimentació de més de 250 m² proposem una reducció 
del 25% i passarien a pagar 255,43 euros. D’una altra banda, per als locals industrials de menys de 500 m² que estan 
pagant 186,19 euros proposem una reducció del 50% i passen a pagar 93,10 euros, als locals industrials de 500 a 
2.500 m², se’ls reduiria un 50% i passen a pagar 283,81 euros, i els de més de 2.500 m² els deixem igual perquè són 
les grans empreses que té el municipi. Amb aquesta moció el que pretenem és ajudar el comerç local que és el que 
genera riquesa i llocs de treball en el poble; per tant, creiem que és una mesura que s’ha de portar a terme. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan completament d’acord amb la baixada d’impostos i en aquest cas de les taxes i a 
nivell municipal hem de fer el que estiga en la nostra mà per a pal·liar la situació de crisi actual, però també voldria que 
com a Grup Popular feren el mateix amb la Conselleria, i no solament a nivell local, que és més populista, sinó que 
demanaren també una baixada d’impostos a nivell autonòmic. Estem d’acord amb aquestes mesures però tornen a 
presentar l’esmena igual que en els punts anteriors, perquè volem fer saber als ciutadans que aquestes no serien 
d’aplicació fins a 2015, i que si s’aprovaren ací hui mateix quedarien en res, per la qual cosa seria pur populisme. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) tornen a insistir que estan d’acord amb les mesures que suposen afavorir els ciutadans, 
volen recordar que el Grup Socialista va denunciar a la Diputació en el seu dia per la taxa de recollida de residus que els 
pareix abusiva, a més d’il·legal, i no s’estendrà més. Accepten deixar-ho damunt de la taula a falta dels informes 
tècnics. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que si l’esmena és en els mateixos termes que per a les anteriors propostes 
l’acceptaran. Contesta a la Sra. Martí pel tema de la taxa de fem imposada per la Diputació quan l’Ajuntament de 
Moncofa la va recórrer en l’anterior legislatura en què estaven com a regidors ell i la Sra. Arnau votaren a favor. Al Sr. 
Canós li contesta que si es fixa la següent moció és la relativa a la taxa de residus sòlids urbans del consorci, de la 
Diputació, independentment que governe un o altre grup polític. Així que demagògia, la justa. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que hi ha molts més impostos a nivell autonòmic dels que no han demanat que es 
rebaixen, i que el Grup Popular no està fent en altres municipis el mateix que ací a Moncofa respecte a la baixada 
d’impostos, per això diem que fan populisme, perquè demanen la rebaixa de diversos impostos a nivell local. 
 
L’alcalde diu que el recurs davant de la Diputació pel tema de la taxa de recollida de fems l’han perdut, igual que 
Almenara, i que des de la Diputació ja se sabia que amb raó o sense ella no anaven a retirar eixa taxa. Al Grup Popular 
li diu que no serveix per a res demanar que rebaixen alguna cosa que ja s’ha perdut en el contenciós, per la qual cosa  
serem la riota de la província quan arribe allí la moció. Amb aquestes mocions de baixades d’impostos i la convocatòria 
hui ací dels comerciants el que vol fer vore el Partit Popular és que ells demanen que es baixen els impostos. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) contesta al Sr. Canós que la competència de les mocions que han elevat al Ple són dels 
regidors presents, i no les autonòmiques. El reta que les porte el seu grup i ells les estudiaran. Respecte el que diu 
l’alcalde que s’ha perdut el recurs de la taxa de Diputació, el que es va demanar en el seu dia va ser que la llevaren, 
mentres que ells estan demanant ací que es rebaixe. I si creu que si portem aquesta moció davant de la Diputació se’ns 
riuran, doncs hem d’intentar-ho igualment, que se’n riguen dos vegades, però que per nosaltres no quede. 
 
L’alcalde diu que ni es llevarà ni es rebaixarà, perquè es tracta d’una estratagema més del Partit Popular per a crear 
una empresa i anar desviant allí els fons. 
 
Es presenta una esmena conjunta i queda la proposta d’acord com segueix: 
 
“Incoar i demanar informes als tècnics que corresponga sobre la baixada d’aquest impost per a sotmetre el punt al Ple 
ordinari d’octubre, i si els informes no han sigut emesos per a la pròxima sessió ordinària del Ple corresponent a 
octubre, se sotmetrà igualment el punt a votació en eixa sessió ordinària”. 
 
Se sotmet el punt a votació amb l’esmena transcrita i resulta aprovat per unanimitat. 
 
9. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA REVISIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
DEL CONSORCI 
 

“Exposició de motius: 
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Primer. Segons l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans del consorci per 
a l’execució de les previsions del pla zonal de residus de les zones III i VIII. 
 
Segon. Que segons l’esmentada ordenança la quota tributària establida és la següent: 

 
 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Tenint en compte la situació econòmica, l’evident menor producció de residus, i amb el fi d’ajudar els 
comerços i negocis de tota la zona, i amb això contribuir a la reactivació de l’ocupació, s’insta l’alcalde de 
Moncofa perquè procedisca a sol·licitar una rebaixa de la tarifa en el 50 % en els apartats:  
 
 2.a) Comerços d’alimentació, autoservei, supermercats i similars de menys de 100 m². 
 
 3.a) Comerços de productes no alimentaris, oficines, entitats bancàries i altres serveis 
(papereries, farmàcies, perruqueries, drogueries), locals comercials de menys de 100 m². 
 
 4.a) Bars, cafeteries, restaurants, pubs, sales de festes o similars, de menys de 100 m². 
 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que tal com ha llegit el secretari proposem la rebaixa del 50% en tres capítols de la 
taxa de recollida de residus sòlids urbans del consorci. Proposem que es rebaixe a la meitat la taxa en els següents 
casos: comerços d’alimentació, autoserveis, supermercats i similars de menys de 100 m², comerços de productes no 
alimentaris, oficines, entitats bancàries i altres serveis, i locals comercials de menys de 100 m², i bars, cafeteries, 
restaurants, pubs, sales de festes o similars, de menys de 100 m²; és a dir, les xicotetes empreses de menys de 100 
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m² de la localitat. Ací com instem la Diputació perquè aplique la rebaixa, no es requeriria cap tipus d’informe a nivell 
municipal, per la qual cosa es pot aprovar. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que com aquesta moció insta la Diputació a la rebaixa de la taxa, no presentaran cap 
esmena però tal com ha dit l’alcalde, ja han contestat des de Diputació que no pensen rebaixar la taxa; per tant, si ara 
el Grup Popular demana que es rebaixe a la meitat, ells li donaran suport però esperant també que quan el seu grup 
presente mocions que afavorisquen la població com aquestes també els donen suport. No presentaran esmena ni 
tampoc requeriran informe. I aprofita per a dir al públic present, comerciants i altres, que hauran d’assistir al pròxim Ple 
per a vore en què queden aquestes propostes. 
 
L’alcalde diu que no es conforma que es rebaixe la taxa en un 50%, així que el seu grup presenta una esmena en la 
qual demana que la taxa es rebaixe en un 99% en les partides citades, perquè els comerços del municipi es vegen 
encara més afavorits. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que és fer demagògia voler rebaixar en un 99% aquesta taxa i que li agradaria saber si 
també farà el mateix amb la resta de mocions, amb els impostos municipals. Accepten l’esmena. 
 
L’alcalde diu que segur que es rebaixen més els de l’Ajuntament que els de Diputació, perquè al ciutadà no el tracten 
d’igual forma des de l’Ajuntament que des de Diputació.  
 
Se sotmet el punt a votació amb l’esmena transcrita i resulta aprovat per unanimitat. 
 
10. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL COEFICIENT 
LEGAL DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 

“Exposició de motius: 
 
De conformitat amb el que disposa en l’article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en ús de les facultats concedides per l’article 95 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 a l’efecte de la fixació de les quotes tributàries de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
s’estableix aquesta ordenança fiscal, redactada segons el que disposa el número 2 de l’article 16 de la repetida Llei. 
 
L’article 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 diu: 

Article 95. Quota. 

1. L’Impost s’exigirà segons el següent quadre de tarifes: 

Potència i classe de vehicle 
Quota

– 
Euros

A) Turismes:   

De menys de huit cavalls fiscals 12,62 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 

De 20 cavalls fiscals en avant 112,00

B) Autobusos:   

De menys de 21 places 83,30 

De 21 a 50 places 118,64

De més de 50 places 148,30

C) Camions:   

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 42,28 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 118,64

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 148,30

D) Tractors:   

De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 

De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 

De més de 25 cavalls fiscals 83,30 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:   
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De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil 17,67 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 27,77 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 

F) Vehicles:   

Ciclomotors 4,42 

Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 4,42 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 7,57 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 15,15 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 30,29 

Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 60,58 

2. El quadre de quotes podrà ser modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

3. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les 
tarifes. 

4. Els ajuntaments podran incrementar les quotes fixades en l’apartat 1 d’aquest article mitjançant l’aplicació sobre elles 
d’un coeficient, el qual no podrà ser superior a 2. 

Els ajuntaments podran fixar un coeficient per a cada una de les classes de vehicles previstes en el quadre de tarifes 
recollit en l’apartat 1 d’aquest article, el qual podrà ser, al seu torn, diferent per a cada un dels trams fixats en cada 
classe de vehicle, sense excedir en cap cas el límit màxim fixat en el paràgraf anterior. 

5. En el cas que els ajuntaments no facen ús de la facultat a què es refereix l’apartat anterior, l’impost s’exigirà segons 
les quotes del quadre de tarifes. 

6. Les ordenances fiscals podran regular, sobre la quota de l’impost, incrementada o no per l’aplicació del coeficient, les 
següents bonificacions: 

a) Una bonificació de fins al 75 per cent en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle, en relació amb 
la incidència de la combustió del dit carburant en el medi ambient. 

b) Una bonificació de fins al 75 per cent en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la seua incidència 
en el medi ambient. 

c) Una bonificació de fins al 100 per cent per als vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-
cinc anys, comptats a partir de la data de la fabricació o, si aquesta no es coneguera, prenent com a tal la de la seua 
primera matriculació o, si no, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

La regulació dels restants aspectes substantius i formals de les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors 
s’establirà en l’ordenança fiscal. 

Aquest coeficient és el contemplat en el Pla de sanejament aprovat pel Ple el 17 de juny de 2009, el qual estableix per 
al 2011 el coeficient legal màxim del 2. 
 
Des del Grup Popular municipal de l’Ajuntament de Moncofa, ens pareix excessiu el coeficient actual del 2, per la qual 
cosa proposem la baixada dels impostos de tracció mecànica, perquè no hagen de ser els veïns els que paguen la mala 
situació econòmica de l’Ajuntament de Moncofa. 
 
Per la qual cosa la proposta popular es basa en no perjudicar els veïns ni molt menys aquelles que puguen utilitzar els 
seus vehicles com a mitjà de treball com és l’exemple de camions i tractors. D’igual manera i basant-nos en una menor 
contaminació considerem la millora dels coeficients en vehicles de menor consum. 
 
Per la qual cosa, des del Grup Popular Municipal presentem la següent modificació de coeficient. 

 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 

1 – Modificar el coeficient legal permés segons el següent quadre: 
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2 - Aplicar una bonificació del 100 % a vehicles històrics. 
 
3- Aplicar una bonificació de 50% als vehicles de motors híbrids, segons l’article 95.6 b). 
 
4 – Instar l’Alcaldia perquè realitze els tràmits pertinents a fi que els coeficients siguen d’aplicació sobre 
l’Impost de Tracció Mecànica per a l’exercici 2015. 
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El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que proposen que es rebaixe el tipus impositiu de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica que està fixat en el 2%, el màxim permés; per tant, proposen que es rebaixe a l’1,5% en vehicles utilitaris, 
que no els de gamma alta, i també que siga aplicable aquest percentatge als tractors i camions, vehicles agrícoles, per 
la qual cosa es beneficiaria el ciutadà de peu i el sector agrícola. Creiem, per tant, que aquesta moció beneficiaria el 
poble. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb la proposta i que tornen a presentar la mateixa esmena que han 
presentat a totes les mocions, i que eixe era el motiu de demanar al principi que es presentara a totes les mocions que 
ha elevat el Grup Popular sobre rebaixa d’impostos. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que el Sr. Andrés com ha portat gent al Ple, havia d’anar una per una citant totes les mocions 
per a lluir-se, i quedar així com que és el seu grup l’únic que vol que es rebaixen els impostos. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que accepten l’esmena, però que aquesta moció ja es va presentar l’any passat i que ja 
se sap el que deia, però ja es vorà l’informe i la votació com queda en octubre. 
 
L’alcalde diu que s’alegra que el Sr. Andrés haja reconduït les expressions “a peu”, “en tractor”, etc, ja que és una 
manera de reconéixer que ha posat la pota abans i que ell fa distincions entre els ciutadans de Moncofa. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ja saben el que diran els informes i ja es va dir en la Comissió Informativa que aquesta 
moció ja havia sigut presentada i es va contestar per part del grup que la presenta que es tornaria a presentar. 
Continuem estant d’acord amb la proposta. 
 
L’interventor insta el Sr. Canós perquè diga què es el que dirà exactament l’informe, perquè ell encara no ha estudiat 
l’expedient. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que suposa que diran el mateix que deien en l’anterior ocasió en què va ser presentada 
aquesta moció. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que com a gestors polítics tenim una responsabilitat i esperarem que estiguen els 
informes dels tècnics per a fer una cosa o altra en funció del que d’ells es desprenga, perquè al cap i a la fi els que 
estem assumint el deute milionari de la Generalitat som nosaltres, els que hem de seguir donant ajudes som nosaltres 
des de l’Ajuntament. 
 
Es presenta una esmena conjunta i queda la proposta d’acord com segueix: 
 
“Incoar i demanar informes als tècnics que corresponga sobre la baixada d’aquest impost per a sotmetre el punt al Ple 
ordinari d’octubre i si els informes no han sigut emesos per a la pròxima sessió ordinària del Ple corresponent a octubre, 
se sotmetrà igualment el punt a votació en eixa sessió ordinària”. 
 
Se sotmet el punt a votació amb l’esmena transcrita i resulta aprovat per unanimitat. 
 
11. DICTAMEN RELATIU A LA DETERMINACIÓ DELS DIES FESTIUS EN EL MUNICIPI DE MONCOFA EN 
2015 

“Vist l’escrit de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, rebut en data 16 de setembre de 2014, número de 
registre d’entrada 6.576, sobre la determinació de les dos festes locals per a l’any 2015, perquè siguen incloses en el 
calendari laboral d’aquesta província del pròxim any, d’acord amb el que disposa l’article 37.2 del RDL 1/95, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i amb l’article 46 del Reial Decret 
2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Considerant que les dates tradicionals de les festes locals són els dies 22 i 23 de juliol, els quals ni coincideixen amb 
diumenge ni amb alguna de les festes de caràcter retribuït i no recuperable, fixades en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana per a l’any 2015 en virtut del Decret 139/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual es determina el 
calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2015. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, el Ple és l’òrgan competent per a l’adopció 
del present acord: 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació: 
 
PRIMER. Establir les dos festes locals per a l’any 2015 en els següents dies: 
 
• El dia 22 de juliol de 2015, festivitat de Santa Maria Magdalena. 
• El dia 23 de juliol de 2015, festivitat de l’Ermita. 
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SEGON. Remetre, abans del dia 31 d’octubre de 2014, el present acord al Servei Territorial de Treball de la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació (c/Major núm. 2, 6ª planta, 12001 Castelló) amb la finalitat que es realitzen els tràmits 
pertinents”. 
 
L’alcalde explica que es tracta dels dos dies que es declaren de festa local com tots els anys, així que per a 2015 
queden fixats el 22 de juliol Santa Maria Magdalena i el 23 de juliol la Festa de l’Ermita. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per unanimitat. 
 
12. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP BLOC SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ELECTORAL 
ACTUAL 
 
“El govern de Mariano Rajoy està anunciant des de fa unes setmanes una modificació de l’actual Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General pel que fa a les eleccions municipals. Tot i que no hi ha encara cap proposta 
concreta, les diverses informacions apunten, d’una banda, a l’elecció directa dels alcaldes (de manera automàtica o amb 
una segona volta) i, d’una altra i més punyent, l’assignació de la majoria absoluta dels regidors corresponents al partit 
que obtinga un determinat percentatge de vots, i es reparteixen els regidors restants entre les altres formacions 
polítiques segons l’actual sistema (Llei d’Hondt). 
 
Tot i que la pràctica totalitat de partits polítics ha manifestat públicament el seu rebuig a eixa modificació, sembla que 
la intenció del PP és aprovar-la siga com siga, fins i tot en solitari, contradient les declaracions realitzades pel president 
del Govern fa escassament un any (febrer del 2013) en què assegurava que “mai modificaré la llei electoral per majoria, 
perquè crec que hi ha consensos bàsics que cal preservar”.   
 
Què ha canviat des d’aleshores? Amb independència que el PP ens ha demostrat a bastament que no li cal cap motiu 
per desdir-se de tot i realitzar tot just el contrari del que afirmava, després d’aquelles declaracions hi ha hagut unes 
eleccions europees que han evidenciat (com així també ho palesen totes les enquestes sociològiques) la fi del 
bipartidisme i, amb ella, la del sistema d’alternança en què ens trobàvem instal·lats. És a dir, el PP veu seriosament 
amenaçada la seua supremacia electoral, sobretot a l’àmbit municipal. Per a qualsevol partit polític democràtic la 
constatació d’eixa tendència el faria reflexionar sobre les seues praxis o sobre el seu missatge. El PP, però, prefereix 
usar la seua majoria absoluta per intentar modificar l’actual sistema per un altre que li siga més propici. Una mena de 
colp d’estat legal que pervertiria la voluntat de la ciutadania i reduiria la seua representativitat. 
 
Amb tot, encara gosen qualificar la proposta com a una “regeneració democràtica”. Coincidim plenament en la 
necessitat d’una regeneració. Però, per a ser efectiva, hauria d’anar just en la direcció contrària del que es proposa. 
L’actual sistema electoral compta amb dos filtres que distorsionen la voluntat popular: d’una banda, la fórmula 
d’assignació de regidors (l’anomenada Llei d’Hondt), que premia les llistes més votades i castiga les minoritàries i, d’una 
altra, la del 5 % necessari per a optar a la representació, que deixa fora de vegades opcions que sí que l’obtindrien amb 
un sistema proporcional.  
 
Per tot allò exposat, proposem al Plenari l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. L’Ajuntament de Moncofa manifesta el seu rebuig a la modificació de la llei electoral en els termes en què s’ha 
anunciat o en altres semblants que aprofundisquen en la manca de proporcionalitat. 
 
Segon. Per aconseguir una major adequació amb la voluntat democràtica de la ciutadania, l’Ajuntament de Moncofa 
demana que es modifique l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General en els següents 
aspectes: 
 a. Substitució del mètode d’Hondt d’assignació pel mètode Hare. 
 b. Eliminació de la barrera electoral del 5 %. 
 c. Establiment d’un sistema de llistes obertes. 
 
Tercer. Donar trasllat dels presents acords a la Presidència del Govern d’Espanya, a la Mesa del Congrés dels Diputats i 
als portaveus dels seus grups polítics, i a la Mesa de les Corts Valencianes i als síndics dels seus grups polítics”. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que presenten aquesta moció com a total rebuig a la reforma de la Llei Electoral que 
proposa el Partit Popular, que té una única finalitat: mantindre’s en el poder coste el que coste i en contra del clamor 
popular que està demanant un canvi. Mostren el seu rebuig perquè creuen que aquesta modificació no s’adequa al que 
demana el poble i demanen que no s’aplique la Llei d’Hont que regala vots dels partits minoritaris als partits majoritaris 
i eliminar la barrera del 5% que s’usa per a tapar la boca als que anomenen partits minoritaris, encara que un partit 
que ha sigut votat per més de 50.000 persones no li pareix una minoria. Creu que s’ha d’intentar crear un sistema de 
llistes obertes i elevar des d’ací als alts estaments el seu rebuig perquè creuen que és una reforma que és contrària al 
pacte i al consens, afecta directament els partits minoritaris i els emergents, que representen una part del poble. 
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La Sra. Alós (Grup Popular) diu que es tracta d’una moció tipus enviada des de la direcció del Grup Bloc, que tenen 
representació en altres institucions i que no entén per què la trauen ací, si no és per a fer populisme i per a perdre el 
temps. Entre les línies d’aquest escrit es poden trobar algunes barbaritats com que és una espècie de “colp d’estat” que 
pretén dur a terme el president del Govern. És vergonyós que es diga açò. El Grup Bloc sap perfectament que es tracta 
d’una reforma que es vol dur a terme en consens i s’estan iniciant les reunions pertinents. El Sr. Canós demostra tindre 
molt poca vergonya al demanar que es respecte la llista més votada quan en el seu dia ell va pactar en aquest municipi 
amb el Partit Socialista per a governar i no va respectar la voluntat del poble, fins en dos ocasions va pactar i ho faria 
una tercera. No entén com se li ompli la boca de democràcia quan ell mateix no va respectar el poble que amb la llista 
més votada va haver d’assumir que el governara altres i que fóra alcalde algú a qui el poble no va votar.  
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) pregunta a la Sra. Alós que ja que diu que els grups estan representats en altres 
institucions, per què no demanen a la Diputació Provincial, on a més a més el seu grup governa, que rebaixen l’impost 
de residus del Consorci o que el retiren. És el mateix, la Sra. Alós pregunta per què traiem aquest tipus de mocions al 
Ple i ells fan el mateix, i més sabent que han invitat a tanta gent a aquest Ple, per això volen fer-se oir. La reforma que 
pretén dur a terme el Partit Popular en aquest país és contrària a la democràcia i, tal com indicava el Sr. Canós, 
contrària al pacte i al consens. Estan d’acord amb la moció del Grup Bloc en el sentit d’ella, però no estan d’acord  que 
es diga quin tipus de règim electoral es pretén aplicar, perquè això s’ha de consensuar entre totes les forces polítiques 
en el Congrés dels Diputats i no ací. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, efectivament, es tracta d’una moció tipus que s’ha presentat en tots els ajuntaments 
en què tenen representació perquè el seu partit funciona de baix a dalt i no com el Partit Popular que imposa la seua 
voluntat des de dalt i fa que tot el món l’acate i fa que molts hagen d’obeir el que aproven uns pocs. El Partit Popular 
no va obtindre la majoria política en les passades eleccions municipals i ha de respectar el que vol el poble, que és que 
es respecte la varietat política en el municipi. El poble vol democràcia, llistes obertes i representació en les institucions, 
així que el Partit Popular o escolta el poble o segueix imposant la seua voluntat amb eixa espècie de dictadura que 
pretén tapar les boques dels que no els volen, perquè estan veient que perden popularitat i el que volen és aferrar-se a 
un ferro abrusador. I en aquest municipi, des de baix, des del poble sobirà, és des d’on ha d’eixir el que s’ha de fer en 
les institucions i no al revés. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu a la Sra. Palacios que ha citat la paraula “consens” igual que havia dit ella anteriorment, 
per la qual cosa no seguirà debatent sobre eixe aspecte. Al Sr. Canós li demana que faça memòria, perquè la decisió 
d’un votant és molt important i en les últimes eleccions el Grup Popular va ser la llista més votada, i encara que no va 
tindre majoria absoluta, això s’ha de respectar i no pactar per a governar i després trencar el pacte. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que s’alegra que la Sra. Alós diga que la decisió d’un votant és molt important, perquè el 
poble s’està cansant que el vostre partit no complisca les promeses electorals que va fer. La gent està cansada de 
tindre un representant autoritari que beneficia a les entitats financeres i a les grans especuladores abans d’escoltar al 
poble. El Grup Popular no té majoria absoluta com ha dit la Sra. Alós, perquè si no estaria governant. La línia política 
d’aquest poble no és la del Grup Popular, hi ha altres línies, però ells volen suprimir-les totes, i és el que es diu 
autoritarisme. 
 
L’alcalde diu a la Sra. Alós que encara no ha assumit que encara que foren la llista més votada no van poder governar i 
que no sap el que significa democràcia. I sort que el Partit Socialista va pactar amb el Bloc, perquè si haguera guanyat 
el Partit Popular, amb la persona que havien posat de cap de llista, que no ve als plens i a qui li fa tot igual. Pregunta 
què haguera fet aquest senyor si haguera guanyat l’Alcaldia en el municipi. 
 
El Sr. Cueco i la Sra. Martí s’absenten de la Sala. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) contesta que ho haguera fet millor que l’actual alcalde. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu al Sr. Canós que entén el que vol i que ella ha dit la llista més votada i no la majoria 
absoluta. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que la Sra. Alós ha dit “majoria absoluta” i que ho poden comprovar en la gravació. El fet 
és que el Partit Popular vol tindre l’autoritarisme i es resisteix que existisca eixe ventall de colors que és al que tendeix 
aquest país, i s’aferra al poder com siga. I el que cal fer és mirar més pel ciutadà de a peu i menys pel que va en 
limusina. 
 
A les 21.58 h es reincorporen a la sessió el Sr. Cueco i la Sra. Martí. 
 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta rebutjat per 1 vot a favor del Grup Bloc, 6 vots en contra del Grup Popular i 6  
abstencions del Grup Socialista. 
 
13. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA REFORMA DE L’ACTUAL LLEI 
ELECTORAL 
 
“Els mitjans de comunicació han avançat la intenció del Goviern del PP de seguir avant amb la reforma de la llei 
electoral per a l’elecció directa d’alcaldes, encara que no tinga el suport del PSOE. El passat 28 de juliol, Pedro Sánchez, 
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secretari general del PSOE, en l’entrevista amb el president del Govern, Mariano Rajoy, ja va mostrar el seu desacord 
amb la reforma electoral proposada pel Govern del PP i traslladava un NO rotund al canvi d’elecció d’alcaldes, per 
entendre que no es poden proposar canvis de tanta importància sense acord polític i a pocs mesos de les eleccions 
municipals. 

En aquests moments, quan queden huit mesos per a les pròximes eleccions municipals aquesta reforma electoral es 
planteja per part del Govern de forma oportunista i prepotent. L’estratègia del PP consisteix a llançar un globus sonda, 
dir que estan oberts al diàleg i acusar a la resta de forces polítiques de no voler aconseguir acords. Entenem que la 
política és diàleg, negociació i acord, però també és complir les regles de què ens hem dotat democràticament i no 
modificar-les sobre la base d’interessos partidistes. El Govern del PP no pot canviar les regles de joc minuts abans 
d’acabar el partit, per aquesta raó ha d’explicar per què té tanta pressa a modificar la reforma electoral que afecta el 
règim municipal.  

Tot pareix indicar que la por a perdre algunes alcaldies és el motiu que impulsa la reforma que proposa el Govern de 
Rajoy. Aquesta proposta no és una demanda social, ni política, únicament respon a la petició dels alcaldes del PP que 
volen perpetuar-se en el poder a base de burlar les majories democràtiques. En aquesta ocasió el Govern del PP torna a 
menysprear una vegada més a la FEMP com a entitat representativa del municipalisme en el nostre país. Les majories 
en democràcia, es construeixen negociant, cedint i compartint. A Espanya ens hem dotat d’un sistema electoral 
proporcional per a donar veu a les minories i perquè aquestes agrupades i des de l’acord polític puguen convertir-se 
també en majoria. 

El PP parla molt de regeneració democràtica, però ni la coneix, ni la practica. El senyor Rajoy hauria de saber que en 
democràcia, el partit majoritari no pot imposar-se a la majoria formada per altres forces polítiques; que un 40% no és 
majoria absoluta, i que 5+2 són més que sis. Mentres el PP no tinga clar eixe principi democràtic, no hi ha negociació 
possible. 

El PSOE va evitar, amb tots els mitjans al seu abast, que la tupinada electoral que el PP va perpetrar amb la modificació 
de l’Estatut de Castella la Manxa es repetisca de nou amb el sistema d’elecció d’alcaldes. A Espanya, els canvis de 
sistema electoral s’han dut a terme sempre amb consens, diàleg i a través del pacte, just al contrari del que pretén ara 
el PP. 

En definitiva, no es poden plantejar canvis sobre l’elecció dels alcaldes amb la modificació urgent de la LOREG, sense 
acord i a pocs mesos de les eleccions locals. El Govern de Rajoy segueix entestat a atacar sistemàticament l’autonomia 
local: primer va anunciar a so de bombo i platerets la reforma local, que ha sigut un fracàs absolut, i va aprovar la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que buida de capacitat política i 
de competències els ajuntaments, i allunya els ciutadans i veïns de les entitats locals pel desmantellament que s’està 
produint dels serveis públics que els municipis prestaven, després el Govern va anunciar la proposta de Llei de 
demarcació i planta judicial, que està damunt de la taula del ministre de Justícia, que desvitalitza l’activitat judicial dels 
ajuntaments que han sigut caps de partit judicial. I ara el PP amenaça novament la democràcia municipal amb el 
plantejament d’una reforma electoral de forma unilateral per a afavorir únicament els seus interessos polítics i 
electorals. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista sotmet a votació la següent MOCIÓ en què s’insta el Govern 
d’Espanya a: 

- REBUTJAR LA MODIFICACIÓ DE LA LOREG QUE PROPOSA EL PP PER A ELEGIR DIRECTAMENT ELS ALCALDES I 
ALCALDESSES”. 

La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que el punt té el mateix contingut que l’anterior i incideix en el que ha comentat 
abans, que hi ha d’haver consens i diàleg per a dur a terme una reforma de qualsevol llei i no imposar la voluntat de 
forma dictatorial com pretén el Partit Popular, que el que pretén és afavorir els seus mandataris perquè no perden 
l’alcaldia com així ocorreria en molts municipis d’aquest país. Pensen que és una mesura que es pren ràpidament just 
abans de les eleccions locals i que no és necessària, per la qual cosa volen enviar a Madrid el seu rebuig a aquesta 
modificació. 

La Sra. Alós (Grup Popular) diu que de nou es tracta d’una moció tipus i incideix en el que ha comentat en el punt 
anterior, que s’estan plantejant les reunions i que la modificació es farà des del consens. És possible que el Grup 
Socialista el que tinga és por perquè es duga a terme aquesta llei, ja no pels resultats a nivell nacional, sinó pel que 
puga passar a nivell municipal, ja que si aquesta llei estiguera en vigor governaria la llista més votada i ells no estarien 
governant; i potser que siguen ells els que volen governar a tota costa i no deixar la butaca, pactant amb altres grups 
per a després trencar el pacte. L’alcalde de Moncofa no ha sigut elegit pel poble, ha sigut elegit en els despatxos i no 
sabem molt bé com. I afegeix que de democràcia, ella sí que en sap. 

El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que torna a repetir el que ja ha dit en el punt anterior i presenta una esmena a aquesta 
moció perquè s’incorpore el punt 2 de la seua moció, que repeteix i que es transcriu a continuació: “Segon. Per 
aconseguir una major adequació amb la voluntat democràtica de la ciutadania, l’Ajuntament de Moncofa demana que es 
modifique l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General en els següents aspectes: a. 
Substitució del mètode d’Hondt d’assignació pel mètode Hare, b. Eliminació de la barrera electoral del 5 % i c. 
Establiment d’un sistema de llistes obertes”. Quant a la famosa frase de “si existira aquesta llei vosaltres no hauríeu 
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governat” li pareix de ser molt poc democràtic, perquè al cap i a la fi és el que vol el Partit Popular, que no estiguen les 
minories, manar i no fer cas del consens. Efectivament, si haguera estat en vigor aquesta llei no estaríem presents, 
però és que cada vegada hi ha menys gent del vostre costat, gent indignada, gent que vol un canvi i potser és el Partit 
Popular el que s’emporta l’ensurt. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu a la Sra. Alós que ha llegit molt bé i que si l’alcalde de Moncofa no ha sigut elegit 
directament aquest equip de govern sí que ha tingut el suport de moltíssima gent del poble, i que de la mateixa manera 
alguns alcaldes i alts mandataris com l’alcalde de la Vall d’Uixó o el president de la Diputació de Castelló entre molts 
altres del Partit Popular tampoc han sigut elegits directament. Es contradiuen i parlen per parlar. Al Sr. Canós li diu que 
com és possible que presente una esmena a aquesta moció si s’acaben d’abstindre en el punt anterior. El que demanen 
és més democràcia, més consens i que quede en peu la seua declaració d’intencions. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que el Partit Socialista novament fa demagògia i se li ompli la boca. Però el cert és que 
en aquest municipi va passar el que va passar i el que tots sabem. Torna a insistir que si eixa llei estiguera en vigor ells 
no estarien ací i com tenen por que això ocórrega faran tots els possibles perquè no es duga a terme.  
 
L’alcalde diu a la Sra. Alós que possiblement no ho recorde perquè era molt jove, però quan va governar el Partit 
Popular en aquest municipi, llavors Aliança Popular, també va ser amb el vot d’Esquerra Unida, així que en el seu dia ja 
no haguera governat el Partit Popular si s’haguera aplicat aquesta llei. Si el Partit Popular no accepta les regles del joc 
que existien quan es va crear aquest equip de govern és el seu problema. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu a la Sra. Palacios que per a ells no és cap tonteria defendre els punts de l’esmena i 
defendre una opció política: llistes obertes, eliminació de la barrera del 5% i aplicació de la Llei Hare en compte de la 
Llei d’Hondt. Seguirem defenent encara que no es vote, per la qual cosa seguim mantenint l’esmena presentada. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que no creu que aquest siga el fòrum per a discutir açò, que es vullguen llistes 
obertes o un sistema o altre a l’hora d’administrar els vots no s’ha de discutir ací, que per a això està el Congrés dels 
Diputats. A la Sra. Alós li diu que quan no sap què dir diu que únicament fem demagògia. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) interromp la Sra. Palacios. 
 
L’alcalde crida l’atenció a la Sra. Alós i li diu que siga educada perquè a ella no l’han interromput durant la seua 
intervenció. 
 
Se sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Bloc i resulta rebutjada per 6 vots en contra del Grup Socialista, 6 
abstencions del Grup Popular i 1 vot a favor del Grup Bloc. 

Se sotmet a votació la moció tal com venia plantejada inicialment i resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup 
Socialista i 1 del Grup Bloc) i 6 vots en contra del Grup Popular. 

14. DICTAMEN RELATIU A L’EXERCICI D’ACCIONS PENALS EN RELACIÓ AMB LA CANCEL·LACIÓ D’AVALS 
DE BANKIA A FAVOR DE PISCIVALL 

“Vist que en data 21/06/2005 per BANCAJA (ara Bankia) es va atorgar l’aval número 00537791 a favor de PISCIVALL SL 
per la seua condició d’agent urbanitzador del sector Belcaire Sud d’aquest municipi. 
 
Vist que en data 07/02/2006 per BANCAIXA (ara Bankia) va ser atorgat l’aval número 00542281 a favor de PISCIVALL 
SL per la seua condició de membre de l’entitat que té la condició d’agent urbanitzador del sector Bovalar d’aquest 
municipi, la UTE Sector Bovalar de Moncofa. 
 
Resultant que els anteriors avals, que es troben en poder d’aquesta Administració, van ser inscrits en el Registre 
Especial d’Avals d’eixa entitat amb els números 0636-9060013829 i 0636-9060016758. 
 
Com que la mercantil avalada va incórrer en causa de resolució del contracte administratiu de l’art. 224.2 del TRLCSP i 
altra concordant, aquesta Administració va iniciar el corresponent procediment de resolució de la condició d’agent 
urbanitzador de PISCIVALL SL, i van quedar retinguts els avals prestats a les resultes de la liquidació del contracte. 
 
Considerant que, de l’anterior circumstància, l’entitat BANKIA ha sigut notificada en data 23/12/2013, així com en data 
01/04/2014. 
 
Considerant que en data 30/06/2014 va tindre entrada amb RE 4.640, l’escrit de l’entitat BANKIA en què informava 
aquesta Administració de la cancel·lació d’uns avals atorgats a favor de PISCIVALL SL, sense indicació dels seus 
números ni altres dades identificatives. 
 
Considerant que en data 09/07/2014 per instrucció d’aquesta Administració, el lletrat assessor del municipi va remetre a 
l’entitat BANKIA un escrit en què li indicava que d’acord amb el que estableix l’art. 102 TRLCSP no procedeix cap 
cancel·lació d’aval en relació amb la condició d’agent urbanitzador de PISCIVALL SL fins que no s’haguera liquidat el 
contracte, i li significava a més a més que els esmentats avals solament són cancel·lables en aquest cas per resolució 
expressa d’aquesta administració o devolució dels efectes bancaris en què se suporten. 
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Resultant que per part de l’entitat BANKIA no s’han formulat al·legacions en relació amb la retenció dels avals acordada 
pel Ple en data 19 de desembre de 2013. 
 
A la vista de tot això, es va dictar el Decret d’Alcaldia 1159/2014, de 5 d’agost, pel qual es va resoldre: 
 
“PRIMER. Requerir a l’entitat BANKIA a l’objecte d’identificar als empleats de l’entitat que procediren materialment a la 
cancel·lació dels avals número 00537791 i número 00542281, en el termini de deu dies. 
 
SEGON. Requerir a l’entitat BANKIA a l’objecte d’abstenir-se de qualsevol operació tendent a la cancel·lació dels avals i, 
en el seu cas, que els retorne a la situació registral anterior a la cancel·lació, i donar compte a aquesta Administració en 
el termini de deu dies. 
 
TERCER. Advertir Bankia de l’adopció per part d’aquesta corporació de les mesures legals i judicials que resulten 
pertinents contra l’entitat bancària en cas de no atendre el requeriment formulat.” 
 
Davant del requeriment, l’entitat Bankia va contestar l’Ajuntament que: “rebuda la seua comunicació hem d’indicar-los 
que en l’actualitat cap relació jurídica per aval ens uneix amb vostés a conseqüència de l’actuació com a agent 
urbanitzador de la mercantil Piscivall, SL en estat concursal i en fase de liquidació. La cancel·lació dels avals indicats per 
vostés es va realitzar a conseqüència de l’ordre donada per l’administrador concursal designat en el dit concurs, raó per 
la qual qualsevol comunicació que realitzen pel dit assumpte, preguem que la remeten directament a ell, ja que en tot 
moment Bankia, SA, ha actuat seguent les instruccions dictades pel citat administrador concursal.” 
 
A la vista de la comunicació descrita, aquest Ajuntament va sol·licitar als professionals que tinguen la representació i 
defensa de l’Ajuntament en els procediments en què és part Piscivall, l’emissió d’un dictamen jurídic sobre la possible 
responsabilitat de Bankia i l’Administració concursal pels fets descrits en relació amb els avals. En data 18 de setembre 
de 2014 es rep un dictamen que obra en l’expedient i que té la conclusió següent: 
 
“Conclusions: 
1. Entenem que en el supòsit que se’ns sotmet a consideració existeixen indicis suficients per a concloure que s’ha 
comés un delicte d’insolvència punible contra l’Administració local. 
2. Que en el dit delicte han participat, presumptament, BANKIA i l’administrador concursal, així com en el seu cas, si els 
hi haguera, els contraavalistes, si així es deduïra de la causa, bé com a autors, cooperadors o inductors. I és el que 
antecedeix el que procedeix informar, sense perjuí de millor criteri de la corporació.” 
 
En data 19 de setembre s’emet un dictamen previ a l’exercici d’accions pel secretari de la Corporació, en compliment de 
les funcions atribuïdes en l’article 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Per tot el que s’ha assenyalat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Interposar accions penals contra Bankia, l’Administració concursal de Piscivall representada per Sr. Enrique 
Blasco Alventosa i els possibles contraavalistes (en l’aval número 00537791 a favor de PISCIVALL SL per la seua 
condició d’agent urbanitzador del sector Belcaire Sud figuren en l’expedient com a fiadors el Sr. Alfonso López 
Fernández i el Sr. Javier Debón Latorre), per la indeguda cancel·lació dels avals descrits, tot això en els termes descrits 
en el dictamen jurídic citat anteriorment. 
 
SEGON. Atribuir la defensa i la representació processal de l’Ajuntament en el procediment jurisdiccional als lletrats 
contractats per l’Ajuntament per a l’assessorament en els expedients relatius al programa d’actuació integrada Belcaire 
Sur, Iuris Studium Generale. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde per a l’adopció de les actuacions que siguen necessàries per a donar compliment al present 
acord.” 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) exposa que com que li uneix una relació de parentiu amb un dels titulars de l’expedient, 
per coherència amb les anteriors ocasions en què també s’ha abstingut, anuncia i procedeix a l’eixida de la sala. 

L’alcalde explica que segons ha donat lectura a la proposta el secretari, s’ha procedit a la cancel·lació d’uns avals de 
forma il·legal, avals que estaven dipositats en l’entitat bancària Bankia. Després de conéixer la notícia que havien sigut 
retirats eixos avals sol·licitem un informe jurídic que ens confirma que existeix una responsabilitat penal. Esperem 
tindre el suport de tots perquè creiem que no està bé que s’hagen retirat aquests avals i demanarem responsabilitats 
no solament a l’entitat bancària i a l’administrador concursal, sinó també als dos propietaris, Alfonso López Fernández i  
Javier Debón Latorre.  

El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que va haver de donar lectura a la proposta dos vegades perquè no es creia el que 
veia. Piscivall va posar en el seu dia uns avals per a la urbanització dels PAI i en un moment donat va a l’entitat, a 
Bankia i en sol·licita la devolució, quan li fa falta tindre l’aval físicament, cosa que ens consta que està en la caixa forta 
d’Intervenció, així com un informe d’aquest departament que autoritze la retirada d’eixos avals. Açò demostra que 
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sempre s’ha donat més facilitats a l’urbanitzador que al xicotet propietari i que l’urbanitzador no ha vingut a Moncofa a 
deixar-se els diners, sinó a emportar-se’l, i com més millor. En aquest cas, anul·la dos avals per valor d’1.200.000 
euros, que van en detriment del municipi. El Partit Popular per descomptat dóna suport a aquesta proposta, perquè va 
en contra dels interessos del poble, i està d’acord que s’emprenguen les accions legals que corresponguen. 

El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es tracta d’una prova més de la forma d’actuar de les entitats financeres i ara el 
municipi s’endeutarà amb una entitat financera, que se salta les normes i dóna uns diners a un administrador concursal 
per ordre d’uns contraavalistes. La cosa es complica i entenen que s’ha d’anar contra l’entitat financera, contra 
l’administrador concursal i els contraavalistes, però també entenen que els contraavalistes abans actuaven com a 
agents urbanitzadors; o siga, que els mateixos que abans ens robaven els diners ara ens el reclamen. Veuen una 
espècie de trama en la qual es furta sobre el que es va furtar en el seu dia. Demana serietat després de la reacció 
davant del joc de paraules. Presenten una esmena oral perquè es busquen responsables de la cessió de la condició 
d’agent urbanitzador per Alfonso López Fernández i Javier Debón Latorre, i queda com a mers propietaris i 
contraavalistes i que s’investigue si aquella cessió té alguna cosa a vore amb el que ací s’ha exposat. Diu que açò ve 
d’antic i que es va quedar reflectit en l’auditoria urbanística que es va fer. 

La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que els agents urbanitzadors han deixat de ser-ho i han passat a ser contraavalistes 
en aquesta legislatura, quan la seua empresa ha entrat en concurs de creditors i en conseqüència deixaren de ser 
agents urbanitzadors. El que s’està fent un embolic és el Sr. Canós. I en l’auditoria urbanística ja va quedar clar el seu 
pas d’una condició a l’altra. El que sí que està clar és que han actuat com han volgut i han retirat uns avals per valor 
d’1.200.000 euros, així que el menys que hem de fer és demanar responsabilitats legals tant a l’entitat, com a 
l’administrador concursal com a Alfonso López Fernández i Javier Debón Latorre; però que quede clar que ells han 
deixat de ser agents urbanitzadors per llei, no perquè des de l’Ajuntament ho hagen consentit. El que sí que han 
demostrat és que han sigut molt llestos, perquè han retirat els avals i no ens hem assabentat. 

El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que el seu grup necessita que l’esmena siga facilitada per escrit o dictada al secretari 
per a saber què voten. 

El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el que pretenen és que es busquen responsables en l’Ajuntament del perquè de la 
cessió de la condició d’agent urbanitzador als dos propietaris i per què es deixaren anar. 

El secretari diu que entén que de la cessió que parla el Sr. Canós és de la que va tindre lloc quan les dos persones 
físiques (Sr. Debón Latorre i Sr. López Fernández) deixaren de tindre la condició d’agent urbanitzador i la cediren a 
l’empresa Piscivall, SL, i no de la resolució de la condició d’agent urbanitzador de la mercantil que es tramita actualment 
amb motiu del concurs de creditors. 

L’alcalde diu al Sr. Canós que ha començat aquest debat demanant serietat i ara li demana a ell que siga més seriós, 
perquè el primer que va eixir corrents d’aquest Ajuntament va ser ell. L’equip de govern sí que presenta propostes per 
a demanar responsabilitats, però amb un informe jurídic que ho acredite, perquè hi haja indicis que algú volguera 
estafar-nos o furtar-nos. Tenim clar que hem de prendre accions penals contra les dos persones físiques, contra 
l’empresa i contra l’entitat bancària, perquè no volem que ningú s’enduga d’aquest poble que no li toque. Una altra cosa 
serà el que dictamine un jutge. 

El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que deixar de ser agent urbanitzador no es deixa perquè sí, sinó que l’Ajuntament ho 
permet, i per això ens passa el que ens està passant en Belcaire Sud, que no podem reclamar certes coses a certes 
persones. D’una altra banda, clar que el nostre grup ha fugit i ho ha fet perquè l’equip de govern busca responsables 
fora de l’Ajuntament però no dins d’ell. Eixos agents urbanitzadors que s’han aprofitat d’aquest poble l’han fet amb el 
beneplàcit d’aquest Ajuntament. Per tant, és conseqüència d’una gestió nefasta de l’antiga legislatura, motiu pel qual el 
nostre grup va fugir efectivament de l’equip de govern. 

La Sra. Safont (Grup Socialista) diu al Sr. Canós si entén que l’Ajuntament no va posar a eixos agents urbanitzadors en 
concurs de creditors i tenim els informes que ho acrediten i eixa és una qüestió que ha passat pel Ple recentment, el 
que no sap és si el Sr. Canós no ho recorda o si no es llig els informes. I quant al que diu que en l’auditoria està 
malament, si haguera sigut així haguérem iniciat accions legals, però no va vindre reflectit en l’auditoria urbanística i si 
creu que està malament que ho denuncie ell davant del Contenciós, però no té el que ha de tindre, ens insta a 
nosaltres a denunciar-lo però ell ni com a persona ni com a partit ho fa. 

El Sr. Canós (Grup Bloc) interromp la Sra. Safont i l’alcalde li ha de cridar l’atenció i demana també a la Sra. Safont que 
finalitze ja la intervenció. 

El Grup Bloc planteja una esmena i afegeix un punt a la proposta d’acord, que quedaria com segueix: 

PRIMER. Interposar accions penals contra Bankia, l’Administració concursal de Piscivall representada pel Sr. Enrique 
Blasco Alventosa i els possibles contraavalistes (en l’aval número 00537791 a favor de PISCIVALL SL per la seua 
condició d’agent urbanitzador del sector Belcaire Sud figuren en l’expedient com a fiadors el Sr. Alfonso López 
Fernández i el Sr. Javier Debón Latorre), per la indeguda cancel·lació dels avals descrits, tot això en els termes descrits 
en el dictamen jurídic citat anteriorment. 
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SEGON. Atribuir la defensa i representació processal de l’Ajuntament en el procediment jurisdiccional als lletrats 
contractats per l’Ajuntament per a l’assessorament en els expedients relatius al programa d’actuació integrada Belcaire 
Sud, Iuris Studium Generale. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde per a l’adopció de les actuacions que siguen necessàries per a donar compliment al present 
acord.” 
 
QUART. Que es busquen responsables de la cessió de la condició d’agents urbanitzadors pel Sr. Alfonso López 
Fernández i el Sr. Javier Debón Latorre que queden com a mers propietaris i contraavalistes, i que s’investigue si 
aquella cessió té alguna cosa a vore amb el que ací s’ha exposat. 

Se sotmet a votació el punt amb l’esmena transcrita i resulta aprovat per 12 vots a favor (5 Grup Socialista, 1 Grup Bloc 
i 6 Grup Popular).  

15. DICTAMEN RELATIU A LA MOCIÓ DEL GRUP BLOC SOBRE L’INICI DEL CURS ESCOLAR A MONCOFA 
 
“L’inici de curs a Moncofa, i a la resta del País Valencià, s’ha produït aquest any de forma excessivament avançada i 
primerenca. El curs ha començat precipitadament perquè la Conselleria D’Educació volia ser la primera comunitat 
governada pel PP a aplicar i posar en funcionament la LOMQE sense valorar les conseqüències, les quals no han tardat 
a aparèixer perjudicant tota la comunitat educativa. 
 
En primer lloc, el retard en l’aprovació dels decrets de funcionament ha provocat el desordre i la confusió al CEIP Avel·lí 
Corma en relació a horaris i la preparació per part del professorat de materials curriculars i programacions d’aula de 
forma precipitada. Òbviament açò va en contra de la qualitat d’ensenyament i la principal responsable és la consellera 
Català. 
 
En segon lloc, i amb l’avançament de l’inici de les classes als primers dies del mes de setembre, la manca d’unes 
correctes instal·lacions al centre, on cal recordar que no hi ha aire condicionat, ha creat situacions de risc per als 
alumnes, ja que a Moncofa els xiquets han hagut d’assistir a classe amb temperatures superiors a 30º. La situació ha 
estat més greu si cap a les aules d’Educació Infantil, on hi ha hagut algun cas d’indisposició a causa de les altes 
temperatures. Cal recordar que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals vetlla per la salut 
dels treballadors i és al Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, on s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat que 
han de complir els llocs de treball. Aquest RD disposa que a les escoles mai es deuen superar els 27º, ja que comporta 
un risc per a la salut i un rendiment molt més baix tant pels alumnes com pel professorat. També ens pareix greu, que 
davant l’onada de calor soferta pels nostres alumnes, la Conselleria d’Educació no haja marcat una temperatura màxima 
per suspendre les classes, desentenent-se de la salut dels xiquets i per tant fem directament responsable la consellera 
Català de totes les conseqüències negatives de l’avançament del curs. 
 
Tanmateix, les retallades continuen a l’educació amb la supressió de les beques de llibres, el no finançament dels bancs 
de llibres i la reducció dràstica de les beques de menjador escolar. 
 
Si realment volem defensar la nostra llengua valenciana, no podem permetre que la consellera d’Educació tinga com a 
objectiu l’eliminació dels programes d’immersió lingüística del sistema educatiu valencià. No es poden oblidar les 
afirmacions d’ella on s’avergonyia de la seua llengua materna i demanava disculpes per utilitzar-la (“perdoneu si se 
m’escapa alguna en valencià...”), tal demostració d’autoodi l’està duent a la pràctica de la mà de la Llei Wert.  
 
Aquestes circumstàncies ens situen en un escenari d’inici de curs precari i caòtic que devalua el sistema educatiu i 
perjudica l’alumnat. 
 
Per altra banda, no podem oblidar que Moncofa és un poble que aconsegueix gran part dels seus ingressos a la 
temporada estiuenca i el fet de començar abans el curs escolar ha tingut com a conseqüència molt negativa pels 
comerços locals que les famílies hagen tornat als seus llocs d’origen una setmana abans acurtant substancialment la 
temporada d’estiu i per tant repercutint negativament a l’economia local. 

 
Es per tot allò exposat que es proposen els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Moncofa insta la conselleria d’Educació a replantejar la data del començament del curs 
escolar pels problemes de salut pública i econòmics ocasionats al poble de Moncofa i la seua gent. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Moncofa insta la Conselleria d’Educació a resoldre la problemàtica de les infraestructures 
educatives pendents al CEIP Avel·lí Corma, així com a dotar les aules d’aparells d’aire condicionat per climatitzar-les 
adequadament davant les altes temperatures, i més si persisteix en la idea de començar les classes els primers dies del 
mes de setembre. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament de Moncofa pal·lie la nefasta gestió de la Conselleria d’Educació amb la col·locació d’estors a 
les aules d’Educació Infantil, ja que els tendals posats no són suficients, i aparells ventiladors a totes les aules si fóra 
necessari. 
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A les 22.25 h s’incorpora la Sra. Martí. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que a causa de l’avançament de la data d’inici del curs escolar per part de Conselleria 
d’Educació i donada la nefasta gestió que s’està realitzant al respecte per la consellera d’Educació, que no vetla pels 
xiquets d’aquesta comunitat, i els deixa en barracons amb casos de desmais a causa de les altes temperatures, que fan 
que baixe el rendiment dels alumnes, i que a més a més existeix una llei que diu que la temperatura en les aules no pot 
superar els 27 graus centígrads, i s’han donat casos en què s’han superat els 36 graus centígrads; els professors han 
hagut de portar els seus ventiladors ja que Conselleria ha sigut incapaç de subministrar uns simples ventiladors. 
Després de parlar amb el professorat i amb els representants de l’AMPA presenten una esmena a la moció relativa a la 
modificació d’aire condicionat per ventiladors en les aules en el punt 2, així com modificar el punt 3 en què es 
modificaria deixar solament els estors, i que siga l’Ajuntament que els proporcione durant aquest any 2015, 
contemplant una partida per a tal fi. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que aquests temes es parlaren la setmana passada en el Consell Escolar, per això 
suposa que algú li haurà dictat la moció al Sr. Canós. A banda del que es demana en aquesta moció, falten més coses. 
Se’ns va donar a elegir des de la Conselleria entre dos possibilitats d’horari: avançar mitja hora l’entrada de matí, 
l’eixida de vesprada a les 16.30 hores, o l’eixida a les 17 hores. Es va triar la primera opció perquè significava reduir el 
temps del descans per a dinar i a finals de juliol quan ja no hi havia ningú en el col·legi es va notificar que es denegava 
aquesta opció. S’ha fet un escrit per a reclamar. Quant a la data d’inici del curs, tampoc estem d’acord ja que avançar-
ho precisament a la Comunitat Valenciana afecta el turisme. Respecte a les altes temperatures, sí que és veritat que 
han arribat als 36 graus; que hi ha hagut casos de desmais, no tinc coneixement a pesar que tinc comunicació amb la 
direcció del centre a diari. Les mancances en les infraestructures del col·legi ja fa anys que les estem reclamant. 
Presenta una esmena al punt 3 de la moció, després de la modificació exposada pel Grup Bloc que diga que s’inste la 
Conselleria d’Educació perquè adopte les mesures oportunes per a solucionar aquests problemes i, si no ho fa abans 
que aplegue la calor, que les assumisca l’Ajuntament. Presenta dos punts més per a la proposta d’acord: que es torne a 
instaurar la línia d’autobús de la platja al poble per als escolars i sol·licitar de nou una reunió amb la consellera, que 
s’està sol·licitant des de 2011 tots els anys i encara no ens ha contestat. Afegeix que amb 1.300.000 euros que la 
Conselleria ha subvencionat els centres privats i concertats es podien haver instal·lat ventiladors, estors i moltes coses 
més en els col·legis públics que tantes mancances tenen. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que es tracta d’una moció tipus de les que solen presentar els grups Bloc i Socialista que 
de manera sensacionalista intenta guanyar-se la gent. Al principi d’aquest Ple el regidor del Bloc ha dit que del que es 
tracta amb la mesura que ha proposat el Govern de concertar un nou crèdit a un interés més baix és de pagar els 
deutes dels bancs. Tal com ha indicat l’interventor, eixos crèdits del Reial Decret de 2012 estan contractats pels bancs, 
però queda molt bé dir que es tracta de pagar els deutes dels bancs i fer notar així la posició antisistema. 
 
L’alcalde demana al Sr. Alós que es limite al punt. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) dóna lectura a algunes frases de la moció com: “El curs ha començat precipitadament perquè 
la Conselleria d’Educació volia ser la primera comunitat governada pel PP a aplicar i posar en funcionament la LOMQE”, 
és com si el Grup Bloc tinguera coneixement del que anava a fer la consellera d’Educació; o: “hi ha hagut algun cas 
d’indisposició a causa de les altes temperatures”, i la Sra. Safont ha dit que no tenia coneixement de cap cas a 
Moncofa, i el Sr. Canós s’ha apressat a dir que els casos s’han donat a Borriana, Vila-real, les Alqueries, però queda 
molt bé alamar la gent. També: “perdoneu si se m’escapa alguna en valencià...”, referint-se a una frase que va dir la 
consellera, perquè en aquesta comunitat és una frase molt usual que utilitzem habitualment, no com a Catalunya que 
davant d’un interlocutor que parla en castellà contesten en català. En definitiva, no es tracta de demostrar una 
unanimitat en una moció, sinó de crispar la gent, de posar-la de la seua part i realment el que no importa és el que 
passa en l’escola. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que accepten l’esmena del Grup Socialista, sempre que es cree una partida pressupostària 
en el pressupost de 2015 per a fer-se càrrec d’aquestes despeses en el cas que la Conselleria d’Educació no ho faça. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) pregunta si seria factible que es poguera crear aquesta partida. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Alós té llibertat per a votar si o no a l’esmena presentada pel Grup Bloc. Es tracta de solucionar 
els problemes que no soluciona la Conselleria d’Educació, com tantes altres coses de les quals es fa càrrec l’Ajuntament, 
com la neteja, els tovallons, perquè es tracta dels xiquets de Moncofa. Entenc l’esmena tal com l’ha plantejat el Sr. 
Canós i si no és així que ho corregisca. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) continua amb el seu torn de paraula. Diu que el Grup Bloc fa sensacionalisme amb aquest tipus 
de mocions, però com deia l’actor Xavi Castillo: mentres governe el Partit Popular no ens fa falta fer sensacionalisme, 
perquè fa coses tan rocambolesques com deixar els xiquets sense una escola perquè puguen estudiar correctament, 
cosa que ens sembla una barbaritat per part d’una Consellera d’Educació que se suposa que ha de vetlar pels interessos 
dels xiquets en aquesta Comunitat. No parlarà del tema de les entitats bancàries perquè ja ha dit el que havia de dir en 
el punt corresponent. Mai demanarà perdó per parlar en la seua llengua i espera que els mandataris de les institucions 
tampoc ho facen, ni que se senten inferiors per usar-la. Espera que ni ell ni cap representant del seu partit, que 
representen una part de la població, hagen de fer-ho. Reiterem que segueix havent-hi alumnes en barracons, que hi ha 
hagut casos d’indisposicions per la calor, i que els xiquets han patit molt per la calor i l’únic que demanem és que ja que 
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la consellera no solucionarà aquests problemes i en fa cas omís, assumisca la solució l’Ajuntament perquè no ho paguen 
el nostres xiquets que són el més important. 
 
L’alcalde diu que per a ell no és una moció sensacionalista, perquè a ell no li faria gens de gràcia que un fill seu 
estiguera dins d’un barracó suportant eixes temperatures tan altes; per tant, si no ho vull per als meus fills no ho vull 
per a ningú. He de donar-li la raó al Sr. Canós perquè quan la té, la té; igual que amb el tema de la llengua, cal 
respectar les tradicions i la manera d’expressar-se de cadascú. Per tant, insistisc que no es tracta d’una moció 
sensacionalista i que donarem suport a la moció perquè te raó, però reconduint en primer lloc a qui corresponga. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que no li pareix sensacionalista i que a pesar de saber com és el Sr. Canós la moció 
no diu mentides, és molt clara, i no tinc res a dir al respecte. Faltarien moltes més coses que no estan reflectides en 
aquesta moció de les quals Conselleria hauria de fer-se càrrec i no fa, com les beques de llibres, que l’Ajuntament 
cobreix part d’aquesta despesa i com tantes altres coses que si Conselleria no ho facilita, ho farà l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que ell és el primer que defén la llengua i que procura fer-ho cada dia. Inclús en l’àmbit 
privat, ell va ser el primer que va posar un cartell en valencià en el poble, perquè no es manipule el que ha dit. Una 
altra cosa és que no demane perdó sinó disculpes quan té davant una persona que parla en castellà per si se li escapa 
alguna paraula en valencià, cosa que en altres llocs com Catalunya no ocorre. Es parla de l’avançament de les classes 
com si fóra molt de temps: han sigut cinc dies. Les subvencions per a llibres no van als col·legis, van als xiquets i 
s’atorguen en funció de la renda. Quant a les esmenes, d’una banda està el canvi d’aire condicionat per ventiladors i 
d’una altra, el tema dels estors. Si tan clar està que Conselleria no solucionarà el problema, que els pose l’Ajuntament; 
si el que cal fer és solucionar el problema perquè els xiquets no passen calor, que s’hi posen. Prefereixen no fer-ho per 
a poder manifestar-se davant del col·legi, igual que fa dos anys quan es manifestaven pel deute que la Generalitat tenia 
amb el col·legi i, tanmateix, l’Ajuntament, on estava també el Sr. Canós en l’equip de govern, tenia un deute major amb 
les guarderies del municipi i ho podem demostrar. El tema de l’autobús també ix ara a relluir i per descomptat que 
estem d’acord amb la reunió amb la consellera. Proposa que es vote cada punt individualment i que es diga si es volen 
posar més punts en la moció. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu al Sr. Alós que el que acaba de dir és mentida i que el que hauria de fer és haver 
vingut a manifestar-se en el seu dia davant de l’escola. 
 
El Sr. Alós pregunta qui defén aquesta moció: l’alcalde, la Sra. Safont o la Sra. Palacios. 
 
L’alcalde crida l’atenció al Sr. Alós i li demana que respecte el torn de paraula. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) dóna lectura a la proposta d’acord tal com quedarien després del debat, amb l’esmena 
conjunta, tenint en compte el que han aportat els tres grups. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) presenta una esmena perquè es modifique el punt 3 i se substituïsca “Instar la Conselleria” 
per “que l’Ajuntament col·loque els estors en les classes d’Infantil del col·legi”. 
 
L’alcalde diu que si l’Ajuntament ha d’assumir despeses perquè la Conselleria d’Educació que és qui ha d’assumir-los no 
ho fa i damunt el Partit Popular proposa la baixada d’impostos, no sap si els arribarà per a posar ventiladors o hauran 
de repartir palmitos. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que ja que estem quasi en octubre i la calor està remetent, i fins a març no 
tornaran a pujar les temperatures, es compromet que si abans d’eixa data no s’ha solucionat per part de Conselleria el 
problema, l’Ajuntament assumirà la despesa. 
 
Es procedeix a votar l’esmena del Grup Popular i resulta aprovada la moció per 7 vots a favor (6 del Grup Popular i 1 
del Grup Bloc) i 6 vots en contra del Grup Socialista, i queda la proposta d’acord com segueix: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Moncofa insta la Conselleria d’Educació perquè es replantege la data del començament del 
curs escolar pels problemes de salut pública i econòmics ocasionats al poble de Moncofa i a la seua gent. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Moncofa insta la Conselleria d’Educació perquè resolga la problemàtica de les infraestructures 
educatives pendents al CEIP Avel·lí Corma, així com a dotar les aules de ventiladors davant les altes temperatures i més 
si persisteix en la idea de començar les classes els primers dies del mes de setembre. 
 
TERCER. Col·locar estors a les aules d’Educació Infantil del CEIP Avel·lí Corma, ja que els tendals posats no són 
suficients.  
 
QUART. Sol·licitar un any més a la Conselleria d’Educació que implante l’autobús escolar per tal de traslladar els xiquets 
de la platja al poble. 
 
CINQUÉ. Sol·licitar per quarta vegada una reunió amb la consellera d’Educació que s’està sol·licitant des de 2011”. 
 
L’alcalde crida l’atenció al Sr. Martínez per aplaudir. 
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L’alcalde crida l’atenció al Sr. Andrés per intervindre fora del seu torn. 
 
16. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi ha cap despatx extraordinari. 
 
PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS (DEL NÚM. 1001 DEL 2-7-2014 AL NÚM. 1400 DEL 10-
09-2014) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
2. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
No hi ha comunicacions ni disposicions oficials. 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) exposa un prec relatiu al punt del foment d’ocupació i proposa que es presente una moció 
per a pròxims plens que s’intenten reunir eixos 40.000 euros per a destinar-los a aquest fi. Per exemple, l’estalvi en 
interessos al canviar el préstec del pagament a proveïdors no s’ha dit a què es destinarà al no haver sigut aprovat 
l’augment de la despesa d’energia elèctrica. 
 
L’alcalde contesta que si l’any passat no haguera proposat el Grup Popular la baixada del tipus impositiu de l’IBI del 
0,80% al 0,72% l’Ajuntament hauria disposat de 500.000 euros més per a fer coses per al poble, per la qual cosa ara 
caldrà esperar els informes per a saber si es pot dur a terme eixa proposta o no. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que en l’avinguda Generalitat, en la partida denominada “la zorra” hi ha un tub que 
desemboca en un embornal i que està més d’un mes així, per la qual cosa pregunten amb quina finalitat s’ha instal·lat i 
si se solucionarà prompte o no perquè resulta un punt perillós. 
 
L’alcalde contesta que es tracta d’una zona que està senyalitzada, que sobra espai perquè passen els cotxes i que és un 
tub que s’usa perquè quan pugen els nivells del canal l’aigua vaja directament a la tuberia del clavegueram de Belcaire 
Nord. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que si es tracta d’una mesura provisional i no tarden molt en llevar eixe tub d’allí. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) diu que fa dos dies el tub ha sigut retirat. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que s’alegra que s’haja solucionat el problema. A continuació formula una pregunta sobre 
l’estat de l’inventari de béns, en quin estat es troba, ja que es va dur a la comissió informativa de gener i s’ha preguntat 
en diversos plens. Se’ns va informar que estava en mans d’una empresa i voldríem saber si s’han finalitzat els treballs i 
si s’ha fet algun pagament a aquesta empresa i quin és el pressupost que se li ha assignat. 
 
L’alcalde diu que l’inventari de béns està pràcticament acabat, que l’empresa ha fet entrega dels treballs i que ho estem 
revisant a falta de quatre coses que hem de comprovar i esperem que abans de final d’any l’empresa ens ho entregue. 
En el moment que estiga finalitzat se us comunicarà. De totes formes, davant de qualsevol dubte podeu passar pel 
Departament de Secretaria. En aquests moments no recorde si falta alguna cosa per pagar o si s’ha pagat tot. L’import 
d’aquesta revisió està sobre els 3.000 euros. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) demana que se’ls faciliten dos còpies de la documentació relativa als plens, que ja es va 
sol·licitar en el seu dia i ja que en aquest hi havia més de 15 punts i calcula que al voltant de 200 pàgines. Si pogueren 
ser dos còpies perquè al repartir el treball als companys del grup els vindria bé. 
 
La Sra. Arnau (Grup Popular) pregunta si existeix algun conveni perquè es donen classes de tenis als xiquets en les 
pistes. 
 
L’alcalde contesta que en les pistes únicament hi ha una pissarra on s’apunten els torns d’ús i que cada un va quan 
reserva la pista respectant el torn dels altres. 
 
La Sra. Arnau (Grup Popular) diu que es refereix a unes persones que estaven donant classe en eixes instal·lacions i 
cobraven les classes als xiquets, si eren contractats per l’Ajuntament o si aquest havia donat permís per a eixa activitat. 
 
L’alcalde diu que no, que l’Ajuntament no ha contractat ningú per a donar classes de tenis ni tampoc ha autoritzat 
monitors perquè les impartisca pel seu compte. 
 
La Sra. Arnau (Grup Popular) posa l’exemple de si ella volguera donar classes de tenis en eixes instal·lacions i les 
cobrara als xiquets pel seu compte, que si podria fer-ho. 
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El Sr. Cueco (Grup Socialista) diu que la persona a la qual es refereix la Sra. Arnau, se li ha advertit que no pot realitzar 
eixa activitat en eixes instal·lacions i que si tan interessats estan que es donen classes de tenis que el que han de fer és 
crear un club de tenis perquè puguen impartir les classes i els alumnes estiguen assegurats, federats o el que 
corresponga. I que a mi em sembla fenomenal que vullguen fer una escola de tenis, però que per a ell han de donar les 
passes per a crear un club. No sóc sabedor de si cobra per les classes ni quant cobra. Puc tornar a dir-li-ho. No sé el 
que pretén la Sra. Arnau, si el que vol és que envie la Policia Local o a la Guàrdia Civil. 
 
L’alcalde diu que si els pares tenen coneixement que aquest senyor està cobrant per fer classes en eixes instal·lacions 
el que han de fer és comunicar-ho a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) formula diverses preguntes. En primer lloc, pregunta sobre la taxa d’examen de 30 euros per a 
les borses de treball que ha convocat l’Ajuntament, si s’ha avisat als participants que no han aprovat l’examen. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) contesta al Sr. Canós que si es refereix a les borses de treball la taxa d’examen 
segons l’ordenança municipal és de 25 euros i la borsa es va conformar el gener de 2014 i s’ha anat avisant la gent per 
a entrar a treballar en la brigada per ordre de llista. La llista amb els resultats es va exposar en el seu dia i creu que 
encara està penjada a la web. 
 
En segon lloc, pregunta el Sr. Canós si una vegada finalitzat el conveni per als treballs dels camions cisterna en el Camí 
Cabres el 15 de setembre si s’està continuant amb els treballs o si es farà un nou conveni per a continuar amb els 
treballs. 
 
L’alcalde contesta que les cisternes segueixen amb els treballs, però que el trànsit en aquest mes de setembre no és 
com el d’agost pel descens de l’afluència de públic, però que els treballs seguiran fins que es pose en marxa la 
depuradora, moment en el qual es pararan els treballs. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) formula una tercera pregunta sobre l’informe de penalitats de la Ronda, que fa molt de temps 
que s’està demanant, més o menys un any i mig i que encara no ha facilitat el Departament de Contractació. L’equip de 
govern contesta que la tècnica del citat departament té un volum de treball molt gran i tornem a preguntar quan podrà 
fer la tècnica aquest informe.  
 
L’alcalde contesta que en el moment que l’informe estiga fet se li facilitarà. 
 
El Sr. Canós pregunta si l’informe està demanat. 
 
L’alcalde diu que sí. 
 
El Sr. Cueco planteja un prec al Sr. Canós perquè rectifique que l’Àrea d’Esports s’ha gastat 100.000 euros de més 
perquè no és cert i li pareix un insult. 
 
Formula un segon prec perquè en aquest Ple es parla molt de ciutadania i de democràcia, però el Partit Popular l’únic 
que ha fet en aquesta legislatura és intentar enderrocar a tota costa el que ha fet l’equip de govern, per exemple 
rebaixar impostos. Per què no preguntem als ciutadans si prefereixen pagar un poc menys d’impostos o tindre un poble 
com toca, amb una millor qualitat de vida. O el que volen és arreglar-se les seues coses i deixar les dels altres per 
arreglar. 
 
Com que no hi hagueren més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 23.10 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 25 de setembre de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Sr. José Vicente Ruano Vila                                               Sr. Jaime Picher Julià 


