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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 29 D’ABRIL DE 2014 

 
 
Dia:     29 d’abril de 2014 
Hora d’inici:   20 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 551, de 24 d’abril 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 
     
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del Nom 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 MARÇ DE 2014 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 17 D’ABRIL DE 2014) 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb el contingut de les dos actes. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que el seu grup també està d’acord. 
 
Se sotmet a votació l’acta de 27 de març de 2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació l’acta de 17 d’abril de 2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS EUROPEES 25 DE MAIG DE 2014 
 
El secretari explica que a causa de la celebració de les pròximes eleccions europees del 25 de maig, es procedeix al 
sorteig dels membres de mesa, a través d’una aplicació informàtica facilitada per l’Oficina del Cens Electoral, motiu pel 
qual s’ha instal·lat en aquesta sala un ordinador amb la finalitat, únicament de prémer una tecla, que es realitze 
automàticament el sorteig i que el programa facilite les llistes de les persones que han de formar part de les diferents 
meses. Si algun regidor vol vore com té lloc el sorteig, ho pot fer. A partir de demà es facilitaran els llistats als grups 
que ho sol·liciten. Explica que es demanarà a l’aplicació que, a part dels membres titulars i els suplents que es nomenen 
diversos suplents per si no es pot localitzar els titulars, i per a no haver de realitzar un altre sorteig. 
 
Es procedeix a realitzar el sorteig i a llegir els titulars de cada mesa i s’informa que en el llistat apareixeran també els 
suplents i reserves. El contingut íntegre de l’acord apareix en l’acta de la sessió que està al Departament de Secretaria.  
 
3. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL INTERIOR 
 
“Vista la necessitat de regular el règim d’ús i explotació del Mercat Municipal, amb la finalitat de prestar un servei 
públic, per a poar a disposició dels ciutadans els productes alimentaris en la millor qualitat possible i als preus més 
assequibles, en compliment del que disposa l’art. 25.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Considerant que d’acord amb el que estableix l’article 192 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, les entitats locals han de comptar amb el reglament regulador del corresponent 
servei públic. 
 
Considerant el procediment establit en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, per a procedir a l’aprovació d’ordenances municipals. 
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Vist l’informe jurídic de Secretaria de data 8 d’abril de 2014 així com l’informe tècnic de data 2 d’abril de 2014. 
 
Vist l’esborrany de reglament elaborat pels serveis jurídics municipals que apareix en l’expedient. 
 
Considerant el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de Mercat Interior de Moncofa amb el següent text: 

 
“REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE MONCOFA  

 
PREÀMBUL 

 
El present Reglament té per objecte regular el règim d’ús i explotació del Mercat Municipal, amb la finalitat de prestar 
un servei públic, per a posar a disposició dels ciutadans els productes alimentaris de la millor qualitat possible i als 
preus més assequibles, en compliment del que disposa l’art. 25.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local (LRBRL, en avant). 
 

CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
ARTICLE 1. El mercat és un centre d’abastiment establit per l’Ajuntament per a la venda a la menuda d’articles en 
règim de lliure competència, mitjançant la concurrència i multiplicitat de parades de venda que tendeixen a cobrir les 
necessitats de la població. 
 
ARTICLE 2. L’immoble on s’ubica el mercat és un bé de domini públic afecte al servei públic. L’Ajuntament de Moncofa 
destina al servei de mercat l’edifici siti en l’av. Ramón y Cajal, 6. 
 
ARTICLE 3. L’Ajuntament podrà intervindre l’activitat dels administrats en el mercat per a assegurar l’abastiment dels 
articles de consum de primera necessitat, la qualitat dels que s’ofereixen a la venda, la fidelitat en el despatx dels que 
s’expedisquen a pes o a mesura, la normalitat dels preus i la lliure competència, i ajustar la seua intervenció, en tot cas, 
al principi d’igualtat davant de la Llei. 
 

CAPÍTOL II 
COMPETÈNCIES 

 
ARTICLE 4. És competència del Ple de l’Ajuntament: 
 
a) L’aprovació, modificació o derogació d’aquest Reglament. 
b) La supressió del mercat o la construcció d’un nou. 
 
ARTICLE 5. És competència de l’Alcaldia: 
 
a) Imposar les sancions derivades del present reglament. 
b) Fixar els horaris del mercat i els dies d’obertura. 
c) Resoldre les qüestions que es puguen plantejar i que la seua competència no estiga atribuïda expressament per la 
Llei o per aquest Reglament al Ple corporatiu. 
d) L’atorgament d’autoritzacions temporals en els supòsits contemplats en el present Reglament. 
e) La direcció, inspecció i impulsió del servei de mercat. 
f) Designar l’encarregat de mercat. 
 
ARTICLE 6. L’encarregat del mercat, empleat municipal, tindrà les següents funcions: 
 
a) Vigilar l’activitat mercantil que es realitze en el mercat, a fi que discórrega per les vies legals i donarà compte de tota 
anomalia que hi observe. 
b) Vetlar pel bon ordre, policia i neteja del mercat i l’adequat ús de les instal·lacions d’aprofitament comú. 
c) Atendre les queixes i les reclamacions del públic i dels titulars de les parades i transmetre-les, si s’escau, al 
responsable administratiu dels Serveis Municipals. 
d) Informar de les obres en les parades; exigirà dels titulars el corresponent permís de l’Administració. 
e) Practicar les inspeccions de les parades de venda i donar compte de les anomalies que hi observe. 
f) Inspeccionar els instruments de pes o mesura. 
g) Notificar els titulars de parades de venda de les comunicacions que l’afecten i mantindre al responsable administratiu 
dels Serveis Municipals contínuament informat, mitjançant la remissió dels corresponents informes, de tot el que 
ocórrega que tinga rellevància. 
h) Vetlar per la conservació, el manteniment de l’edifici i de les instal·lacions, i recaptar per conducte reglamentari la 
intervenció dels serveis tècnics competents. 
i) El control de les obres que es realitzen en el mercat. 
j) Informar a la superioritat del funcionament del mercat i proposar tota classe de mesures per a la seua millora. 
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k) Donar compte al responsable administratiu dels Serveis Municipals dels venedors que incomplisquen el calendari 
d’obertura del mercat o els horaris d’atenció al públic fixats per l’òrgan competent. 
l) Exigir el carnet corresponent als venedors i impedir la venda a persones no autoritzades. 
m) Elaborar la proposta de calendari de vacances dels titulars de les parades, d’acord amb les propostes formulades per 
aquells. La proposta serà elevada a l’òrgan competent per a l’aprovació. 
n) Altres funcions que resulten d’aquesta ordenança o li foren encomanades pel cap de la Unitat Administrativa de 
Serveis Municipals o per l’autoritat política municipal. 
 

 
CAPÍTOL III 

PARADES DE VENDA I L’ADJUDICACIÓ 
 

ARTICLE 7. El Mercat Municipal és un bé de domini públic destinat a un servei públic de responsabilitat municipal i, per 
a gestionar-lo, l’Ajuntament podrà adoptar la forma de gestió que estime convenient, de conformitat amb les 
necessitats municipals. En conseqüència, la regulació del mercat del municipi de Moncofa és competència de 
l’Ajuntament, sense perjuí de les facultats que es reconeguen a favor de les associacions de venedors, en defensa dels 
seus interessos, i a la col·laboració en la bona marxa, organització i altres tasques relacionades amb els mercats.  
 
Les parades de venda del mercat són béns de domini públic afectats a un servei públic, seran inalienables, 
inembargables i imprescriptibles. 
 
ARTICLE 8. L’explotació i utilització de les parades de venda tindran la consideració de contracte administratiu especial 
i s’ajustarà al que disposen els plecs de contractació, en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i altra normativa que resulte 
d’aplicació. 
 
ARTICLE 9. L’Ajuntament fixarà els models de parades de venda per a donar a aquests uniformitat i ordre i els titulars 
hauran de subjectar-se a ells en la instal·lació.  
 
ARTICLE 10. Les parades s’adjudicaran mitjançant contracte administratiu especial, d’acord amb la normativa 
d’aplicació i amb els corresponents plecs administratius que aprove l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment, en cas de quedar vacant una parada amb anterioritat a la finalització del termini del contracte, 
l’Ajuntament podrà atorgar una autorització temporal a aquells licitadors que participen en el procediment de licitació de 
la parada corresponent sempre que reunisquen els requisits per a poder ser adjudicataris i respectar en tot cas l’ordre 
de puntuació obtingut en el procediment licitador pel temps necessari per a licitar i adjudicar novament la parada, sense 
que l’autorització puga tindre una duració superior a sis mesos. Les licitacions posteriors per vacants en les parades a 
les quals es refereix aquest apartat respectaran en tot cas el termini restant del contracte inicial, de forma que tots els 
contractes concedits sobre les parades expiren en la mateixa data. Així mateix, en aquests supòsits de vacants 
sobrevingudes l’Ajuntament podrà optar per canviar l’activitat de la parada quan raons d’interés públic ho aconsellen, i 
procedirà a una nova licitació. 
 
ARTICLE 11. L’objecte del contracte és el dret a ocupar de manera privativa i amb caràcter exclusiu una de les 
parades fixes del mercat, amb la finalitat i l’obligació de destinar-lo a la venda a la menuda dels articles per als quals 
estiguera classificada dins de la relació dels autoritzats. La corporació municipal conserva la facultat d’iniciativa per a 
suprimir i variar les condicions, modalitats i circumstàncies de la prestació i el desenvolupament del servei, per 
exigències d’interés públic. 
 
ARTICLE 12. El termini de contracte serà l’acordat per l’Ajuntament, que s’especificarà en el document del contracte 
sense que es puga superar el màxim de vint anys. En els supòsits de licitació pública, el termini del contracte serà el 
que s’estableix en els corresponents plecs. En els supòsits de cessió i traspàs, el termini de l’adjudicació serà el restant 
fins que vença el termini del contracte atorgat per licitació pública. En els supòsits de licitació de vacants sobrevingudes 
a què al·ludeix l’article 10, el termini màxim serà el restant del contracte inicial, de forma que tots els contractes 
adjudicats sobre les parades expiren en la mateixa data. 
 
ARTICLE 13. Podran ser adjudicataris de les parades de venda les persones físiques o jurídiques amb nacionalitat d’un 
país de la Unió Europea, així com les persones de països no membres de la Unió Europea que compten amb permís de 
residència i de treball, en vigor. Les persones amb nacionalitat estrangera hauran d’estar autoritzades per la legislació 
vigent per a exercir el comerç en territori espanyol. 
 
Per a ser adjudicatari de les parades de venda del mercat es requereix plena capacitat jurídica i d’obrar. 
 
Els menors d’edat solament podran ser adjudicataris, legalment representats, via cessió en cas de defunció del titular 
del contracte. 
 
ARTICLE 14. No podran concórrer a la licitació pública per a la concessió de les parades de venda, durant el termini de 
dos anys, aquells que hagen sigut adjudicataris i hagen perdut tal condició com a conseqüència d’un expedient 
sancionador que resulte de cometre una infracció prevista en aquesta ordenança. 
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No podran ser titulars de les parades de venda les persones compreses en els casos d’incapacitat, incompatibilitat i 
prohibició per a contractar previstos en la legislació vigent en matèria de contractació administrativa.  

 
CAPÍTOL IV 

CANVIS DE TITULARITAT 
 
ARTICLE 15. Els titulars de contractes podran transmetre-la de conformitat amb el que estableix la present ordenança. 
 
Una vegada realitzat el canvi de titularitat, el nou adjudicatari se subrogarà íntegrament en la posició de l’anterior 
adjudicatari, per la qual cosa  gaudirà de tots els drets i les obligacions que emanen del contracte original. 
 
L’eficàcia dels canvis de titularitat està supeditada al pagament dels deutes pendents pel cànon per utilització privativa 
del domini públic i de les tarifes establides en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei. 
 
ARTICLE 16. El titular del contracte haurà de presentar una sol·licitud de canvi de titularitat, amb la conformitat de la 
persona a qui es pretenga transmetre el contracte i especificar, si s’escau, les condicions en les quals es pretén efectuar 
el canvi de titularitat. 
 
En el supòsit de canvi de titularitat per mortis causa, la sol·licitud de canvi de titularitat l’haurà de presentar la persona 
que considere que té dret a succeir-la en la titularitat del contracte. En el termini de dos mesos a partir de la defunció 
del titular, la persona que tinga dret a succeir-la sol·licitarà l’autorització a l’Ajuntament per a efectuar el canvi de 
titularitat. 
 
Si passen dos mesos des de la defunció del titular sense que ningú la reclame, l’Ajuntament, amb l’anunci previ publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província en què s’exhorten els possibles hereus perquè exercisquen el dret en un termini 
màxim de quinze dies naturals. En el supòsit que no es faça, es declararà caducat el contracte i es procedirà a la 
licitació. 
 
ARTICLE 17. En el supòsit de transmissió mortis causa proindiviso a dos o més persones, aquestes, en el termini de 
dos mesos, determinaran i comunicaran a l’Ajuntament qui d’elles ha de succeir en la titularitat del contracte; excepte 
que constituïsquen una societat amb personalitat jurídica pròpia, i en aquest cas podrà adquirir el contracte la societat. 
 
Si no s’efectua la comunicació indicada a l’Ajuntament en el citat termini de dos mesos, es declararà la caducitat del 
contracte. 
 
ARTICLE 18. Documentació a aportar en els supòsits de transmissió inter vivos: 
 
a) Fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència i treball per compte propi, en vigor, del titular del contracte i de 
la persona a qui es pretén transmetre. 
b) Document acreditatiu del compromís de transmissió, on s’especifiquen les condicions econòmiques del traspàs. 
c) Fotocòpia compulsada de l’alta en la Seguretat Social del nou titular. En el supòsit que pretenga donar-se d’alta quan 
se li concedisca la titularitat del contracte, la transmissió quedarà condicionada al fet que es done d’alta en la Seguretat 
Social. 
d) Certificat d’estar al corrent del pagament a la Seguretat Social i a la Hisenda estatal i autonòmica, del nou titular. 
Aquest certificat podrà substituir-se per una autorització a favor de l’Ajuntament per a poder consultar les dades 
citades. 
e) El certificat d’estar al corrent del pagament amb la Hisenda municipal s’emetrà d’ofici per aquesta. Aquest requisit 
s’exigirà a l’antic i al nou titular. 
f) En el supòsit que el nou titular fóra una persona jurídica, caldrà presentar l’escriptura de constitució de la societat, i 
de designació dels representants o apoderats de la persona jurídica. 
h) Fotocòpia compulsada de la pòlissa de responsabilitat civil del nou titular. Si es pretén concertar la pòlissa quan 
s’autoritze el canvi de titularitat del contracte, l’efectivitat del canvi de titularitat quedarà condicionada a la subscripció 
de la pòlissa. 
 
ARTICLE 19. Documentació a aportar en els supòsits de transmissió mortis causa: 
 
a) Certificat de defunció del causant. 
b) Testimoni literal de l’acte resolutori de declaració d’hereus abintestat o testament del causant. 
c) Escriptura d’acceptació de l’herència del successor legítim. 
d) Fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència i treball per compte propi, en vigor, del successor legítim del 
contracte. 
e) Fotocòpia compulsada de l’alta en la Seguretat Social del nou titular. En el supòsit que pretenga donar-se d’alta quan 
se li concedisca la titularitat del contracte, la concessió quedarà condicionada al fet que es done d’alta en la Seguretat 
Social. 
f) Certificat d’estar al corrent del pagament a la Seguretat Social i a la Hisenda estatal i autonòmica, del nou titular. 
Aquest certificat podrà substituir-se per una autorització a favor de l‘Ajuntament per a poder consultar les citades 
dades. 
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g) El certificat d’estar al corrent del pagament amb la Hisenda municipal s’emetrà d’ofici per aquesta. Aquest requisit 
s’exigirà per al nou titular. 
h) Fotocòpia compulsada de la pòlissa de responsabilitat civil del nou titular. Si es pretén concertar la pòlissa quan 
s’autoritze el canvi de titularitat del contracte, l’efectivitat del canvi de titularitat quedarà condicionada a la subscripció 
de la pòlissa. 
  
ARTICLE 20. El canvi de titularitat s’atorgarà per resolució de l’Alcaldia Presidència, o del regidor en qui delegue, una 
vegada justificat el compliment de tots els requisits exigits. 
 
Resolt el canvi de titularitat, s’entregarà al nou titular el títol corresponent pel termini que reste per al venciment del 
contracte original adjudicat mitjançant licitació pública. 
 
El canvi de titularitat quedarà sense efecte quan s’incomplisca qualsevol de les condicions a què estiga subordinada. 
 

CAPÍTOL V 
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
ARTICLE 21. Els contractes administratius de les parades de venda del mercat s’extingiran per les següents causes: 
 
-  Extinció sense mediar causes de resolució: 
a) Caducitat per venciment del termini del contracte. 
b) Renuncia expressa i escrita del titular. 
c) Defunció del titular del contracte, quan no n’estiga prevista la transmissió hereditària, o falta d’èxit en la successió 
mortis causa quan la transmissió sí que és possible. 
d) Si el titular és persona jurídica, dissolució de la societat titular, quan no es transmeta el contracte a un dels socis. 
 
- Extinció per resolució: 
de venda a un tercer sense complir els requisits prescrits en la present ordenança. 
c) Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a optar al contracte. Entre altres, la pèrdua de la plena capacitat                                 
jurídica i d’obrar, de les condicions per a l’exercici del comerç, la impossibilitat de continuar al davant de l’activitat 
després de la declaració de fallida del negoci en resolució ferma, així com la pèrdua d’altres requisits que s’hagen pogut 
assenyalar en la convocatòria. 
d) Romandre tancada la parada de venda més de cinc dies hàbils sense interrupció, excepte causa justificada a criteri 
a) Causes sobrevingudes d’interés públic; sense perjuí de la indemnització corresponent. 
b) Transmissió de la parada de l’Ajuntament. Es considerarà tancat la parada de venda, no solament per tancament de 
la parada durant tota la jornada, sinó també per tancament durant part de l’horari de venda establida per a cada 
jornada. 
e) Falta de pagament de dos rebuts consecutius, o tres rebuts no consecutius, de la taxa per prestació del servei de 
mercat, o del cànon per ocupació privativa del domini públic. 
f) L’incompliment de l’horari de venda al públic deu dies seguits a l’any, o vint dies alterns. 
g) Haver sigut sancionat tres vegades per infraccions greus o dos per infraccions molt greus al llarg del període del 
contracte. 
h) Desaparició del servei; sense perjuí de la indemnització que puga correspondre. 
 
ARTICLE 22. Declarada formalment l’extinció del contracte, els venedors hauran de deixar lliures, a disposició de 
l’Ajuntament, les parades en el termini establit per l’Administració municipal. En cas contrari, l’Ajuntament acordarà i 
executarà el desallotjament per via administrativa. 
 
A l’extinció del contracte, les parades de venda, les instal·lacions, obres i millores realitzades i, si s’escau, els 
magatzems, hauran de revertir en perfecte estat de conservació a l’Ajuntament, sense que això genere cap dret 
d’indemnització a favor del contractista. L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment aquestes obligacions, 
ni les indemnitzacions que corresponguen en el supòsit d’execució subsidiària per l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 23. Els titulars dels contractes, a la seua finalització, qualsevol que en siga la causa, hauran de deixar lliures 
les parades de venda i les instal·lacions, en perfecte estat de neteja i conservació. 
 
La previsió de l’apartat anterior haurà de dur-se a terme en el termini màxim d’un mes des de la finalització del 
contracte per qualsevol causa. 
 

CAPÍTOL VI 
RÈGIM I ORGANITZACIÓ DEL MERCAT 

 
ARTICLE 24. En el mercat, les persones degudament autoritzades mitjançant contracte administratiu especial, poden 
vendre els productes autoritzats per a cada parada, així com aquells que l’Ajuntament considere pertinent autoritzar. 
 
Totes les operacions de venda en el mercat seran a la menuda. No està permesa la venda a l’engròs. 
 
L’activitat comercial duta a terme en el mercat pels titulars dels contractes, s’exercirà de conformitat amb les 
disposicions de la present ordenança i a risc i ventura dels mateixos titulars, sense que tinguen dreta indemnització per 
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les decisions que, en l’exercici de les seues competències, puga adoptar l’Ajuntament, excepte en els supòsits 
expressament previstos en la present ordenança. 
 
ARTICLE 25. El comerç en el mercat s’exercirà pels titulars –amb les llicències prèvies procedents-, que estaran 
facultats per a exercir les activitats comercials a través de l’ús privatiu dels béns de servei públic, i durant el temps que 
es determine en el contracte administratiu. 
 
En el cas que queden parades de venda vacants, l’Ajuntament podrà, per raons d’interés públic, variar l’activitat 
autoritzada, i procedir a tramitar una nova adjudicació. 
 
ARTICLE 26. Quan per raons degudament justificades, l’Ajuntament haja de desocupar el mercat per trasllat a un nou 
emplaçament, els titulars de les respectives parades de venda tindran dret a ocupar una parada de la mateixa classe en 
el nou emplaçament sense necessitat de licitació, pel termini que reste al contracte de què siguen titulars; excepte que 
l’Ajuntament opte per extingir els contractes, que en aquest cas tindran dret a la corresponent indemnització. 
 
ARTICLE 27. El mercat obrirà les portes per a la venda al públic, com a mínim, de dimarts a dissabte, ambdós 
inclusius, excepte festius, des de les 9.30 fins a les 14.00 hores. Per decret d’Alcaldia podrà autoritzar-se l’obertura del 
mercat per a la venda al públic els dilluns i els divendres de vesprada, així com ampliar l’horari comercial des de les 
8.00 fins a les 15.00 hores. 
 
Els contractistes estaran obligats a obrir al públic les parades de venda, en tot cas, de dimarts a dissabte, ambdós 
inclusius, excepte festius. 
 
ARTICLE 28. L’horari d’atenció al públic en les parades de venda serà, com a mínim, des de les 9.30 fins a les 14.00 
hores. 
 
Podran establir-se horaris especials d’atenció al públic mitjançant resolució d’Alcaldia, sempre que concórreguen 
circumstàncies extraordinàries que justifiquen la modificació de l’horari ordinari, com pot ser l’obertura al públic en dies 
festius –especialment quan coincidisquen dos dies de festa seguits- per a facilitar l’abastiment dels ciutadans, o per la 
realització d’activitats promocionals dins dels límits establits en la legislació vigent en la matèria. 
 
La descàrrega de gèneres que s’hagen de vendre en el mercat s’efectuarà fins a les 9.30 del matí. Després d’aquesta 
hora, solament es podran descarregar les mercaderies adquirides en mercats o majoristes que fera impossible la 
descàrrega abans de la citada hora. 
 
ARTICLE 29. Els titulars de les parades de venda presentaran a l’encarregat responsable del mercat la previsió de 
vacances, abans que finalitze el mes de maig de cada any. 
 
Les vacances s’autoritzaran per l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Moncofa, tenint en compte l’adequada 
prestació del servei d’abastiment en el mercat. 
 
Els titulars podran tindre la parada de venda tancada al públic durant un màxim d’un mes a l’any per vacances. 
 
Cap parada de venda podrà romandre tancada més temps del que estableix el calendari laboral. Qualsevol excepció 
haurà d’estar autoritzada per l’Ajuntament, amb la sol·licitud prèvia raonada del titular i podrà donar lloc a una 
autorització municipal per al tancament de la parada de venda durant un termini màxim de 2 mesos. En casos molt 
excepcionals, i molt justificats, l’autorització de tancament podrà ser prorrogada 2 mesos més per l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 30. L’Ajuntament no contraurà cap responsabilitat per pèrdues, sostraccions o deteriorament de les 
mercaderies, ni per danys ocasionats per força major, ni en general, per qualsevol succés no provinent dels agents. 
 
L’Ajuntament tampoc assumirà la responsabilitat de la custòdia de tot el que hi ha al mercat (béns, mercaderies, etc.). 
 
ARTICLE 31. Els titulars de les parades de venda són responsables d’atendre al manteniment, conservació i neteja del 
mercat, en els següents termes: 
 
1. Contribuir a les despeses de conservació i manteniment de l’edifici, les instal·lacions i altres llocs d’utilització comuna, 
mitjançant el pagament de la taxa per prestació del servei de mercat. 
 
2. Realitzar la neteja diària dels: 
a) Respectives parades, cambres frigorífiques i altres instal·lacions adscrites a cada un d’ells. 
b) Corredors o passadissos que servisquen de separació a les parades de venda. 

 
CAPÍTOL VII 

DRETS I DEURES DELS TITULARS DE LES PARADES DE VENDA 
 
ARTICLE 32. Els titulars de les parades de venda tindran els drets que es deriven de la present ordenança i, en 
particular, els següents: 
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a) Dret a utilitzar els béns de servei públic necessaris per a dur a terme les activitats. 
b) L’Ajuntament els atorgarà la deguda protecció als titulars de les parades de venda, perquè puguen prestar 
degudament el servei i desenvolupar l’activitat comercial. 
c) Els titulars de les parades de venda podran associar-se, en la forma prevista en les lleis, amb la finalitat de fomentar 
la iniciativa comercial, la col·laboració en la gestió del mercat i la participació i la responsabilitat. 
 
Les associacions de venedors del mercat legalment constituïdes, gaudiran dels drets inherents als seus fins al si del 
mercat, actuant com a interlocutors, i podran exercir funcions de consulta, propostes a l’Administració, així com formar 
part dels òrgans de participació. 
 
Les referides associacions hauran d’acreditar-ne la vigència i la representativitat en el mercat. Ho faran per mitjà de la 
documentació corresponent i la comunicació a l’Ajuntament de les dades degudament actualitzats. 
 
ARTICLE 33. Els titulars de les parades de venda del mercat han de complir el que estableixen els preceptes de la 
present ordenança i en la normativa legal que afecte l’activitat que desenvolupen, així com les instruccions que reben 
de l’encarregat del mercat o de l’Alcaldia o del regidor en qui delegue. En especial, i amb caràcter enunciatiu i no 
exhaustiu, es defineixen les següents obligacions dels titulars i del personal a càrrec seu: 
 
1. Exhibir el preu dels productes que comercialitzen, durant el període d’obertura establit en la present ordenança. 
2. Utilitzar la parada de venda exclusivament per a la venda i l’exposició dels productes autoritzats pel corresponent 
contracte administratiu. 
3. Els instruments de pesar i mesurar utilitzats en el mercat, s’hauran d’ajustar als models autoritzats pels organismes 
oficials competents. En qualsevol moment, l’Ajuntament podrà verificar-ne l’exactitud. 
4. Serà obligatori l’ús de balances automàtiques homologades, que es col·locaran de forma que el pes puga ser llegit 
pels compradors. 
5. Abstindre’s de vendre a l’engròs en l’interior del mercat. 
6. Conservar en perfecte estat d’ús l’espai ocupat, així com les instal·lacions i els serveis adscrits. 
7. Dur a terme la neteja de la parada de venda i l’entorn, així com, si és el cas, de la cambra frigorífica o magatzem. 
8. No podran vendre mercaderies fora de les parades de venda, ni obstaculitzar el pas del públic amb aquestes. 
9. Portar vestimenta en condicions higièniques adequades per a portar a terme l’activitat comercial.  
10. Tindre contractada una pòlissa de responsabilitat civil, individual o col·lectiva, del mercat, amb cobertura suficient, 
que cobrisca els riscos propis del comerç minorista. L’import de la pòlissa a subscriure s’establirà en els plecs de 
clàusules administratives que regulen la licitació dels contractes. 
11. Tindre a disposició del funcionari competent que ho sol·licite, la documentació acreditativa de l’ocupació de la 
parada de venda, els justificants del pagament del cànon i la taxa municipal, els albarans o factures de compra de les 
mercaderies, i la pòlissa de responsabilitat civil. 
12. Posar en lloc visible de la parada de venda, una placa identificativa en què constarà el nombre de la parada i 
l’activitat autoritzada. 
13. Comunicar a l’Ajuntament les dades personals actualitzades, que permeten localitzar-los en cas necessari. 
14. Presentar en l’Ajuntament la còpia del contracte de treball del personal contractat (inclòs el personal de neteja de 
les parades) i del que es contracte al llarg del període concessional, així com de l’alta en la Seguretat Social d’aquest 
personal.  
De la mateix manera, caldrà presentar qualsevol canvi que afecte el personal contractat. 
15. No realitzar en les parades de venda modificacions sense autorització de l’Ajuntament. 
16. Fer-se càrrec de la inversió i la instal·lació d’armaris, estanteries i similars en les parades de venda. Caldrà sol·licitar 
prèviament a la instal·lació l’autorització de l’Ajuntament i subjectar-se, en tot cas, a les prescripcions tècniques 
determinades pel mateix ajuntament. 
17. Romandre obert durant l’horari comercial de la parada de venda. 
18. Les parades de venda hauran de tindre exposat al públic la quantitat i el tipus d’articles que es considere normal per 
a l’activitat de venda. L’obertura al públic de la parada de venda amb productes insuficients en qualitat i quantitat, 
sense causa justificada, es considerarà simulació de venda. 
19. No realitzar les següents activitats: 
a) La venda amb frau en la composició, l’elaboració, la qualitat, l’origen, la presentació, el pes o la mesura, de tota 
classe de productes, així com la utilització d’envases o embalatges de característiques que impliquen fra en el pes del 
producte venut. 
b) Negativa dels titulars de les parades de venda o dels empleats, a proporcionar dades a l’Ajuntament en base a les 
obligacions de caràcter informatiu. 
c) Fer servir, embolicar o envasar els aliments amb embalatges i/o envasos no autoritzats per a l’ús alimentari. 
d) Comercialitzar aliments sense les condicions higienicosanitàries corresponents. 
e) Mesclar aliments de distinta procedència. S’hauran de separar i en cada classe es col·locarà una llegenda o inscripció 
que els distingisca. 
20. No està permesa la comercialització en el mercat de productes no autoritzats. 
21. El preu de venda al públic s’expressarà de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible, i 
s’expressarà en euros. 
22. El preu de venda al públic haurà d’indicar la quantitat total que el consumidor ha de pagar, impostos inclosos, 
referida al producte a la venda, i al preu per unitat de mesura. 
23. En qualsevol cas, haurà d’indicar-se amb claredat i de forma diferenciada l’import de tota classe de descomptes, així 
com els increments de preus. 
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24. Els titulars de les parades de venda hauran de complir els requeriments que estableix la normativa respecte a 
l’expedició i el lliurament de justificants de venda. 
25. Satisfer les demandes dels compradors quan siguen de bona fe, de conformitat amb l’ús establit i quan la satisfacció 
estiga dins de les disponibilitats del venedor. 
26. Complir escrupolosament les normes de la present ordenança i les indicacions de l’Ajuntament. 
27. Complir les disposicions administratives de caràcter general quant a la tipificació i normalització comercial de béns i 
mercaderies; al marcatge, etiquetatge i envasat de determinats productes; a les incompatibilitats i la prohibició de 
determinats articles o productes; així com a la publicitat dels productes a la venda. 
28. Les persones físiques titulars de les parades de venda estan obligades a exercir personalment l’activitat comercial, o 
a través de persones vinculades al titular per una relació laboral. En el supòsit que el titular siga una persona jurídica, la 
venda es realitzarà per treballadors directament vinculats a ella. 
29. En qualsevol cas, el titular de la parada de venda serà responsable administrativament i civilment, de les infraccions 
comeses per ell, per la seua família, o pels treballadors que presten els seus serveis en el lloc de venda, respecte a 
aquesta ordenança i la resta de normativa. 
30. L’horari per al dipòsit de fems serà a partir de les catorze hores. Queda expressament prohibit el dipòsit de les 
deixalles amb anterioritat a aquest horari. Els fems humits s’hauran de recollir en recipients impermeables i tancats. 
31. El funcionari responsable del mercat regularà la utilització de les instal·lacions comunes. En cap cas els 
concessionaris podran manipular-les sense permís exprés del citat funcionari. 
32. El funcionari encarregat del mercat podrà ordenar als titulars de les parades que adopten les mesures necessàries 
per a impedir i evitar qualsevol soroll o olor anormal o excessiu que ocasione molèsties als altres concessionaris o 
usuaris en general. No obstant això, els treballs aliens a l’activitat de la parada que originen sorolls molestos, es 
realitzaran fora de l’horari d’obertura al públic. 
33. Els titulars o ocupants hauran d’abstindre’s d’abocar tot tipus de productes corrosius o inflamables, o qualsevol 
prohibit per la legislació vigent, en els desaigües i canalitzacions; i de manera general, no realitzar cap acte que puga 
deteriorar-los. 
 

CAPÍTOL VIII 
OBRES I INSTAL·LACIONS 

 
ARTICLE 34. Les obres i instal·lacions en les parades dels mercats municipals que queden units permanentment al sòl, 
les parets i altres elements integrants del mercat quedaran de propietat municipal una vegada extingit el contracte. 
 
ARTICLE 35. Per a la realització d’obres en les parades del mercat es requerirà la llicència municipal d’obres prèvia. En 
cap cas s’autoritzarà la realització d’obres que atempten l’estàtica del mercat o que afecte elements estructurals de 
l’edifici. L’Ajuntament aprovarà les condicions tècniques que han de reunir les parades de venda amb l’audiència prèvia 
als interessats. 
 
Les llicències s’atorgaran per l’òrgan municipal competent, amb els informes tècnics corresponents previs. Abans 
d’iniciar l’activitat, els titulars de les parades hauran d’obtindre la preceptiva llicència municipal per a l’exercici. 
 
ARTICLE 36. Les obres i instal·lacions que els titulars de les parades del mercat pretenguen realitzar-hi seran a 
compte i a càrrec seu. També ho seran les despeses ocasionades per les instal·lacions a efectuar des de les preses 
generals, a les parades concretes, per al subministrament de llum, aigua, gas, telèfon, etc., i les despeses de 
conservació. 
 

CAPÍTOL IX 
INSPECCIÓ SANITÀRIA I INSPECCIÓ DE CONSUM 

 
 
ARTICLE 37. L’inspector veterinari exercirà les competències d’acord amb la normativa legal vigent i exercirà el càrrec 
del control higiènic de les instal·lacions i dependències del mercat municipal, com així mateix, la inspecció sanitària dels 
articles alimentaris que s’hi han d’expendre. 
 
ARTICLE 38. Quan el veterinari intervinga algun producte alimentari per considerar que no reuneix les degudes 
condicions higienicosanitàries, es realitzaran els anàlisis pertinents per a determinar si el producte reuneix o no les 
condicions per al consum. Si el producte alimentari resultara nociu com a conseqüència de l’anàlisi efectuada, se 
seguirà el tràmit que determinen les disposicions aplicables. 

 
 

CAPÍTOL X 
RÈGIM SANCIONADOR 

 
ARTICLE 39. Correspon a l’Ajuntament la correcció de les infraccions que cometen els titulars de les parades amb 
motiu de l’exercici de les activitats en el mercat. 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
ARTICLE 40. No podrà imposar-se cap tipus de sanció, sense la incoació i tramitació del corresponent expedient 
sancionador, que es tramitarà de conformitat amb la següent normativa: 
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a) Article 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
b) Reial Decret 1398/1993, de 4 de gener, pel qual es regula el procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora. 
 
Les faltes lleus es podran tramitar mitjançant procediment abreujat, sense que tal procediment puga suposar en cap 
cas una minva de les garanties de titulars de les parades, ni omissió de l’audiència a la persona interessada abans de la 
resolució definitiva. 
 
ARTICLE 41. Solament podran ser sancionats per fets que constituïsquen sancions administratives les persones 
físiques o jurídiques que resulten responsables dels fets. Resultaran responsables els titulars de les parades de les 
infraccions d’aquest reglament que cometen ells, els seus familiars o assalariats que hi presten serveis.  
 
La responsabilitat administrativa que es derive del procediment sancionador és compatible amb l’exigència a l’infractor 
de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjuís causats. 
 
4. Serà responsable subsidiari o solidari per l’incompliment de les obligacions imposades, les persones físiques o 
jurídiques a les quals fa referència l’article 130.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
ARTICLE 42. Són faltes lleus: 
a) L’incompliment una vegada a l’any, de l’horari de venda al públic. 
b) Les operacions de pesada fora de la vista del públic. 
c) No tindre en lloc visible la indicació del número de parada i la denominació de l’activitat/s autoritzada/es. 
d) La realització de venda a l’engròs. 
e) La utilització d’envasos, embolcalls o recipients que no s’ajusten a les disposicions vigents. 
f) La utilització de balances o altres instruments de pes sense estar al corrent de les revisions tècniques legalment 
previstes. 
g) La incorrecció en el tracte amb altres titulars de parades, amb el públic, amb els empleats municipals, o amb els 
empleats del titular. 
h) Dir de viva veu la naturalesa i/o el preu dels articles, cridar als compradors del mercat o tindre la música alta. 
i) La falta de pagament d’un rebut del cànon per utilització privativa de la parada de venda o de la taxa per prestació 
del servei de mercat. 
j) Incompliment una vegada a l’any de l’horari de dipòsit de fems establit en la present ordenança. 
k) El maneig sense autorització de qualsevol instal·lació comuna. 
l) La realització d’abocaments no autoritzats. 
m) Originar sorolls o molèsties. 
n) Qualsevol altra infracció que no tinga la consideració de greu o molt greu. 
 
ARTICLE 43. Són faltes greus: 
a) La utilització de balances o altres instruments de pes i mesura no homologats. 
b) La no possessió dels albarans o factures justificatives de l’adquisició del gènere posat a la venda. 
c) L’oposició al reconeixement dels articles per part dels empleats municipals. 
d) Tindre treballadors sense la necessària documentació laboral; sense perjuí de posar aquesta situació en coneixement 
de l’autoritat laboral. 
e) Vendre fora de la parada, obstruir el pas de vianants i ocupar espais no autoritzats o qualsevol d’aquests supòsits 
aïlladament considerats. 
f) Apartar, seleccionar o ocultar gènere de venda, així com la no col·locació dels cartells amb la denominació i el preu 
dels articles, durant l’horari d’atenció al públic establit en la present ordenança. 
g) No comptar amb la instal·lació frigorífica que corresponga al tipus de venda autoritzada. 
h) No tindre cura de la neteja personal, dels utensilis, de la parada de venda i de l’espai adjacent. 
i) La utilització d’espais comuns sense autorització municipal. 
j) No tindre subministrament d’aigua (inclosa calenta quan la normativa higienicosanitària ho requerisca) o electricitat, o 
no disposar de comptadors. 
k) No conservar adequadament les parades de venda. 
l) La resistència, excusa o negativa amb les actuacions de l’Administració municipal en matèria de mercat, en especial la 
falta de col·laboració en les operacions de neteja i desinsectació. 
m) La falta de presentació de la documentació requerida per a les transmissions per causa de mort, una vegada 
transcorregut un any des de la mort de l’antic titular. 
n) La falta de pagament de dos rebuts del cànon per utilització privativa de les parades de venda, o de la taxa per 
prestació del servei de mercat. 
o) L’incompliment de l’horari de venda al públic tres dies seguits a l’any, o cinc dies alterns. 
p) La simulació de venda. 
q) La comissió de tres faltes lleus en un any natural. 
 
ARTICLE 44. Són faltes molt greus: 
a) La realització d’obres sense llicència municipal. 
b) La negativa a presentar qualsevol documentació relacionada amb el mercat, quan li la requerisca l’Ajuntament. 
c) L’enfrontament entre titulars, públic i treballadors de les parades de venda. 
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d) Manipular la balança o els instruments de mesura amb finalitats fraudulentes. 
e) La venda de productes no autoritzats per a cada parada de venda. 
f) L’incompliment de l’horari de venda al públic cinc dies seguits a l’any, o deu dies alterns. 
g) La supressió de la separació entre diferents parades de venda del mercat sense la preceptiva autorització municipal. 
h) La cessió de parades de venda sense autorització municipal. 
i) Exercir l’activitat de venda sense autorització municipal. 
j) L’exercici, o la mera temptativa, de resistència, coacció o represàlia contra els funcionaris municipals. 
k) La falta de pagament de quatre rebuts del cànon per utilització privativa de les parades de venda, o de la taxa per 
prestació del servei de mercat. 
l) La comissió de dos faltes greus en un any natural. 
 
ARTICLE 45. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos, a 
comptar des de la comissió de la infracció o des del moment en què l’Ajuntament tinga coneixement de la infracció. 
 
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus a l’any, a 
comptar des de l’endemà d’aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. 
 
Interromprà la prescripció, la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador. Es reiniciarà el 
termini de prescripció si l’expedient sancionador estiguera paralitzat durant tres mesos per causa no imputable al 
presumpte infractor. 
 
ARTICLE 46. Si s’estima necessari, podran adoptar-se mesures de caràcter provisional que asseguren la resolució dels 
expedients sancionadors. 
 
ARTICLE 47. La resolució que pose fi al procediment sancionador haurà de ser motivada i resoldrà totes les qüestions 
plantejades en l’expedient. En les resolucions no es podran acceptar fets diferents als determinats en el curs del 
procediment, amb independència de la diferent valoració jurídica. 
 
Les resolucions que s’adopten posen fi a la via administrativa i contra s’hi podrà interposar el preceptiu recurs de 
reposició respecte de la quantia i, si s’escau, el recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el procediment, els 
requisits i l’òrgan regulats en la seua llei reguladora. 
 
ARTICLE 48. Les sancions aplicables en cas d’infracció seran les següents: 

‐ Faltes lleus. Multa des de 30 euros fins a 750 euros. 
‐ Faltes greus. Multa des de 750’01 euros fins a 1.500 euros. 
‐ Faltes molt greus. Multa des de 1.500’01 euros fins a 3.000 euros. 

 
Les sancions es graduaran atenent els següents criteris: 

‐ Trascendència social de la infracció. 
‐ Negligència o intencionalitat de l’infractor. 
‐ Naturalesa i quantia dels perjuís causats. 
‐ Existència de reincidència. S’entén per reincidència la comissió de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa, en el termini d’un any, quan així haja sigut declarat per resolució que pose fi a la via 
administrativa. 

 
Quan s’hagen produït danys, a més a més de satisfer l’import de la sanció imposada, s’haurà de resoldre l’obligació per 
part de l’infractor, de reparar, restablir o indemnitzar els danys ocasionats. L’Ajuntament no podrà condonar totalment 
ni parcialment aquestes obligacions, ni les indemnitzacions que corresponguen en el supòsit d’execució subsidiària per 
l’Ajuntament.  
 
Així mateix, la sanció pecuniària podrà anar acompanyada de la resolució del contracte en els casos en què així estiga 
previst en l’article 21 d’aquesta ordenança. 
 
Correspon la imposició de les sancions a l’Alcaldia Presidència o regidor en qui delegue. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança serà publicada en el BOP de Castelló i no entrarà en vigor fins que s’haja publicat completament 
el text i haja transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst en l’article 65.2 de la LRBRL.” 
 
SEGON. Sotmetre el Reglament a informació pública i audiència als interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o 
suggeriments, que els resoldrà la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap acord exprés pel Ple”. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que com és sabut, l’edifici del mercat nou ja s’ha finalitzat, així que es dóna inici 
al tràmit administratiu per a aprovar el reglament i, posteriorment, s’iniciarà el procés de licitació pública de les 
parades. Es tracta d’un reglament únicament per al mercat municipal interior i conté les disposicions d’un reglament 
tipus. 
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La Sra. Alós (Grup Popular) diu que vist el reglament i vistos els informes favorables, no tenen molt més a dir, 
únicament cal preguntar si les parades que hi havia en l’antic mercat es mantenen o es tornen a traure totes a 
licitació, a la qual cosa responen que es tornen a traure totes. Respecte de la licitació de les parades no tenen res a 
dir, però volen preguntar si es destinarà una parada per a alguna associació, ja que els havia plantejat aquesta 
possibilitat l’Associació Gitana de Moncofa i també la possibilitat d’una parada per als productes locals, proposta que es 
tramitarà a través del Consell Municipal Agrari. 
 
L’alcalde diu que per la parada dels productes locals, ja s’estan fent gestions per al mercat a l’aire lliure en estiu, que 
és quan hi ha més afluència de gent, però que si hi ha possibilitats que en hivern hi haja una parada en el mercat 
interior encara que siga xicoteta, que li pareix bé. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que vist el reglament i vistos els informes favorables, lamenten no haver participat en 
l’elaboració del reglament i voldrien que la regidora d’Interior els aclarira què ocorrerà amb els titulars de les parades 
del mercat antic, si hauran de tornar a participar en la licitació o se’ls respectarà la parada que tenien.  
 
L’alcalde diu que si els titulars d’aquestes parades hagueren tingut un contracte amb l’Ajuntament, s’hagueren pogut 
atendre peticions com la seua ubicació durant les obres del mercat, però com no existia cap tipus de contracte, hauran 
d’entrar en la licitació i licitar com els altres, i el fet que estigueren ubicats en l’anterior mercat no els dóna cap dret ni 
cap tipus de privilegi. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) aclareix a la Sra. Alós que si la finalitat de qualsevol associació és la venda de 
productes hauran d’entrar en el procés de licitació com qualsevol altre interessat. Sobre el tema dels productes locals, 
en el municipi de Moncofa com en altres municipis, s’especifica en els reglaments l’exempció de qualsevol taxa per la 
venda d’aquests productes en els mercats exteriors i, en el cas de Moncofa, tenen llicència per a vendre en el mercat 
exterior del poble i de la platja. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) reitera la consulta de les parades per a alguna associació i per als productes locals, que es 
tinga en compte. 
 
Se sotmet el dictamen a votació 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 DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE LA RONDA DE MONCOFA A 
CONSTRUCCIONES ECISA, SA 
 
Vist l’escrit que va tindre entrada en aquest Ajuntament el 26-03-2014 r/e 1021, CONSTRUCCIONES ECISA, SA ha 
sol·licitat la devolució de l’aval per import de 50.826,04 € dipositat per a l’adjudicació del contracte d’execució de l’obra 
de la Ronda de Moncofa. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Contractació que es transcriu: 
 
“La funcionària que subscriu, en compliment del que ordena la Providència d’Alcaldia de 31 de març de 2014 i de 
conformitat amb el que disposa l’article 172 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat per RD 2568/1986, emet el següent informe jurídic segons els següents, 
 
Antecedents de fet 
 
Mitjançant l’escrit que va tindre entrada en aquest Ajuntament el 26-03-2014 r/e 1021, CONSTRUCCIONES ECISA, SA 
ha sol·licitat la devolució de l’aval per import de 50.826,04 € dipositat per a l’adjudicació del contracte d’execució de 
l’obra de la Ronda de Moncofa. 
 
Mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de 15-02-2011, es va adjudicar el contracte d’execució de les obres de la 
Ronda de Moncofa a UTE ECISA, SA-RENOS, SL per import de 2.398.988,99 €  IVA inclòs. 
 
Les obres de la Ronda es van rebre el 5-03-2013. 
 
Segons consta en el plec de condicions particulars regulador del contracte, apartat M) annex II, es va pactar el següent 
termini de garantia de les obres de la Ronda de Moncofa: “UN ANY des de la recepció de l’obra”. 
 
A més a més, segons consta en l’expedient de contractació la UTE ECISA, SA-RENOS, SL va oferir, com a millora, 
incrementar en 14 anys el termini de garantia previst en el plec, per la qual cosa com que es van rebre les obres el 5-
03-2013 i el termini de garantia establit en el contracte, en virtut de la millora oferida per l’adjudicatària, era de 15 anys 
en total, el termini de garantia finalitzarà el 5-03-2028. 
 
Legislació aplicable 
 

- Disposició transitòria primera del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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- Els articles 88, 90, 218.3 i la disposició addicional segna de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
- L’article 65 i 169 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Consideracions jurídiques 
 
Primera. Règim jurídic 
 
La disposició transitòria primera del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que els contractes 
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 el règim de pròrrogues per la normativa anterior. 
 
Segons consta en l’expedient de contractació el present contracte d’obra es va adjudicar el 15-02-2011, per tant amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del TRLCSP, per la qual cosa els efectes, el compliment i l’extinció del present contracte 
es regeixen per la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon. L’article 218.3 LCSP estableix que el termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives 
particulars atenent la naturalesa i complexitat de l’obra i no podrà ser inferior a un any excepte casos especials.  
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a 
instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fóra favorable, el contractista 
quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte el que disposa l’article següent, es procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà 
d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que l’informe no fóra favorable i els defectes observats es 
degueren a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús de la part construïda, durant el termini de garantia, el director 
facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació de la part construïda; es 
concedirà per a això un termini durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a 
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
 
En el mateix sentit l’article 169 RD 1098/2001 que estableix que transcorregut el termini de garantia, si l’informe del 
director de l’obra sobre l’estat de les obres fora favorable o, en cas contrari, una vegada reparat la part construïda, es 
formularà pel director en el termini d’un mes la proposta de liquidació de les realment executades, prenent com a base 
per a la valoració les condicions econòmiques establides en el contracte. 
 
La proposta de liquidació es notificarà al contractista perquè en el termini de deu dies preste la conformitat o manifeste 
les objeccions que estime oportunes. 
 
Dins del termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del transcurs del termini establit 
per a tal fi, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i abonar, si s’escau, el saldo resultant. 
 
Per últim, l’article 65 RD 1098/2001 disposa que l’acord de l’òrgan de contractació sobre la cancel·lació i la devolució de 
la garantia definitiva serà comunicat pel mateix òrgan, si s’escau, a la Caixa General de Dipòsits o òrgan davant del qual 
es trobe constituïda la dit garantia. 
 
Dels antecedents de fet del present informe queda patent que des de la firma de l’acta de recepció el 5-03-2013, no 
han transcorregut els 15 anys de garantia de les obres, en virtut de la millora oferida per l’adjudicatària, consistent en 
incrementar en 14 anys el termini de garantia d’un any previst en el PCAP, per la qual cosa no procedeix la devolució de 
l’aval sol·licitada. 
 
Tercera. Quant a la devolució de la garantia l’article 88 LCSP estableix que la garantia respondrà entre altres, de la 
correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, i estableix l’article 90 LCSP que la garantia no serà 
tornada o cancel·lada fins que s’haja produït el venciment del termini de garantia i s’haja complit satisfactòriament el 
contracte de què es tracte, o fins que es declare la resolució d’aquest sense culpa del contractista.  
 
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resultaren responsabilitats es tornarà la 
garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o l’assegurança de caució.  
 
L’acord de devolució haurà d’adoptar-se i notificar-se a l’interessat en el termini de dos mesos des de la finalització del 
termini de garantia. Transcorregut el termini, l’Administració haurà d’abonar al contractista la quantitat endeutada 
incrementada amb l’interés legal dels diners corresponent al període transcorregut des del venciment del citat termini 
fins a la data de la devolució de la garantia, si aquesta no s’haguera fet efectiva per causa imputable a l’Administració.  
  
Quarta. L’òrgan competent per a la resolució del procediment serà el Ple, per ser l’òrgan de contractació de 
conformitat amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Cinquena. El procediment a seguir és el següent: 
 

1. Dins del termini de quinze dies, anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, 
d’ofici o a instància del contractista, emetrà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fóra favorable, s’ha de 
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procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i al pagament de les obligacions 
pendents. 

2. Emés l’informe del director facultatiu sobre l’estat de les obres si aquest resulta desfavorable i els defectes 
observats es degueren a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús de la part construïda, durant el termini de 
garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació 
de la part construïda i es concedirà un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

3. Si l’informe fóra favorable, el director d’obres haurà de formular, en el termini d’un mes, una proposta de 
liquidació de les obres realment executades prenent com a base per a la valoració les condicions econòmiques 
establides en el contracte i la devolució de la garantia. Res impedeix que l’informe sobre l’estat de les obres i la 
proposta de liquidació es recullen en el mateix document. 

4. La proposta de liquidació es notificarà al contractista perquè aquest manifeste allò que estime oportú. 

5. L’acord de devolució/cancel·lació de la garantia haurà d’adoptar-se i notificar-se a l’interessat en el termini de dos 
mesos des de la finalització del termini de garantia. Transcorregut aquest, l’Administració haurà d’abonar al 
contractista la quantitat endeutada incrementada amb l’interés legal dels diners corresponent al període 
transcorregut des del venciment del citat termini fins a la data de la devolució de la garantia, si aquesta no 
s’haguera fet efectiva per causa imputable a l’Administració. 

És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret; no obstant això, l’òrgan de contractació 
resoldrà el que estime oportú. 

Per tot el que s’ha exposat, la funcionària que subscriu proposa a l’Alcaldia elevar al Ple la següent proposta: 
 
PRIMER. Desestimar la sol·licitud de devolució de l’aval per import de 50.826,04 € interessada per CONSTRUCCIÓN 
ECISA, SA per no haver finalitzat el termini de garantia de les obres de la Ronda de Moncofa, segons el plec de 
condicions administratives particulars i la millora oferida per la UTE ECISA, SA-RENOS, SL, consistent a incrementar en 
14 anys el termini de garantia previst en el PCAP regulador del contracte. 

SEGON. Notificar la resolució que es dicte a la interessada i fer-li saber els recursos que hi caben.  

És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret; no obstant això, l’òrgan de contractació resoldrà 
el que estime oportú.” 
 
Vist tot el que antecedeix, DISPOSE elevar al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Desestimar la sol·licitud de devolució de l’aval per import de 50.826,04 € interessada per CONSTRUCCIÓN 
ECISA, SA per no haver finalitzat el termini de garantia de les obres de la Ronda de Moncofa, segons el plec de 
condicions administratives particulars i la millora oferida per la UTE ECISA, SA-RENOS, SL, que consisteix a 
incrementar en 14 anys el termini de garantia previst en el PCAP regulador del contracte. 
 
SEGON. Notificar la resolució que es dicte a la interessada i fer-li saber els recursos que hi caben.  
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) explica que el dia 5-3-2013 es va acabar l’obra de la ronda, ara fa un poc més d’un any, 
amb la qual cosa el termini de garantia s’hauria complit, però l’empresa va presentar una millora que consistia que la 
garantia s’allargava 14 anys més, per tant no es pot procedir a la devolució de l’aval fins a 2028 i es desestima la 
sol·licitud de l’empresa. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que presenten una esmena parcial a aquesta proposta, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que existeix un informe redactat pel Departament de Contractació, núm. 134/2013, a causa de la moció 
entregada pel nostre grup el 23 de setembre del 2013. 

Atès que l'anomenat informe redacta que l'empresa adjudicatària no justifica l'art. 208 LSS, centrat en la contractació 
de 104 treballadors i que hauria de qualificar-se com un incompliment molt greu, on es podran imposar unes penalitats 
que poden arribar al 10 % del cost de l'obra. 

Atès que el no compliment d'aquest punt del contracte per part de l'empresa pot induir que el PSOE va utilitzar aquest 
volum de mà d'obra amb un clar objectiu electoralista. 

Atès que aquesta obra ha costat 2.398.988,99 €, el 10 % seria 239.898,899 €. Una quantia molt més elevada que la 
garantia. 

Atès que l'informe anomenat redacta que la imposició de les penalitats s'imposarà al contractista mitjançant abonament 
o, en aquest cas, de la garantia. 

Atès que reiteradament des del nostre grup municipal s'ha demanat l'estudi i les penalitzacions corresponents en sessió 
plenària, amb una resposta afirmativa per part de la regidora d'Urbanisme.  
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Per tot l'exposat, presentem la següent : 

ESMENA 

1. Incloure un altre punt en la proposta presentada. Que redacta: 
 
Donar trasllat i aplicar l'informe 134/2013 del Departament de Contractació, senyalant el disposat en la clàusula 26 
PCAP i l'art. 208 LSS per complir les penalitzacions a imposar a RENOS-ECISA per l’incompliment del contracte respecte 
a les millores de contractació de 104 treballadors.” 
 
A continuació explica que l’empresa va presentar com a millora la contractació d’aquests treballadors, millora gràcies a 
la qual va guanyar la licitació, i ara finalitzada l’obra resulta que no ha donat compliment a eixa millora,  
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que respecte a l’aval, tal com ha explicat la Sra. Safont i es plasma en els informes, no 
s’ha de tornar fins a 2028, perquè així ho indica la millora que es veu reflectida en el contracte i respecte de les 
contractacions de més de 100 treballadors per l’empresa que va executar les obres de la ronda, concretament 104, es 
va anunciar a so de bombo i platerets en el previ de la campanya electoral; per la qual cosa penalitzar, si cal, aquesta 
empresa, hauria d’estudiar-ho i valorar-ho. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu al Sr. Canós que una cosa no té res a vore amb l’altra, que s’està dient ací que no 
es tornarà l’import de l’aval, i respecte de les penalitats per l’incompliment en el punt de contractar eixos 104 
treballadors ja es va explicar en Ple passat, que hi havia prevista una reunió amb l’empresa, que l’import de què parla el 
Sr. Canós, més de 200.000 euros, no es pot reclamar en la seua totalitat, i que l’Ajuntament també ha incomplit la seua 
part a l’hora de realitzar els pagaments, per la qual cosa s’ha de valorar si el muntant dels interessos de demora és 
major que l’import de les penalitats que se li reclamen a l’empresa. Que sí que es posaran les penalitats, i que fa molt 
de temps que s’hauria d’haver resolt aquest assumpte, però el Departament de Contractació està un poc aclaparat, i a 
l’oposició li diu que ha de ser responsable del que demana, perquè potser es perden diners, com ja va passar el mateix 
amb Cespa, l’empresa que s’encarrega de la recollida de residus i neteja viària, que es va haver d’abonar a l’empresa 
60.000 euros. 
 
L’alcalde matisa que l’empresa que va executar l’obra de la ronda pot reclamar a l’Ajuntament interessos i danys i 
perjuís pels retards que s’hi van ocasionar, per la qual cosa imposar-li penalitats pot ser contraproduent, el que ocorre 
és que com el Sr. Canós ja no està en l’equip de govern pretén “fer sang” amb aquest tema, mentres que quan estava 
governant la proposta no era com ara la presenta, i respecte que els anuncis a so de bombo i platerets que ha dit la 
Sra. Alós, no parlarà del que va prometre el Partit Popular abans de guanyar les eleccions. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, com sempre, el que diu el Bloc no té res a vore, però el que sí que té a vore és que 
les penalitzacions sí que es poden aplicar, i això no ho dic jo, sinó l’informe del Departament de Contractació. I sí que té 
a vore, perquè es lligen en l’informe que les penalitats es poden aplicar en el període de garantia. L’incompliment és en 
un dels punts principals, que és la contractació d’un determinat nombre de persones per a treballar en eixa obra, i això 
va ser una promesa electoralista anunciada a so de bombo i platerets pel Partit Socialista com ha dit la companya del 
Partit Popular. Per tant, que s’imposen les penalitzacions que hi corresponguen. I respecte que quan el Bloc estava en 
l’equip de govern no presentava aquest tipus de mocions, sí que ho ha fet, i si s’ha abstingut contínuament amb el 
tema de la ronda, i exposa que si els interessos de demora tenen un muntant de 50.000 euros però les penalitats 
ascendeixen a 239.000 euros, que s’estudie la penalització i es procedisca a imposar la penalització que corresponga. I 
afegeix que aquest grup està parlant a partir d’afirmacions d’un informe de contractació. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que el Sr. Canós afirma que s’ha de realitzar un estudi, però no ho contempla en 
l’esmena que ha presentat, per la qual cosa suggereix que es quede el punt sobre la mesa i presentar-lo en el sentit 
que es realitze l’estudi, que es valore l’import de la penalització i si és viable o no que s’hi aplique. I quant això de 
l’anunci a so de bombo i platerets, sí que es va fer just abans de les eleccions i sí que es va anar pràcticament casa per 
casa oferint llocs de treball. 
 
L’alcalde diu que eixa última afirmació hauria de provar-la, perquè ell no se la creu però el que sí que es creu és que les 
promeses que va fer Rajoy abans de les eleccions sí que s’han incomplit, i aquestes sí que s’anunciaren a so de bombo i 
platerets i ben gran. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu al Sr. Canós que la garantia és fins a d’ací quinze anys, per la qual cosa no entén 
per què s’entossudeix a dir que s’imposen les penalitats en el període de garantia. Creu que s’ha fet un embolic entre 
aquest punt i el punt següent; en aquest no presenten cap recurs, únicament demanen per escrit que es torne la 
garantia. I tant que diu el Sr. Canós que es va abstindre de tot el que concernia a la ronda, inclús quan estava 
governant, bé que va vindre quan es va inaugurar l’obra per a eixir en la foto de portada del Crónica, i que ha parlat del 
23 de setembre, data en què no estava ja en l’equip de govern, així que no té cap credibilitat. Com s’ha dit abans, 
s’està realitzant l’estudi, i s’ha de valorar tot per a vore què convé més. I aquest punt no té res a vore amb les 
penalitats, si el Sr. Canós vol que se li imposen en 2028, ni tan sols sabem si estarem ací. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) pregunta a la Sra. Safont si està fet i per a quan està previst que estiga finalitzat eixe 
estudi. 
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La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que volen parlar amb l’empresa, donar la cara i comentar amb ells el tema, segons 
sabem l’empresa està fora, al Marroc, i només tornen ens reunirem amb ells. Sí que s’està estudiant el tema de les 
penalitzacions, però encara no ha tingut la reunió amb l’empresa. Tant de bo que haguera estat resolt aquest assumpte 
i s’haguera portat ja al Ple tot junt, però no ha sigut així. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que en aquest Ple sempre es diu per part de la Regidoria d’Urbanisme que el seu grup no 
s’entera dels tràmits, i creu que en aquest cas és la regidora d’Urbanisme la que no té ni idea, perquè està demanant la 
devolució de la garantia per mitjà d’un recurs. L’únic que volem recordar-li és que existeix un informe en què s’indica 
que sí que es poden aplicar les penalitats, i que l’estudi també està fet, que és el que reflecteix aquest informe. Es 
tracta que es va contractar menys del 50% del personal que s’indicava en la millora del contracte, i això no ho diu el 
Bloc, ho diu un informe del Departament de Contractació, no ens ho inventem, ho diu un tècnic d’aquest Ajuntament. El 
següent pas per part de l’empresa és obrir un contenciós. I respecte de la foto de la inauguració de l’obra, no té res a 
vore que jo aparega en eixa foto, que reclame el que és correcte en un contracte que s’ha incomplit, això sí que no té 
res a vore, però garantia i penalitats sí que tenen a vore. 
 
L’alcalde diu que cal tranquil·litzar-se i li demana al Sr. Canós que no perda les bones formes tirant per terra els 
companys. I aclareix que a aquesta empresa no es tornarà la garantia, per la qual cosa encara hi ha temps per a 
imposar-li les penalitats. Cal sospesar abans d’actuar. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el que volen és presentar una esmena en què se sol·licita que s’incloga un punt que 
diga el següent: 
 
“Donar trasllat i aplicar l’informe 134/2013 del Departament de Contractació, assenyalant el disposat en la clàusula 26 
PCAP i l’art. 208 LSS per complir les penalitzacions a imposar a RENOS-ECISA per l’incompliment del contracte respecte 
a les millores de contractació de 104 treballadors”, i queda la proposta d’acord com segueix: 
 
PRIMER. Desestimar la sol·licitud de devolució de l’aval per import de 50.826,04 € interessada per CONSTRUCCIÓN 
ECISA, SA per no haver finalitzat el termini de garantia de les obres de la Ronda de Moncofa, segons el plec de 
condicions administratives particulars i la millora oferida per la UTE ECISA, SA-RENOS, SL, que consisteix a 
incrementar en 14 anys el termini de garantia previst en el PCAP regulador del contracte. 
 
SEGON. Notificar la resolució que es dicte a la interessada i fer-li saber els recursos que hi caben.  
 
TERCER. Donar trasllat i aplicar l’informe 134/2013 del Departament de Contractació, assenyalant el disposat en la 
clàusula 26 PCAP i l’art. 208 LSS per complir les penalitzacions a imposar a RENOS-ECISA per l’incompliment del 
contracte respecte a les millores de contractació de 104 treballadors”. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta: per què s’ha de reunir l’Ajuntament amb l’empresa que va executar l’obra, que 
han dit que està al Marroc? 
 
L’alcalde diu que perquè en l’últim Ple va dir que quedaríem amb l’empresa per a vore el que reclamava cada part i així 
arribar a un acord. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que el que li reclama l’Ajuntament a l’empresa ja queda ben clar i es blasma en 
l’informe de contractació. 
 
L’alcalde diu que el que falta és valorar el que se li demana i aclareix al Sr. Andrés que no estan esperant l’empresa per 
a valorar-ho, sinó que volen seure amb ells una vegada que fem la valoració. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que ja que l’empresa ho ha demanat es tracta de fer una reunió amb ells per a 
comunicar-los el resultat de la valoració, i també deixa clar que l’informe es va fer quan es va passar pel Ple que jo era 
la responsable del contracte i que les penalitats a imposar podien ser de l’1 al 10%, i és això el que no està valorat. 
Creu que el més normal és seure amb l’empresa una vegada valorades eixes penalitats i posteriorment portar-ho a Ple. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que eixe informe valorat haurà d’estar abans que torne l’empresa. 
 
Se sotmet a votació el punt amb l’esmena del Grup Bloc transcrita i resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup 
Popular i 1 del Grup Bloc) i 6 vots en contra del Grup Socialista. 
 
L’alcalde diu que, una vegada més, l’oposició inclou esmenes en els punts per a la modificació i després les 
conseqüències les paga l’Ajuntament. 
 
5. DICTAMEN RELATIU AL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LES MERCANTILS MANFERFOLIO I 
IRESA. 
 
“A la vista dels antecedents següents: 
 
En data 9 de desembre es presenta, pels representants de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, un burofax de 
denúncia del conveni subscrit per l’Ajuntament de Moncofa amb les mercantils MANFERFOLIO i IRESA. 
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En data 10 de desembre de 2013 es presenta un escrit de denúncia del conveni, el qual reprodueix el contingut del 
burofax assenyalat anteriorment. 
 
En data 25 de febrer de 2014 s’emet un informe conjunt pels departaments de Secretaria i Intervenció, en què es 
determina l’existència de circumstàncies determinants de la resolució del conveni (incompliments per ambdues parts del 
citat conveni) i s’assenyala l’obligació de procedir a la restitució, a favor de les mercantils, de quantitats aportades en 
metàl·lic i mitjançant aval, però sense que això done dret a la percepció d’interessos de demora ni costos financers. 
 
En data 6 de març de 2014 s’adopta l’acord plenari en el sentit indicat en l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció. 
 
En data 7 de març es notifica a les mercantils MANFERFOLIO e IRESA l’acord plenari. 
 
En data 9 d’abril de 2014 (7 d’abril data de registre en l’oficina de correus i telègrafs) s’interposa, pels representants de 
les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, un recurs de reposició contra l’acord plenari de data 6 de març de 2014 en què 
declara la resolució del conveni subscrit per l’Ajuntament i les citades mercantils. 
 
- Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, de data 15 d’abril de 2014, que a continuació es transcriu: 
 

Informe Intervenció núm. 114/2014 
 

Assumpte: Informe d’Intervenció i Secretaria emés amb motiu del recurs de reposició interposat pels representants de 
les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, en virtut de l’escrit presentat en data 9 d’abril de 2014 (RE 2428), contra l’acord 
plenari de data 6 de març de 2014 en què declara la resolució del conveni subscrit per l’Ajuntament i les citades 
mercantils. 
 
Exercici: 2014. 
 
1. FETS 
  
En data 9 de desembre es presenta, pels representants de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, un burofax de 
denúncia del conveni subscrit per l’Ajuntament de Moncofa amb les mercantils MANFERFOLIO i IRESA. 
 
En data 10 de desembre de 2013 es presenta l’escrit de denúncia del conveni, el qual reprodueix el contingut del 
burofax assenyalat anteriorment. 
 
En data 25 de febrer de 2014 s’emet un informe conjunt pels departaments de Secretaria i Intervenció, en què es 
determina l’existència de circumstàncies determinants de la resolució del conveni (incompliments per ambdues parts del 
citat conveni) i s’assenyala l’obligació de procedir a la restitució, a favor de les mercantils, de quantitats aportades en 
metàl·lic i mitjançant aval, però sense que això done dret a la percepció d’interessos de demora ni costos financers. 
 
En data 6 de març de 2014 s’adopta l’acord plenari en el sentit indicat en l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció. 
 
En data 7 de març es notifica a les mercantils MANFERFOLIO i IRESA l’acord plenari. 
 
En data 9 d’abril de 2014 (7 d’abril data de registre en l’oficina de correus i telègrafs) s’interposa, pels representants de 
les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, un recurs de reposició contra l’acord plenari de data 6 de març de 2014 en què 
declara la resolució del conveni subscrit per l’Ajuntament i les citades mercantils. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
b) Conveni aprovat, en data 19 de juny de 2009, pel Ple municipal, l’objecte del qual és el finançament, per part de les 
mercantils MANFERFOLIO i IRESA, de diverses obres complementàries a diferents sectors del municipi de Moncofa. 
 
3. INFORME 
 
A la vista dels antecedents posats de manifest, els funcionaris que subscriuen emeten l’informe següent: 
 
a) Pel que fa als aspectes formals del recurs interposat: 
 
El recurs de reposició es configura com un recurs administratiu de caràcter potestatiu davant dels actes administratius 
que posen fi a la via administrativa (article 116 Llei 30/1992). 
 
El termini per a la interposició és d’un mes (article 117 Llei 30/1992) davant d’actes administratius expressos. 
 
S’ha d’interposar davant de l’òrgan que va dictar l’acte administratiu, el qual és competent per a la resolució i es 
comptarà a tal efecte amb el termini d’un mes (articles 116 i 117 Llei 30/1992). 
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b) Quant als arguments jurídics esgrimits pels recurrents: 
 
Els funcionaris firmants consideren que en l’escrit d’interposició del recurs de reposició no figura cap argumentació 
jurídica que diferisca de l’existent en l’escrit, presentat en data 10 de desembre de 2013, relatiu a la denúncia del 
conveni. 
 
- D’acord amb el que s’ha assenyalat propose al Ple l’adopció del següent acord 
 

ACORD 
 

PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat, en data 9 d’abril de 2014 (7 d’abril data de registre en l’oficina 
de correus i telègrafs), pels representants de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA contra l’acord plenari de data 6 de 
març de 2014 en què declara la resolució del conveni subscrit per l’Ajuntament i les citades mercantils. 
 
SEGON. Notificar la present resolució al recurrent. 
 
TERCER. Donar compte al Ple”. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que es tracta d’un recurs, que han presentat les empreses Manferfolio i Iresa, el 
dia 10 de desembre de 2013 en què denuncien el conveni i demanen que es resolga. El dia 25 de febrer es va emetre 
un informe des de l’Ajuntament, es va portar el punt al Ple i es va quedar sobre la taula; es va tornar a convocar de 
nou un ple únicament amb aquest punt, amb tots els informes fets, i ara l’empresa presenta un recurs on diu que no 
estan d’acord però no aporten res més, així és que com els informes de Secretaria i Intervenció són clars al respecte, 
es desestima el recurs.  
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que després de llegir l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció, conclouen que el 
recurs de reposició no té més fonamentació de la que es va fer en el seu dia i per tant es desestima i no hi ha molt 
més a dir perquè els informes són favorables a la desestimació. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que després de llegir els informes estan d’acord que es desestime el recurs, però tornen a 
insistir que aquesta empresa ha arribat ací, ha espoliat el que ha volgut, se n’ha anat, no pagarà les obres 
complementàries, i al final ens tira al contenciós i eixa és la conseqüència dels empastres del Partit Socialista tant 
l’anterior com l’actual, que encara que pareix que està encarrilant un poc els desbarats de l’anterior equip de govern. 
Hi ha coses que no estan clares en l’aspecte urbanístic i les empreses ens envien al contenciós, que al final esperem 
guanyar. És la forma d’actuar d’aquest Ajuntament. 
 
L’alcalde diu que si el Sr. Canós espera que es guanye el contenciós, serà perquè l’empastre no serà tan gran com 
dramatitza. El que li costa entendre és que cada vegada que agafa el micro el Sr. Canós va en contra del que va ser el 
seu equip de govern, encara que haja decidit voluntàriament anar-se’n. A banda d’això, està bé que es faça part dels 
informes que eixen d’aquest Ajuntament, encara que l’oposició només ho utilitza quan li interessa. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
6. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP BLOC SOBRE LA RECLAMACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE 
L’IMPOST IVMDH DENOMINAT “CÈNTIM SANITARI” 
 
La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de febrer de 2014 ha declarat contrari al Dret comunitari 
l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), l'anomenat “cèntim sanitari”, que es cobrava 
com a impost indirecte en la venda d'hidrocarburs (gasolines, gasoils, combustible de calefacció, etc.). La Sentència és 
aplicable en tot Espanya i l'Estat ve obligat a la devolució íntegra de les quantitats cobrades a l'excés. 

Les quantitats que poden reclamar els perjudicats dependran de les CCAA en la qual s'hagen realitzat les adquisicions 
de combustible. No obstant això, en tots els casos podrà sol·licitar-se la devolució del tram estatal de l'impost (2,4 
cèntims per litre per a gasolines i gasoils) entre l'entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desembre - 1 de gener 
de 2002- i l'eliminació de l’impost que es va produir amb data 31 de desembre de 2012. 

Estos reintegraments es poden reclamar tant per empreses, organismes, entitats, societats, ja siguen públiques o 
privades, com pels particulars que puguen acreditar mitjançant factura de la despesa realitzada en combustible al llarg 
dels darrers 4 anys. 

L’Ajuntament de Moncofa té una despesa anual en combustible propera als 24.000 euros, que suposaria una devolució 
d’un 828 euros per any (aplicant un 4,8 cèntims de tram autonòmic) i que en el període de reclamació (de 2010 a 
2012) podria suposar una reembossament d’uns 2.400 euros. 
 
Així mateix, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) està distribuint entre la ciutadania formularis 
per poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària, un fet que podria fer també l’Ajuntament de Moncofa i 
posar a disposició dels seus veïns estes reclamacions, ja bé siga a través de l’Oficina d’Informació al Consumidor o 
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Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana Municipal, amb la finalitat de facilitar la tramitació als usuaris (empreses i 
particulars de la localitat) que volgueren tramitar esta petició de devolució. Així com penjar els formularis que es 
puguen fer servir en la web de l’Ajuntament o posar l’enllaç on poder descarregar-los. 

És per això que el Grup Municipal de Compromís proposa els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. Instar l’òrgan municipal competent que done les instruccions oportunes als serveis tècnics municipals, 
econòmics i jurídics, per tal d’estudiar la quantificació de les xifres exactes que es podrien reclamar i la via 
administrativa de com fer-ho. 

SEGON. Que a través de l’OMIC o els serveis d’informació municipal es pose a disposició de la ciutadania de la localitat 
(empreses i particulars) els formularis per a poder sol·licitar la devolució davant l’Agència Tributària. 

TERCER. Penjar els formularis que es puguen fer servir en la web de l’Ajuntament o posar l’enllaç on poder 
descarregar-los. 

QUART. Donar trasllat de la present moció i dels seu acords a 

1. Serveis econòmics i jurídics municipals 

2. OMIC  

3. Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana 

4. Administrador web municipal”. 

El Sr. Canós (Grup Bloc) dóna lectura a la moció i diu que ja que es pot reclamar aquest import, encara que siga poca 
quantitat, que es reclame. També sabem que pel tipus de govern estatal que tenim és poc probable que es torne, però 
sí que és cert el que ens va informar la regidora d’Interior en la Comissió Informativa que ja s’han iniciat els tràmits 
per a sol·licitar aquesta devolució per part de l’Ajuntament, a la vista de l’informe corresponent retirarem la moció.  
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que tal com va explicar en la comissió, des del Departament d’Intervenció a la 
vista de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, són aproximadament uns 4.000 euros el que s’hauria 
de reemborsar a l’Ajuntament, però també vaig explicar que en primera instància en via administrativa l’Agència 
Tritutària no està acceptant aquest tipus de reclamacions, per la qual cosa hauríem d‘anar al contenciós administratiu, 
i s’haurien de valorar els costos (advocat, procurador, etc.), així com els costos administratius derivats del procediment 
i vore si ens interessa reclamar l’import a tornar o ens costarà més del que ens tornarien. Estem d’acord que es faça 
l’informe, però volíem modificar algun punt dels acords, per exemple: no existeix l’oficina OMIC a Moncofa i d’una altra 
banda no és ètic que es done informació al ciutadà per a anar en contra d’una altra administració. La informació pot 
ser recaptada en la mateixa Agència Tributària, no és necessari que l’Ajuntament siga l’intermediari i tampoc pot 
inventar-se un formulari per a anar en contra d’una altra administració. Una altra qüestió és que es facilite la 
informació al ciutadà, cosa que s’està fent. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que l’informe del qual parlen amb l’import a reclamar no el tenen i que tal com ja va 
indicar en la Comissió Informativa, es tractaria de reclamar uns 4.000 euros i, després de mirar-lo, el cost segons el 
Col·legi d’Advocats el cost del recurs abreujat és d’uns 500 euros i el de súplica uns 300 euros, per la qual cosa els dos 
sumarien uns 800 euros. No hi ha taxes, no cal pagar procurador, perquè en l’àmbit contenciós administratiu no hi 
cap, per tant creu que sí que seria convenient reclamar eixe import. Respecte a l’OMIC, a Moncofa sempre hi ha hagut 
Oficina del Consumidor per a poder tramitar aquest tipus de reclamacions. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que els formularis es poden traure de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, 
i ja els estan facilitant, així que es tractaria que ens els enviaren per correu electrònic i es podrien repartir. Es tractaria 
únicament d’informar, no de fer nosaltres els tràmits, i de facilitar el formulari. Pregunta a la Sra. Palacios si se sap la 
quantia exacta. Insten que els tècnics municipals acaben l’informe i el faciliten al més prompte millor. 
 
L’alcalde demana al secretari que aclarisca la legalitat de la petició del Sr. Canós. 
 
El secretari diu que si es tracta de facilitar els formularis als ciutadans que vullguen reclamar, no hi ha cap problema, 
en el que sí que veig problema és que l’Ajuntament fera el seu formulari per a aquest tipus de reclamacions, però a 
facilitar una pàgina web o un enllaç perquè els veïns es puguen dirigir, no li veig major problema.  
 
Se sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Bloc i resulta aprovada per unanimitat. 
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7. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP BLOC SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UNA MESA D’ÀMBIT 
AUTONÒMIC PER AL CONTROL DEL DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE LA LLEI DE REFORMA LOCAL 
27/2013 
 
“Les organitzacions polítiques i sindicals ressenyades més avall, d'acord amb el que estableixen les normes de 
funcionament del Ple Municipal, instem a la presentació al Ple de la següent moció, relativa a la sol·licitud de constitució 
per part de la Generalitat d'una mesa a l’àmbit autonòmic a fi de garantir la participació i la transparència en el 
desenvolupament i aplicació de la Llei 27/ 2013 de Reforma de l'Administració Local. 
 
Exposició de motius 
 
El passat 30 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i va entrar en vigor l'endemà de la publicació, tal com s'estableix 
en la disposició addicional 6a. 
 
Les organitzacions ressenyades hem mostrat el nostre rebuig al contingut d'aquesta norma i en defensa d'una reforma 
que contemplés, no només la consolidació de les competències municipals, sinó el seu finançament suficient. 
 
Això no és obstacle per què complim amb la nostra obligació de participar en el desenvolupament de la Llei i de la seva 
aplicació, i això a fi de garantir el manteniment dels serveis, les ocupacions i la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència d'aquells.  
 
Dins de la norma esmentada, la disposició addicional 15a i les disposicions transitòries 1a, 2a i 3a de la llei estableixen 
diferents terminis d'assumpció per part de les comunitats autònomes de competències en matèries relatives a Educació, 
Sanitat, Serveis Socials i Inspecció Sanitària, l’exercici de les quals s'ha realitzat pels municipis, les diputacions o entitats 
equivalents. Aquest mandat exigeix per part de les comunitats autònomes la prèvia elaboració d'un pla per a l'avaluació, 
la reestructuració i la implantació dels serveis ja que hauran d'assumir la cobertura immediata d'aquestes prestacions de 
serveis en els terminis que marca la Llei. 
 
Així mateix, en aquest marc d'adaptació a la norma, moltes de les decisions que han d'adoptar les diferents 
administracions públiques afecten la seva potestat d'autoorganització i, al mateix temps, tindran repercussió directa 
sobre les condicions de treball del personal al seu servei, per la qual cosa tal com estableix l'article 37.2 ª ) de l'EBEP i 
l'article 154.3 ª ) de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, hauran de ser negociades amb les 
organitzacions representatives. 
 

ACORDS 
 
Per tot això es presenta aquesta moció al Ple Municipal: 
 
- Instar la Presidència de la Generalitat perquè abordi el més aviat possible el Pla d'avaluació, reestructuració i 
implantació de serveis previstos en la Llei i això mitjançant l'aprovació de les següents mesures: 
 
1a. Constitució urgent d'una mesa de diàleg i negociació d'àmbit autonòmic per estudiar i acordar les línies i 
procediments per dur endavant el Pla que preveu la Llei. 
 
2ª. Compromís de garantir el manteniment dels serveis i les ocupacions, així com la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència 
d'aquells. 
 
3a. Garantir la participació en la mesa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i els sindicats representatius 
en l'àmbit de les administracions locals valencianes. 
. 
4a. Donar trasllat del contingut de l'acord a la FVMP  i a les organitzacions polítiques i sindicals que accionen inicialment 
la petició”. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) explica que com ja es coneix la Llei de Reforma Local, volem incidir en la manipulació per part 
del govern central amb les competències municipals, com Serveis Socials, Educació, Sanitat, etc. Demanem que es 
cree una mesa de negociació per a l’aplicació d’aquesta Llei, perquè la Llei està feta però no saben com aplicar-la. Ens 
havien dit que la mesa estava constituïda però no és així. Volem que el govern central i autonòmic es posicionen. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que el PSPV ha presentat aquesta moció davant de Les Corts, per tant hi estem 
d’acord. En l’actualitat no s’està aplicant la llei, i en part solament s’aplicarà en juliol de 2015, o siga, després de les 
eleccions, per la qual cosa crida l’atenció que el Partit Popular actue d’aquesta manera. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que una vegada més el Sr. Canós eleva al Ple mocions que, tenint el seu partit 
representació a nivell autonòmic i nacional, hauria de saber que no caben a nivell local, sinó que han de ser elevades a 
Les Corts, per tant no entrarem a debatre alguna cosa que no és competència nostra. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el Partit Popular sempre contesta el mateix, en comptes d’assumir. Saben que 
aquesta reforma afectarà familiars i veïns del municipi i haurien de sentir vergonya del que està fent el seu partit a 
nivell estatal i no es posicionen en contra. Mentres el Grup Bloc trasllada la preocupació per l’aplicació d’aquesta Llei, 
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perquè els pareix un atemptat brutal a tots els drets adquirits des de l’any 1976, que es traslladen als temps del 
governador. Voldrien saber quin és el posicionament de l’Ajuntament respecte a les retallades d’aquestes 
competències. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que, encara que és cert que tenen representació a nivell autonòmic, aquesta llei 
afectarà el municipi de Moncofa i els seus ciutadans a diversos nivells: ens llevarà competències, per la qual cosa 
l’Ajuntament no podrà ni llogar un local destinat a consultori mèdic en l’estiu, ni al manteniment del col·legi tal com 
s’està portant a terme, ni disposar d’uns Serveis Socials pels quals s’està apostant. Hem de defendre els interessos 
dels ciutadans de Moncofa. Reiterar que va ser el PSPV el que va presentar aquesta moció davant de Les Corts, per la 
qual cosa demana al Sr. Canós que no ho plantege com si haguera sigut una iniciativa del seu partit, sinó que la 
medalla en aquest cas és per al Partit Socialista. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que li estranya que la Sra. Palacios diga que aquesta moció la va presentar el seu partit a 
la Comunitat Valenciana ja que la instaren els sindicats i altres partits polítics, però l’alegra que el seu partit de tant en 
tant ataque el govern central, ja que està bastant quiet últimament. Si volen apuntar-se aquesta medalla, li pareix molt 
bé, però pareix que obliden que es va presentar per diversos sindicats i partits com Compromís i Esquerra Unida, i 
també pel PSPV. 
 
L’alcalde diu que no obliden res i tampoc s’abstenen en assumptes de responsabilitat. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprova per unanimitat. 
 
 
8. PROPOSICIÓ RELATIVA A L’ELIMINACIÓ DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR FRANCISCO 
CUECO MARTI 
 
Vist que en sessió plenària extraordinària de data 23 de juny de 2011 així com en l’ordinària de 20 de desembre de 
2012, es va acordar fixar una dedicació parcial de la regidoria ocupada per Francisco Cueco Martí de 3 hores setmanals, 
amb unes retribucions de 600 euros bruts mensuals, a percebre en catorze pagues a l’any. 
 
Vist la Providència d’Alcaldia de data 16 d’abril de 2014 per la qual es posa de manifest que recentment s’ha comunicat 
per part del regidor Francisco Cueco Martí la impossibilitat, per raons professionals, de seguir realitzant les seues 
funcions en règim de dedicació parcial. Així mateix es disposa que es procedisca a la iniciació del procediment per a 
proposar al Ple de la corporació l’eliminació de la dedicació parcial atribuïda a la Regidoria d’Esports, Sanitat, Ciutadania 
i Joventut i sol·licita un informe a la Secretaria de la corporació sobre la normativa i el procediment a seguir. 
 
Vist l’informe favorable emés per la Secretaria municipal de data 23 d’abril de 2014. 
 
Considerant el que disposen els articles 73.3 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim 
Local, els articles 23 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, i normes concordants i generals d’aplicació. 
 
Es proposa al Ple que adopte el següent acord: 
 
PRIMER. Modificar el règim de dedicacions establit en l’acord plenari de data 23 de juny de 2011 i eliminar la dedicació 
parcial atribuïda a la Regidoria d’Esports, Sanitat i Ciutadania ocupada per Francisco Cueco Martí. 
 
SEGON. El citat càrrec passarà a ocupar-se sense dedicació i percebrà, per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats dels quals forme part, les assistències corresponents. 
 
TERCER. Les indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec es regularan per les regles 
d’aplicació general en les administracions públiques, constituïdes pel Reial Decret 462/2002, de 24 de maig. 
 
QUART. Donar de baixa al citat regidor en el Règim General de la Seguretat Social. 
 
QUINTO. Notificar el present acord a l’interessat i publicar-lo al BOP de Castelló i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament 
als efectes del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril”. 
 
L’alcalde explica la necessitat de votar la urgència, ja que es tracta d’una proposició d’Alcaldia que no ha sigut sotmesa 
a comissions i explica que, atés que el Sr. Cueco tenia una dedicació parcial amb aquest Ajuntament, com se li ha 
requerit per part de l’empresa on treballa una major dedicació al seu lloc de treball, quedaria anul·lada tal dedicació 
parcial. 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i resulta aprovada per unanimitat. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) explica que les regidories seguiran treballant igual però que, com hauran notat, no pot 
passar tant de temps en l’Ajuntament gestionant-les per motius de l’actual lloc de treball, per la qual cosa veu la 
necessitat de no rebre cap remuneració. 
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La Sra. Alós (Grup Popular) diu que els pareix un exemple a seguir, que els pareix bé que si no pot dedicar el temps 
necessari renuncie al sou i que els seus companys de l’equip de govern haurien de seguir l’exemple del Sr. Cueco i que 
es baixaren el sou, com hem sol·licitat en diverses ocasions. També sol·licitem que ja que el Sr. Cueco deixarà de 
percebre eixe import, que eixos diners es destinaren a les regidories d’Esports i Joventut. Cal reiterar que la resta de 
membres de l’equip de govern prenguen exemple d’aquest regidor. 
 
L’alcalde pregunta a la Sra. Alós si el que pretenen és que treballen sense sou i que governe el Partit Popular sense 
cobrar cap remuneració. Han tingut en la mà la possibilitat de governar i han tingut pànic, no ho han fet. Però 
continuen tirant en cara a l’equip de govern els sous; pel que sembla que, a banda de les baralles internes que tenen 
en el partit, no tenen molt més a dir en els Plens.  
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no tenen res a opinar ja que es tracta d’una decisió personal del regidor, únicament 
volen desitjar-li sort si és que millorarà en el pla professional.  
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
 
9. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi ha cap despatx extraordinari. 
 
 
B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I LES RESOLUCIONS (DEL NÚM. 401 DE 20 DE MARÇ DE 2014 AL NÚM. 
544 DE 17 D’ABRIL DE 2014) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST PRIMER TRIMESTRE 2014 
 

Informe d’Intervenció número 120/2014 
 
Assumpte: Informe relatiu a la informació que les corporacions locals amb pla d’ajust han de rendir trimestralment al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (1T 2014). 
 
Exercici: 2014 
 
 
 
1-FETS 
 
En data 28 de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el pla d’ajust regulat en el RD Llei 4/2012, el qual va ser 
valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i s’autoritza per tant el corresponent 
endeutament d’acord amb l’article 7.5 del RD Llei 7/2012. 
 
En maig de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de 
finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals, per un import de 5.881.230,42 €. 
 
Posteriorment, el 20 de juliol de 2012, i d’acord amb la normativa vigent que va permetre l’ampliació del termini per a 
l’adhesió de proveïdors, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una nova operació de préstec excepcional derivada del 
mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals, per un import de 157.197,96 €. 
 
Tant la LO 2/2012, com l’ORDRE HAP/2105/2012 exigeixen, d’una banda, que anualment es realitze l’informe sobre 
l’execució del referit pla d’ajust i, de l’altra banda, que trimestralment es remeta informació sobre determinats extrems. 
 
2-FONAMENTS DE DRET 
 
a) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
b) Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
c) Reial Decret Llei 4/2012. 
d) Reial Decret Llei 7/2012.  
 
3-INFORME 
 
 L’article 10.1 de l’Ordre HAP 2105/2012 disposa: 
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“1. L’Administració que compte amb un pla d’ajust acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
durant la seua vigència, haurà de remetre a l’esmentat Ministeri abans del dia quinze de cada mes, en el cas de la 
comunitat autònoma, i abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre en el cas de la corporació local, 
informació sobre, almenys, els següents extrems: 

a. Avals públics rebuts i operacions o línies de crèdit contractats que identifiquen l’entitat, el total del crèdit 
disponible i el crèdit disposat. 

b. Deute comercial contret classificat per l’antiguitat i el venciment. Igualment, s’inclourà informació dels 
contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el pagament a proveïdors. 

c. Operacions amb derivats. 
d. Qualsevol altre passiu contingent. 
e. Anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust.” 

A la vista del dret positiu exposat s’emet el present informe: 
 
a) Pel que fa als avals rebuts: 
 
L’Ajuntament de Moncofa, d’acord amb les dades obrants en la comptabilitat municipal, no compta amb cap aval públic 
constituït per part de l’Estat, comunitat autònoma o entitat local. 
 
b) Pel que fa a Operacions o línies de crèdit contractades i contractes subscrits amb entitats de crèdit per a facilitar el 
pagament a proveïdors:  
 
Durant el primer trimestre de 2014 l’Ajuntament no ha concertat cap operació de crèdit. 
 
c) Pel que fa a deute comercial contret classificat per l’antiguitat i el venciment: 
 
S’adjunten al present informe, com a annex, els pertinents llistats obtinguts de la comptabilitat municipal que posen de 
manifest el deute comercial contret classificada per l’antiguitat i el venciment. En aquesta matèria han de posar-se de 
manifest les consideracions següents: 
 

• A juí d’aquesta intervenció, la plataforma de remissió conté una incongruència en relació al deute comercial,  
ja que en l’encapçalament es refereix a l’antiguitat del deute comercial atenent la data de recepció de les 
factures i, posteriorment, es refereix a l’antiguitat del deute comercial en atenció a la data de les obligacions 
reconegudes pendents de pagament. 

• Davant d’aquesta discrepància, unit que la comptabilitat municipal no permet l’obtenció d’un llistat 
d’obligacions reconegudes pendents de pagament ordenades per data de comptabilització, aquesta 
intervenció ha utilitzat els llistats següents: 

 
1. En el cas del deute comercial de l’exercici 2014, els llistats del registre de factures comptabilitzades 

i pendents de pagament. Un llistat comprensiu de les factures enregistrades fins a 31-03-2014. 
 

2. En el cas del deute comercial d’exercicis tancats i, tenint en compte que no s’exigeix l’agrupació per 
trimestres, el llistat d’obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats. 

 
d) Pel que fa a operacions amb derivats i altre passiu contingent: 
 
D’acord amb les dades obrants en la comptabilitat municipal, l’Ajuntament no ha concertat cap operació amb derivats, 
ni manté cap passiu contingent. 
 
e) Pel que fa a l’anàlisi de les desviacions produïdes en el calendari d’execució o en les mesures del pla d’ajust: 
 
En primer lloc ha de posar-se de manifest que, d’acord amb el que ha assenyalat la mateixa plataforma de remissió 
telemàtica, la quantificació de les obligacions reconegudes i drets reconeguts durant el primer trimestre de 2014 no ha 
de realitzar-se actualment a causa que l’obligació de remissió solament afecta el quart trimestre (en termes acumulats) 
al ser de periodicitat anual l’enviament de l’informe sobre l’execució del pla d’ajust.  
 
En referència a les mesures del pla d’ajust, s’ha de distingir entre ingressos i despeses: 
 

• Ingressos 
 

En l’exercici 2014 solament es preveu la mesura que consisteix a exigir, a l’empresa concessionària del servei 
d’abastiment d’aigua, de forma anticipada el cànon variable corresponent a les anualitats 2021 a 2023, que 
ascendeix a 78.573,69 €. El pla d’ajust no determina la data, dins de l’exercici 2014, en què es farà efectiu tal 
requeriment, el qual a la data actual no s’ha produït. No obstant l’anterior, l’equip de govern ha comunica a 
aquesta intervenció la seua voluntat de fer-ho efectiu en el present exercici. 
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Com pot observar-se, en l’anualitat 2014 del pla d’ajust, i pel que fa a l’estalvi generat per les mesures 
relatives als ingressos, es blasma un estalvi de 857.030,59 € que té el seu origen en els 78.573,69  € 
anteriorment assenyalats i en 778.456.90 € amb origen en l’increment del percentatge de recaptació de 
tributs delegats en la Diputació. 
 
Respecte de l’última mesura, cal assenyalar-se que la delegació a favor de la Diputació s’ha produït amb data 
01-01-2013, i la quantificació es realitzarà en el moment en què aquesta intervenció dispose de les dades 
relatius al tancament de la recaptació en 2014.  
 

• Despeses 
 

La mesura que consisteix en la introducció d’un nou sistema de gestió i execució de la despesa que consisteix 
en la preceptiva existència d’una proposta de despesa, ja va ser d’aplicació en els exercicis 2012 i 2013, i ho 
segueix sent en l’actual. 
 
La mesura que consisteix en la limitació del capítol 4 a 268.288 € no s’ha complit i ascendeix en fase 
d’aprovació a 295.100 €. No obstant això, ha d’assenyalar-se que aquest, molt probablement, es complirà en 
fase d’execució, atés el percentatge d’inexecució que generalment presenta el referit capítol 4. 
 
En relació a la mesura de licitació de contractes relatius a despeses del capítol 2, aquesta Intervenció es 
remet al que assenyala l’informe 2/2013, emés amb motiu de l’avaluació anual del pla d’ajust, en què 
s’assenyala: 
 
“En l’exercici 2012 s’ha licitat el contracte relatiu al manteniment i neteja dels edificis municipals. Pel que fa 
als serveis de manteniment d’edificis del capítol 2 de l’estat de despeses, aquesta licitació ha generat el 
corresponent estalvi proporcional en l’exercici 2012 i ha de ser superior aquest estalvi en el 2013 en atenció al 
temps durant el qual desplegarà els efectes la mesura. En referència als serveis de neteja d’edificis del capítol 
1, aquesta licitació suposa que en l’exercici 2013 desaparega del capítol 1 les despeses relatives al personal 
de neteja i es doten en el capítol 2 amb el pertinent estalvi. 

 
Per a aconseguir l’estalvi de capítol 1 que assenyala el pla d’ajust és necessari que es procedisca a licitar el 
contracte de manteniment d’infraestructures (via pública) i manteniment de jardins, ja que aquests dos 
contractes han de permetre reduir a la mínima expressió la despesa de personal corresponent a les brigades 
municipals. L’expedient relatiu al contracte de manteniment de jardins ja ha sigut aprovat i finalitza en 
pròximes dates el termini per a la presentació d’ofertes. Respecte de la licitació del contracte de manteniment 
d’infraestructures, aquesta intervenció no té constància que s’haja realitzat cap actuació. 

 
A data del present informe no s’han licitat tots els contractes previstos en el pla d’ajust. No obstant això 
durant l’exercici 2012 ha quedat palesa la voluntat de l’equip de govern de complir la mesura de contractació, 
ja que es van licitar contractes tan rellevants com el subministrament d’energia elèctrica, el manteniment i la 
neteja d’edificis, el salvament i socorrisme, el manteniment d’ascensors, el manteniment de parcs i jardins, el 
manteniment d’extintors, etc. 
 
D’acord amb aquest extrem s’entén que més que un incompliment del pla s’està davant d’un desfasament 
temporal en l’aplicació de la mesura prevista i és necessari deixar constància que tal desfasament es produeix 
a causa de la insuficiència de mitjans personals i materials en relació al volum de treball. No obstant això, és 
necessari que des de l’equip de govern s’adopten les mesures necessàries per a tractar d’agilitar al màxim 
possible el calendari de licitacions i així aconseguir el perfecte i total compliment de la mesura proposada. 
 
Aquesta intervenció considera que el criteri a seguir per a establir la prioritat en els contractes a licitar ha de 
ser l’econòmic; és a dir, aquells contractes que actualment suposen un major cost per a l’Ajuntament i que a 
més generarien major estalvi”. 
 
Com pot observar-se, en l’anualitat 2014 del pla d’ajust, i pel que fa a l’estalvi generat per les mesures 
relatives a les despeses, es blasma un estalvi de 0 €. Així doncs l’estalvi previst en la licitació de contractes, 
d’acord amb les previsions del pla d’ajust, hauria d’estar ja generat entre els exercicis 2012 i 2013. Respecte 
de la referida licitació, i com ja s’ha exposat en relació a l’exercici 2013, cal assenyalar-se que a data actual 
no s’ha produït la licitació de tots els contractes previstos en el Pla d’Ajust”. 

 
Els presents es donen per assabentats. 
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3. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT PRIMER TRIMESTRE 2014 
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Els presents es donen per assabentats. 
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4. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS  
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) com a regidora de Festes comunica els noms de la reina de les festes i la cort d’honor 
elegides per a enguany, que són: 
 

- Srta. Irene Giménez Recatalà. Reina de les Festes Patronals en honor a Sta. Mª Magdalena 2014. 
- Srta. Balbina Guart García. Primera Dama de la Cort d’Honor. 
- Srta. Carola Ferrer Fabregat. Segona Dama de la Cort d’Honor. 
- Stra. Miriam Monsonís Canós. Tercera Dama de la Cort d’Honor. 
- Srta. Paula Monsonís Canós. Quarta Dama de la Cort d’Honor. 

 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) dóna l’enhorabona a les elegides. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) trasllada també la felicitació a les elegides. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) pregunta si els Plens s’estan gravant, ja que com en la càmera no hi ha pilot, no estan 
segurs. 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí, que s’estan gravant en àudio i en vídeo. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta sobre l’anunci en premsa de la platja nudista, ja que al ser una proposta del seu 
partit agraeixen que es duguen a terme aquestes mocions, però tenint en compte el gran problema que existeix en eixa 
platja pel tema de la depuradora, pregunta si s’han valorat aquestes circumstàncies. 
 
L’alcalde contesta que si el Sr. Canós realitza la pregunta amb doble intenció, si per una part vol apuntar-se la medalla 
de la platja nudista, s’hi pot posar una bandera el Grup Bloc, que setmanalment s’estableixen analítiques en la citada 
platja i que existeixen uns senyals que prohibeixen el bany en funció del resultat d’aquestes analítiques, fet que no lleva 
que es puga prendre el sol en la zona. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que la pregunta no està formulada amb doble intenció, sinó que la moció en el seu dia 
demanava que els tècnics informaren de la ubicació més adequada i al vore que ha sigut ubicada en eixa zona, suposa 
que ja s’haurà tingut en compte. A continuació formula una altra pregunta relacionada amb els locals per a ús dels 
grups polítics i les bústies en què es podrien rebre comunicacions. 
 
L’alcalde contesta que es tindrà en compte. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) formula un prec per al Sr. Martínez relatiu als parcs infantils del municipi, prega que se’n 
faça una revisió exhaustiva, que s’emeta un informe al respecte, per a evitar que algun menor puga fer-se mal, ja que 
les fustes dels elements estan bastant estellades, per la qual cosa podrien fer-se mal els xiquets que els usen, perquè 
puguen arreglar-se amb la part del pressupost destinat per a això. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) diu que precisament la setmana passada va estar revisant els parcs amb l’encarregat 
de Centre Verd, l’empresa de manteniment de jardins a què li correspon la revisió d’aquests elements i quedaren que es 
reposarien els elements deteriorats parcialment o totalment a partir d’aquesta setmana, i que inclús es pintarien els més 
desgastats. Cal indicar també que aquesta setmana es començaran a instal·lar els pipicans. 
 
Com que no hi hagueren més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 21.30 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 29 d’abril de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Sr. José Vicente Ruano Vila                                               Sr. Jaime Picher Julià 


