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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 27 DE MARÇ DE 2014 

 
 
Dia:     27 de març de 2014 
Hora d’inici:   20.05 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia núm. 406, de 24 de març de 2014. 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí 
José Mª Andrés Alós  Ana Safont Recatalà 
Matilde Alós Julià   Tania Palacios Giménez 
Rocío Martínez Casado  Manuel Martínez Paradís 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Nadia Martí Arnau 
Wenceslao Alós Valls  Josep Canós Marcos 
     
Interventor:    Jesús Gual Sanz 
 
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la corporació, amb el fi de constituir-se 
en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2014 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 6 DE MARÇ DE 2014) 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que no té res a al·legar respecte d’aquest punt. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tampoc té res a al·legar. 
 
Se sotmet a votació l’acta de 27 de febrer de 2014 i resulta aprovada per unanimitat.  
 
Se sotmet a votació l’acta de 6 de març de 2014 i resulta aprovada per unanimitat.  
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA A TRAVÉS DE LA 
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES 
 
“Vist que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha remés mitjançant correu electrònic un model d’acord 
corporatiu per a l’adhesió a la Central de Contractació de la FEMP. 
 
Vist que segons consta en el citat model d’acord, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per acord de la Junta 
de Govern de 28-01-2014 va aprovar la normativa reguladora de la contractació centralitzada, va aprovar la creació de 
una central de contractació, a l’empara del que disposa la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985 segons la 
redacció donada a ella per l’article 1.35 de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així 
com en els articles 203 i següents del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’informe de la tècnica de contractació que s’hi transcriu: 
 
La funcionària que hi subscriu a la vista de la proposta d’acord d’adhesió a la Central de Contractació de la FEMP del 
qual m’ha donat trasllat l’Alcaldia, emet el següent informe en base als següents,  

 
Antecedents de fet 

 
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha remés mitjançant correu electrònic un model d’acord corporatiu per 
a l’adhesió a la Central de Contractació de la FEMP. 
 
Segons consta en el citat model d’acord, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per acord de la Junta de 
Govern de 28-01-2014 va aprovar la normativa reguladora de la contractació centralitzada, va aprovar la creació d’una 
central de contractació, a l’empara del que disposa en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985 segons la 
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redacció donada a ella per l’article 1.35 de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així 
com en els articles 203 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
D’aquesta manera, les entitats locals adherides al sistema d’adquisició centralitzada de la FEMP podran contractar els 
béns, serveis o subministraments que es determinen a través de la Central de Contractació, en les condicions i els preus 
vigents en els acords marc celebrats per aquesta amb les empreses adjudicatàries. 
 
L’adhesió no suposa en cap cas l’obligació d’efectuar totes les contractacions a través de la Central de Contractació, ja 
que l’Ajuntament ha d’indicar els acords marc de béns, serveis o subministrament als quals s’adhereix i aquesta adhesió 
tindrà una validesa per a tot el període de vigència de l’acord marc. 
 
Legislació aplicable  
 

- Disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985 modificada per l’article 1.35 de la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

- Articles 196, 198, 203 i ss., disposició addicional segona TRLCSP. 
 
Fonaments jurídics 
 
Primer. Legitimitat de la FEMP per a constituir una central de contractació 
 
De conformitat amb el que disposa en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985 segons la redacció que li ha 
donat l’article 1.35 de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, les associacions 
d’entitats locals podran crear centrals de contractació. Les entitats locals associades a elles, podran adherir-se a les 
centrals per a aquells serveis, subministraments i obres la contractació dels quals s’haja efectuat per aquelles d’acord 
amb el que preveu el TRLCSP per a la preparació i adjudicació dels contractes de les administracions públiques. 
 
Segon. Respecte de les centrals de contractació 
 
La central de contractació és un dels sistemes creats per la Llei de Contractes del Sector Públic, juntament amb els 
sistemes dinàmics de contractació i els acords marc, per a la racionalització de la contractació en virtut dels quals es 
contribueix a ampliar la competència i a racionalitzar el sistema públic de comandes. 
 
Les centrals de contractació estan regulades en els articles 203 i ss., els quals estableixen que les entitats del sector 
públic podran centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments i atribuir-la a serveis especialitzats.  
 
Les centrals de contractació podran actuar adquirint subministraments i serveis per a altres òrgans de contractació o 
adjudicant contractes o celebrant acords marc per a la realització d’obres, subministraments o serveis destinats als 
mateixos òrgans. 
 
L’article 204 TRLCSP disposa que en l’àmbit de les administracions locals, les diputacions provincials podran crear 
centrals de contractació per acord del Ple i l’apartat 2 de l’article 205 estableix que mitjançant els corresponents 
acordes, les entitats locals podran adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres comunitats autònomes o 
entitats locals. 
 
Com posa de manifest l’informe 5/09 de 18 de desembre de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa del Govern de les Illes Balears, l’objectiu de les centrals de contractació és aconseguir una 
major eficàcia de l’activitat contractual dels ens públics, tant des del punt de vista de gestió, ja que concentra la 
tramitació dels procediments en òrgans especialitzats, evita que hi haja una multiplicitat d’òrgans de contractació 
dedicats a l’adquisició de productes similars i afavoreix la simplificació administrativa, com des del punt de vista 
econòmic, ja que s’aprofita la reducció de costos que es pot obtindre mitjançant adquisicions a gran escala, fet que 
permet una major eficiència dels recursos. 
 
Tercer. Quant als acords marc 
 
A l’igual que les centrals de contractació, un acord marc és un sistema per a la racionalització de la contractació, que 
l’article 1.5 de la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31-03-2004 sobre coordinació dels 
procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, subministraments i de serveis, defineix com un acord entre 
un o diversos poders adjudicadors i un o diversos operadors econòmics, l’objecte dels quals consisteix a establir les 
condicions que regisquen els contractes que s’adjudiquen durant un període determinat, en particular les relatives als 
preus i, si és el cas, a les quantitats previstes. 
 
La Llei de Contractes del Sector Públic no defineix els acords marc, com tampoc ho fa l’article 198 TRLCSP, però 
estableix en l’article 196 TRLCSP que els òrgans de contractació del sector públic podran concloure acords marc amb un 
o diversos empresaris amb el fi de fixar les condicions a les quals hauran d’ajustar-se els contractes que pretenguen 
adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectue de forma abusiva o de 
manera que la competència es veja obstaculitzada, restringida o falsejada. 
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L’article 198 TRLCSP estableix el règim dels acords marc i dels contractes que s’adjudiquen com a conseqüència d’un 
acord marc i estableix que els contractes basats en un acord marc s’adjudicaran segons els procediments previstos en 
els apartats 3 i 4, els quals sols seran aplicables entre poders adjudicadors i operadors econòmics que 
siguen originàriament parts en l’acord marc. De tal manera que: 
 
3. Quan se celebre un acord marc amb un únic empresari, els contractes basats en aquest acord marc s’adjudicaran 
segons els termes establits. 
 
En l’adjudicació d’aquests contractes, els òrgans de contractació podran consultar per escrit a l’operador que siga part 
de l’acord marc i demanar-li, si fóra necessari, que en complete l’oferta. 
 
4. Quan se celebre un acord marc amb diversos empresaris, el nombre d’aquests haurà de ser-ne de tres, almenys, 
sempre que hi haja un nombre suficient d’operadors econòmics que responguen als criteris de selecció o d’ofertes 
admissibles que responguen als criteris d’adjudicació. 
 
L’adjudicació de contractes basats en acords marc celebrats amb diversos empresaris podrà realitzar-se: 
 
— o bé mitjançant l’aplicació dels termes establits en l’acord marc, sense convocar les parts a una nova licitació; 
— o bé, quan no tots els termes estiguen establits en l’acord marc, una vegada convocades les parts a nova licitació 
prenent com a base els mateixos termes, detallant-los si fóra necessari i, si pertoca, altres indicats en el plec de 
condicions de l’acord marc, segons el procediment següent: 
 
a) per cada contracte que haja d’adjudicar, es consultarà per escrit a tots els operadors econòmics que siguen capaços 
de realitzar l’objecte del contracte; 
b) es concedirà un termini suficient per a presentar les ofertes relatives a cada contracte específic tenint en compte 
factors com la complexitat de l’objecte del contracte i el temps necessari per a l’enviament de l’oferta; 
c) les ofertes es presentaran per escrit i el contingut haurà de seguir sent confidencial fins al moment fixat per a 
l’obertura. 
d) el contracte s’adjudicarà al licitador que haja presentat la millor oferta, basant-se en els criteris d’adjudicació 
detallats en el plec de condicions de l’acord marc. 
 
Quart. Del que s’ha exposat es desprén que: 
 
1. Tal com va exposar la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en l’informe 27/2009 d’1 de febrer de 2010, 
les entitats locals que no siguen diputacions provincials poden adherir-se als serveis especialitzats de contractació 
centralitzada creats per l’Estat, les comunitats autònomes o les diputacions provincials, però no crear-los de forma 
individualitzada, ni associant-se amb qualssevol altres ens locals per a aquest fi. 
 
2. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó en l’informe núm. 5/2010 de 
14 d’abril, sobre forma i procediment d’adhesió de les entitats locals a un acord marc de la Diputació Provincial va 
concloure que encara que no és jurídicament necessari constituir una central de contractació per a concertar un acord 
marc, perquè les entitats locals interessades puguen adherir-se a un acord marc ja celebrat és necessària sempre la 
constitució prèvia d’una central de contractació.  
 
3. A juí de la que subscriu, aquesta opció de central de contractació i tècnica d’acord marc és conforme al dret 
comunitari atés que presumeix que els subjectes contractants que adquirisquen obra, subministraments i/o serveis per 
mitjà de la central de contractació, acompleixen i respecten les normes de licitació i adjudicació dels contractes, en la 
mesura que la central de contractació ho faça, i permetrà a més a més, una simplificació dels procediments.  
 
Cinqué. Competència per a acordar l’adhesió a la central de contractació de la FEMP 
 
L’article 47.2 h) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local determina que es requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents 
matèries: “transferències de funcions o activitats a altres administracions públiques”. 
 
Segons l’article 204.2 TRLCSP, les centrals de contractació poden actuar si adquireixen subministraments i serveis per a 
altres òrgans de contractació o si adjudiquen contractes o si celebren acords marc per a la realització d’obres, 
subministraments o serveis destinats als òrgans. 
 
D’una altra banda, la disposició addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic no indica cap 
altre règim de competències distint del que disposa la Llei de Bases, relativa a les normes específiques de contractació 
de les entitats locals, ni en l’article 205 sobre l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada. 
 
Dit tot això i si atenem l’objecte del conveni d’adhesió a la Central de Contractació de la FEMP, que consisteix en 
l’adhesió de (l’entitat) al sistema d’adquisició centralitzada d’aquesta i pot, per tant, contractar els béns, serveis o 
subministraments que es determinen a través de la central de contractació, en les condicions i els preus vigents en els 
acords marc celebrats per aquesta amb les empreses adjudicatàries en el moment de la contractació dels béns, serveis 
o subministraments, és evident que amb l’adhesió a la Central de Contractació es produeix una transferència de 
funcions en matèria de contractació a altra administració pública. 
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Per això, la competència per a acordar l’adhesió d’un ajuntament a la Central de Contractació serà del Ple de la 
Corporació, ja que l’objecte del conveni consisteix a atorgar a aquell òrgan les funcions en matèria de contractació, 
acord que haurà de ser adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
És tot el que competeix informar, de tot es dóna trasllat a l’Alcaldia perquè acorde el que estime procedent. 
 

Vist el conveni a subscriure amb la FEMP per a l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada a través de la Central de 
Contractació adjunt. 
 
Vist tot el que antecedeix, DISPOSE elevar al Ple municipal, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa 
corresponent l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada a través de la Central de Contractació de la FEMP. 
 
SEGON. Aprovar en els mateixos termes en què apareix redactat el conveni d’adhesió al sistema d’adquisició 
centralitzada de la Central de Contractació de la FEMP. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde per a la formalització dels documents que siguen necessaris amb vista a l’efectivitat del 
present acord”. 
 
El secretari diu que, emés l’informe jurídic per part de la tècnica de Contractació, al resultar un punt que requereix de 
majoria absoluta, requereix un informe del secretari; per la qual cosa ratifica l’informe i el fa seu, i deixa constància que 
ell informa també favorablement. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que es tracta únicament d’un tràmit administratiu. Que la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, igual que en el seu dia va fer la Diputació Provincial, ha creat una plataforma de contractació i 
ens hem adherit per si ens fera falta, així s’agiliten els tràmits des del Departament de Contractació. 
  
La Sra. Martínez (Grup Popular) diu que mentres no entren en conflicte les plataformes a què estem adherits no 
posaran cap pega. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que li sembla bé en el sentit que aquest Ajuntament es pot aprofitar dels contactes que 
formen part de la Plataforma. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per unanimitat. 
 
3. DICTAMEN RELATIU A LA DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’INTERESSOS DE DEMORA 
PRESENTADA PER CESPA, SA 
 
“Vist l’escrit presentat, en data 24 de gener de 2014, per la mercantil CESPA SA, amb número de registre d’entrada 
491, en què sol·liciten l’abonament d’interessos de demora per import de 70.186,50 €. 
 
Tenint en compte l’informe 77/2014 emés al respecte per la Intervenció municipal, i que literalment diu: 

 
Informe Intervenció número 77/2014 

 
Assumpte: Informe d’Intervenció emés amb motiu de l’escrit presentat, en data 24 de gener de 2014, per CESPA SA 
amb número de registre d’entrada 491, en què sol·liciten l’abonament d’interessos de demora per import de 70.186,50 
€. 
 
Exercici: 2014 
 
1. FETS 
  
En data 24 de gener de 2014, amb número de registre d’entrada 491, la mercantil CESPA SA ha presentat un escrit en 
què sol·liciten l’abonament d’interessos de demora per import de 70.186,50 €. 
 
Al referit escrit adjunten la documentació següent: 
 

• Document número 1: Còpia de poders a favor de Gonzalo Rodríguez San Juan. 
• Document número 2: Taula de quantificació dels interessos de demora. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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b) Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
 
3. INFORME 
 
A l’empara de l’article 214 del TRLRHL s’emet l’informe següent: 
 
a) Pel que fa al règim jurídic aplicable a la sol·licitud presentada per la mercantil CESPA SA: 
 
La disposició transitòria primera de la Llei 30/2007 assenyala: 
 
“1. Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa 
anterior. A aquests efectes s’entendrà que els expedients de contractació han sigut iniciats si s’haguera publicat la 
corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació del contracte. En el cas de procediments negociats, per a 
determinar el moment d’iniciació es prendrà en compte la data d’aprovació dels plecs. 
2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei es 
regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la duració i règim de pròrrogues, per la 
normativa anterior”. 
 
La disposició final dotzena, del mateix cos legal, estipula: 
 
“La present Llei entrarà en vigor als sis mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, excepte la 
disposició transitòria setena, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació”. 
 
A la vista del dret positiu exposat, i tenint en compte tant la data d’entrada en vigor de la Llei 30/2007 (1 de maig de 
2008) com la data d’adjudicació a CESPA del contracte de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (30 de 
desembre de 2008), resulta que a la present sol·licitud de pagament d’interessos de demora li és d’aplicació la Llei 
30/2007. 
 
Quant a la normativa reguladora de la morositat, la Llei 3/2004, en l’article 3.1 estableix: 
 
“Aquesta Llei serà d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions 
comercials realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, així com les realitzades entre 
els contractistes principals i els proveïdors i subcontractistes.” 
 
La disposició final quarta, del mateix text legal, disposa: 
 
“La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat”. 
 
La disposició transitòria primera de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, determina: 
 
“Aquesta llei serà d’aplicació a tots els contractes celebrats amb posterioritat a la seua entrada en vigor.” 
 
D’acord amb el dret positiu assenyalat, i tenint en compte l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, la seua entrada en vigor, 
l’entrada en vigor de la Llei 15/2010 i la data d’adjudicació del contracte a CESPA, resulta que a la present sol·licitud 
d’interessos de demora li és d’aplicació la Llei 3/2004 sense les modificacions operades per la Llei 15/2010. 
 
b)  Pel que fa a la quantificació d’interessos de demora realitzada per CESPA SA: 
 
A juí d’aquesta Intervenció, la mercantil CESPA SA incorre, pel que fa a la quantificació dels interessos de demora, en 
els errors següents: 
 

1. En els tipus d’interés aplicats. 
 

En relació als tipus d’interés aplicables, l’article 7 de la Llei 3/2004 declara: 
 
“L’interés de demora que haurà de pagar el deutor serà el que resulte del contracte i, en defecte de pacte, el 
tipus legal que s’estableix en l’apartat següent. 
 
El tipus legal d’interés de demora que el deutor estarà obligat a pagar serà la suma del tipus d’interés aplicat 
pel Banc Central Europeu a l’operació principal de finançament més recent efectuada abans del primer dia del 
semestre natural que es tracte, més set punts percentuals. 
 
Per tipus d’interés aplicat pel Banc Central Europeu a les seues operacions principals de finançament 
s’entendrà el tipus d’interés aplicat a tals operacions en cas de subhastes a tipus fixe. En el cas que 
s’efectuara una operació principal de finançament segons un procediment de subhasta a tipus variable, 
aquest tipus d’interés es referirà al tipus d’interés marginal resultant d’eixa subhasta. 
 



Ajuntament de Moncofa    
  Secretaria 
Plaça de la Constitució, 1  Tel. 964 580 421 
12593 Moncofa (Castelló)  Fax: 964 580 348  
http://www.moncofa.com  secretaria@moncofa.com 
 

Acta de la sessió plenària ordinària de 27 de març de 2014                   Pàgina     6 

El tipus legal d’interés de demora, determinat segons el que disposa aquest apartat, s’aplicarà durant els sis 
mesos següents a la fixació. 
 
El Ministeri d’Economia i Hisenda publicarà semestralment en el Butlletí Oficial de l’Estat el tipus d’interés 
resultant per l’aplicació de la norma que conté l’apartat anterior”. 
 
A l’acudir a les publicacions, del tipus d’interés aplicable, en el BOE s’adverteix que els tipus aplicats per 
CESPA en el primer semestre de 2013 i 2014 (8,45% i 8,50%) no són conformes amb els publicats en el BOE 
(775%, 8,75% i 8,25%). 

 
2. En la data presa com a inici del còmput dels interessos de demora: 

 
L’article 200 de la Llei 30/2007, en la seua versió prèvia a la modificació operada per la Llei 15/2010, 
assenyala: 

 
“L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels seixanta dies següents a la data de l’expedició de 
les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del 
contracte, sense perjuí del termini especial establit en l’article 205.4 i, si es demorara, haurà d’abonar al 
contractista, a partir del compliment del termini de seixanta dies, els interessos de demora i la indemnització 
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
Quan no procedisca l’expedició de certificació d’obra i la data de rebut de la factura o sol·licitud de pagament 
equivalent es preste a dubte o siga anterior a la recepció de les mercaderies o a la prestació dels serveis, el 
termini de seixanta dies es comptarà des de la data de recepció o prestació”. 
 
D’acord amb el present article, en el supòsit que no procedisca l’expedició de certificació d’obra (cas que ens 
ocupa), ha d’iniciar-se el còmput, ad sensu contrario, des de la data de recepció de la factura o sol·licitud de 
pagament equivalent. En canvi la mercantil CESPA SA, no parteix, per al càlcul dels interessos de demora, de 
la data de registre o recepció de les factures, sinó de la data en què aquestes han sigut expedides per la 
mateixa mercantil. 
 

c) Pel que fa al dret de la mercantil a exigir i obtindre el pagament dels interessos de demora reclamats: 
 
L’article 5 de la Llei 3/2004 estableix, pel que fa a la meritació i al pagament d’interessos, un automatisme a favor del 
contractista, a l’assenyalar que ha de procedir-se al seu pagament pel mer incompliment del termini de pagament i 
sense necessitat d’avís de venciment ni cap intimació per part del creditor. 

 
No obstant l’automatisme anteriorment citat, la mateixa Llei 3/2004, en l’article 6, i pel que fa al naixement del dret a 
exigir interessos de demora, exigeix que el contractista haja complit les seues obligacions contractuals i legals. 
 
En aquest últim sentit apuntat, aquesta intervenció manca d’elements de juí suficients per a pronunciar-se respecte del 
compliment, per part del contractista, de les seues obligacions legals i contractuals; si bé cal apuntar-se l’existència de 
dos providències de l’Alcaldia, de data 2 de maig de 2013, en què es va sol·licitar dels tècnics, designats pel Ple per a la 
fiscalització, inspecció i control del contracte, un informe relatiu al seu compliment. 
 
A data actual aquesta Intervenció no té constància de l’existència d’informes emesos a la llum de la providència 
anteriorment citada. 
 
A la vista del que s’ha exposat propose al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Desestimar la reclamació d’interessos de demora presentada per la mercantil CESPA SA, per no considerar-se 
ajustada a dret a l’incórrer en errors en la quantificació econòmica dels interessos. 
 
Segon. Reiterar, dels tècnics designats pel Ple per a la fiscalització, inspecció i control del contracte, l’emissió d’un 
informe relatiu al compliment i l’execució del contracte de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària. Tot això a 
efectes de la correcta tramitació i resolució de futures i hipotètiques reclamacions d’interessos de demora per la 
mercantil CESPA SA.  
 
Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat”. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) diu que tal com ha dit el secretari es tracta de la reclamació d’uns interessos de demora 
per part de l’empresa Cespa, SA que, prenent com a base un deute de 356.000 euros, ens reclamen uns interessos de 
demora de 70.168 euros, però com la reclamació no s’ajusta a dret, han considerat notificar-los que se’ls desestima 
aquesta reclamació d’interessos. 
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La Sra. Martínez (Grup Popular) diu que l’informe de l’interventor és clar, que no són correctes els punts en què 
reclamen els interessos, així que estan en el seu dret de denegar-los aquesta reclamació. És evident que el deute és 
considerable, però si la reclamació no s’ajusta a dret no s’han de pagar interessos. Únicament cal tindre’l en compte per 
si el deute creix i ho sol·liciten bé, perquè aleshores poden reclamar una quantitat major. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) aclareix que els interessos els sol·licita la mercantil per la demora en el pagament, i que 
estan calculats segons eixa quantitat que ja es va abonar en el seu dia, no és que estiga pendent de pagament eixa 
quantitat. 
 
L’alcalde ratifica que no existeix tal deute. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que aclarit aquest punt, votaran a favor perquè tot el que siga a favor de l’estalvi per part 
de l’Ajuntament els pareix bé. 
  
La Sra. Martínez (Grup Popular) diu que la confusió s’havia creat a l’utilitzar el regidor del Grup Socialista la paraula 
“deute”, però que ja ha quedat aclarit. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per unanimitat. 
 
4. DICTAMEN RELATIU A LA CANCEL·LACIÓ DE L’AVAL CONSTITUÏT PER L’ENTITAT BANCÀRIA LA CAIXA 
EN LA CONDICIÓ D’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
COL·LABORACIÓ BANCÀRIA, COM A ENTITAT GESTORA EN LA RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE MONCOFA 
 
“Vist l’interés posat de manifest per l’entitat La Caixa per a obtindre la cancel·lació de l’aval constituït en la condició 
d’adjudicatari del contracte administratiu de prestació del servei de col·laboració bancària, com a entitat gestora en la 
recaptació voluntària de l’Ajuntament de Moncofa. 
 
Verificat per la Intervenció municipal el fet que efectivament es troba constituït, a favor de l’Ajuntament, el referit aval 
per import de 30.050,61 €. 
 
Tenint en compte l’informe emés pel recaptador, a requeriment de la Intervenció municipal, en què posa de manifest 
que les funcions del servei s’han complit d’acord amb l’annex del plec de clàusules economicoadministratives, apartat 
sisé, de forma satisfactòria. 
 
Donat l’informe favorable emés al respecte per la tècnica de Contractació. 
 
A la vista del que s’ha exposat propose al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Acordar la cancel·lació de l’aval indicat més amunt i la devolució a l’entitat bancària La Caixa. 
 
Segon. Notificar la present resolució a l’interessat”. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que tal com ha llegit el secretari en la proposta, s’ha de cancel·lar i tornar l’aval a 
l’entitat gestora que portava la recaptació de l’Ajuntament, ja que la gestió de la recaptació la realitza ara la Diputació 
de Castelló i, vistos els informes d’Intervenció i Recaptació, procedeix la devolució de l’aval. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que vista la informació facilitada en la comissió informativa i vistos els informes 
favorables dels tècnics procedeix a la devolució d’aquest aval, per la qual cosa votaran a favor. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que vistos els informes dels tècnics que s’hi han facilitat i ja que es tracta d’un mer tràmit 
per a la devolució d’aquest aval a La Caixa, no té res més a dir. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per unanimitat. 
 
5. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi ha cap despatx extraordinari. 
 
 
B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS (DEL NÚM. 201 DE 10 DE FEBRER DE 2014 AL             
NÚM. 400 DE 20 DE MARÇ DE 2014) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
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2. DONAR COMPTE DE L’INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, 
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL 
 
“Informe número 20/2014. Asumpte: Compliment article 104 bis LRBRL. 
 
Antecedents 
 
Mitjançante la providència de la Sra. Tania Palacios Giménez, regidora d’Interior i Personal de l’Ajuntament de Moncofa, 
de 13 de març de 2014 es fa constar i se sol·licita el que a continuació s’exposa: 
 
“Tania Palacios Giménez, regidora d’Interior i Personal de l’Ajuntament de Moncofa, atenent al que disposa l’article 28 
de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local que introdueix l’article 
104 bis en la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de Bases de Règim Local i estableix: 
 

“1. Les dotacions de llocs de treball que s’hagen de cobrir amb personal eventual en els ajuntaments 
hauran d’ajustar-se als següents límits i normes:  

(…)  
 b) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 5.000 i no superior a 10.000 habitants 

podran incloure en les seues plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà 
excedir d’un.  

(…)  
2. El nombre de llocs de treball la cobertura dels quals corresponga a personal eventual en les 

diputacions provincials serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi més poblat de 
la província. En el cas dels consells i cabildos insulars, no podrà excedir del que resulte d’aplicar el següent 
criteri: en les illes amb més de 800.000 habitants, es redueix en 2 respecte al nombre actual de membres de 
cabildo i en les de menys de 800.000 habitants, el 60% dels càrrecs electes en cada cabildo o consell insular.  

3. La resta d’entitats locals o dels organismes dependents no podran incloure en les seues respectives 
plantilles, llocs de treball la cobertura dels quals corresponga a personal eventual.  

4. El personal eventual al qual es refereixen els apartats anteriors haurà d’assignar-se sempre als 
serveis generals de les entitats locals en la plantilla de les quals aparega consignat. Sols excepcionalment 
podran assignar-se, amb caràcter funcional, a altres dels serveis o departaments de l’estructura pròpia de 
l’entitat local, si així ho reflectira expressament el seu reglament orgànic.  

5. Les corporacions locals publicaran semestralment en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
Província o, si és el cas, de la comunitat autònoma uniprovincial el nombre dels llocs de treball reservats a 
personal eventual.  

6. El president de l’entitat local informarà al Ple amb caràcter trimestral del compliment del que preveu 
aquest article.” 

 
DISPOSE: 
 
Informe a l’oficial major sobre el compliment del que preveu aquest article a efectes d’informar el Ple del compliment en 
el primer trimestre del 2014.” 
 
Atenent el que antecedeix, s’efectuen les següents consideracions jurídiques. 
 
 
Primer. Normativa aplicable 
 
L’article 28 de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local introdueix 
l’article 104 bis en la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim local i estableix: 

“1. Les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals corresponga a personal eventual en els ajuntaments hauran 
d’ajustar-se als següents límits i normes:  

a) Els municipis de població entre 2.000 a 5.000 habitants podran excepcionalment comptar amb un lloc de treball la 
cobertura del qual corresponga a personal eventual quan no hi haja membres de la corporació local amb dedicació 
exclusiva.  

b) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 5.000 i no superior a 10.000 habitants podran incloure en les 
plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir d’un.  

c) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 10.000 i no superior a 20.000 habitants podran incloure en les 
plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir de dos.  

d) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants podran incloure en les 
plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir de set.  
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e) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 50.000 i no superior a 75.000 habitants podran incloure en les 
plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir de la meitat de regidors de la 
corporació local.  

f) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran incloure en les 
plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir el nombre de regidors de la 
corporació local.  

g) Els ajuntaments de municipis amb població superior a 500.000 habitants podran incloure en les plantilles llocs de 
treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir al 0,7 per cent del nombre total de llocs de treball de 
la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a aquests efectes, els ens que tinguen la consideració 
d’Administració pública en el marc del Sistema Europeu de Comptes.  

2. El nombre de llocs de treball la cobertura dels quals corresponga a personal eventual en les diputacions provincials 
serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi més poblat de la província. En el cas dels 
consells i cabildos insulars, no podrà excedir del que resulte d’aplicar el següent criteri: en les illes amb més de 800.000 
habitants, es redueix en 2 respecte al nombre actual de membres de cabildo i, en les de menys de 800.000 habitants, 
el 60% dels càrrecs electes en cada cabildo o consell insular.  

3. La resta d’entitats locals o dels seus organismes dependents no podran incloure en les seues respectives plantilles, 
llocs de treball la cobertura dels quals corresponga a personal eventual.  

4. El personal eventual al qual es refereixen els apartats anteriors haurà d’assignar-se sempre als serveis generals de 
les entitats locals en la plantilla de les quals aparega consignat. Sols excepcionalment podran assignar-se, amb caràcter 
funcional, a altres dels serveis o departaments de l’estructura pròpia de l’entitat local, si així ho reflectira expressament 
el seu reglament orgànic.  

5. Les corporacions locals publicaran semestralment en la seua seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província o, si 
és el casa, de la comunitat autònoma uniprovincial el nombre dels llocs de treball reservats a personal eventual.  

6. El president de l’entitat local informarà el Ple amb caràcter trimestral del compliment del que preveu aquest article. “: 

Per la seua banda la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local regula la següent aplicació de les limitacions referides al nombre de personal eventual i càrrecs 
públics amb dedicació exclusiva: 

“1. A les entitats locals que complisquen els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més a més del seu 
període mitjà de pagament als proveïdors no supere en més de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de 
morositat, no els aplicarà, amb caràcter excepcional, els límits previstos en els articles 75 bis i ter i 104 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Ràgim Local fins al 30 de juny de 2015. 

2. El compliment dels requisits previstos en l’apartat anterior serà verificat per la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que, en virtut de la informació comunicada per 
les entitats locals a l’esmentat ministeri, publicarà una llista de les entitats locals que compleixen els requisits previstos 
en l’apartat anterior. 

3. L’excepció prevista en aquesta disposició podrà aplicar-se a les entitats locals que complisquen els requisits 
esmentats en l’apartat primer en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i es mantindrà l’aplicació fins al 30 de 
juny de 2015 mentres seguisquen complint els requisits esmentats. 

4. En cap cas, les entitats locals en què concórreguen els requisits als quals es refereix aquesta disposició, podran 
incrementar el nombre total de llocs de treball de personal eventual o càrrecs públics amb dedicació exclusiva respecte 
dels que disposaven a 31 de desembre de 2012.” 

Segon. No cap acollir-se a l’excepció prevista en la DT 10ª LRSAL 
 
Atenent la normativa exposada cal assenyalar-se que es va sol·licitar mitjançant la providència de 28 de gener de 2014 
un informe a l’interventor municipal relatiu al compliment dels ratios d’estabilitat pressupostària, deute públic i període 
mitjà de pagament a proveïdors a l’efecte de determinar l’aplicació de l’excepció prevista en la DT10ª de la LRSAL. 
 
L’ informe el va emetre l’interventor en data 28 de gener i conclou que es compleix el requisit relatiu al límit de deute 
públic però no el relatiu al període mitjà de pagament ni el relatiu a l’estabilitat pressupostària. 
 
Per tant no cap acollir-se a l’excepció prevista en la disposició transitòria desena de la LRSAL. 
 
Tercer. Aplicació de l’article 104 BIS de la LRBRL 
 
Si partim per tant que és d’aplicació l’article 104 Bis de la LRBRL, han d’efectuar-se les següents consideracions: 
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- L’article 104 BIS de la LRBRL estableix una sèrie de límits al nombre de llocs de personal eventual, així els 
ajuntaments amb població superior a 5.000 i no superior a 10.000 habitants solament podrà incloure en les plantilles 
llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir d’un.  
 
- La xifra poblacional en el municipi de Moncofa a data 1 de gener de 2014 segons el RD 1016/2013, de 20 de 
desembre és de 6.501 habitants, per la qual cosa opera la limitació establida en l’art 104.1 b) bis de la LRBRL i, per 
tant, solament cap un lloc de personal eventual. 
 
- Segons la disposició final sisena de la LRSAL aquesta limitació entra en vigor l’endemà de la publicació en el BOE, per 
tant va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
- En la plantilla aprovada en virtut de l’acord de Ple de 20 de desembre de 2012 per a l’exercici 2013, publicada en el 
BOP núm. 10 de 22 de gener de 2013 i que en l’actualitat es troba prorrogada per a l’exercici 2014 (ja que a la data no 
consta un nou acord d’aprovació del pressupost municipal) hi consta dos llocs de personal eventual, els llocs i 
retribucions dels quals havien sigut aprovats en virtut de l’acord del Ple de data 23 de juny de 2011. No obstant això, 
l’empleat que ocupava el lloc de treball de la plaça de plantilla “Secretaria grup municipal del BLOC” va finalitzar la 
relació amb l’Ajuntament segons el Decret d’Alcaldia núm. 1515/2013 de 2 d’agost i l’acta de cessament d’eixa mateixa 
data, per la qual cosa en l’actualitat només hi ha un lloc de treball ocupat per personal eventual que és el denominat 
“Tècnic de relacions públiques”.  
 
- A la vista del pressupost del 2013 prorrogat en l’exercici 2014 i concretament vista la plantilla, existeixen dos places 
de personal eventual, però solament existeix cobert un lloc de treball de personal eventual. 
 
- A la data i atenent l’art. 104 bis de la LRBRL, la proposta de plantilla de l’exercici 2014 no haurà de recollir en l’apartat 
de personal eventual el lloc de “Secretaria grup municipal del Bloc” atenent la finalització de la relació amb l’Ajuntament 
segons el que s’ha exposat. 
 
Per tant, en una interpretació integradora de la norma amb les circumstàncies relacionades que antecedeixen, cap 
concloure que s’està complint el que preveu l’art. 104 bis de la LRBRL, i que aquest compliment es mantindrà sempre 
que: 
 

- No es cobrisca el lloc de personal eventual de “Secretaria del grup municipal del Bloc”. 
 
- S’amortitze la plaça via modificació de la plantilla amb motiu de l’aprovació del pressupost de 2014 d’acord 

amb el que disposa l’art. 104 i 104 bis de la LRBRL”. 
 
El secretari explica que es tracta de donar compliment a la recent Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local que limita el nombre de contractacions de personal eventual en funció del nombre 
d’habitants del municipi. Dóna lectura a l’últim paràgraf de l’informe transcrit més amunt, en què es conclou que es 
compleix el que preveu l’article 104 bis de la LRBRL. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que, segons l’ha informat la Sra. Martínez del que es va explicar en la comissió 
informativa, està clara l’amortització de la plaça. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es dóna compliment a la llei ja que es deixa únicament una persona de confiança en la 
plantilla de l’Ajuntament perquè el municipi té menys de 10.000 habitants, per tant es tracta d’un mer tràmit 
administratiu. 
 
3. COMUNICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
No hi ha comunicacions ni disposicions oficials. 
 
4. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
Com que no hi hagueren més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 20.20 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari DONE FE. 

 
 

Moncofa, 27 de març de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 

    Sr. José Vicente Ruano Vila                                                             Sr. Jaime Picher Julià 


