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

Acta de la sessió plenària ordinària de 31 de juliol de 2014                   Pàgina     1 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 31 DE JULIOL DE 2014 

 
Dia:     31 de juliol de 2014 
Hora d’inici:   20.30 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 1.120 de 25 de juliol de 2014 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Matilde Alós Julià   Ana Safont Recatalà 
Mª Dolores Armau Muñoz  Tania Palacios Giménez 
Wenceslao Alós Valls  Manuel Martínez Paradís 
Rocío Martínez Casado  Nadia Martí Arnau 
    Josep Canós Marcos 
 
Regidors absents:                Eduardo Paradís García 
 
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la Corporació, amb el fi de constituir-se 
en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa els assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. APROVACIÓ ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINÀRIA DE 26 DE JUNY DE 2014) 
 
Se sotmet a votació l’acta de 26 de juny de 2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN RELATIU A LA CONVALIDACIÓ DE LA DESPESA PENDENT D’APLICAR AL PRESSUPOST EN 
RELACIÓ AMB LA CERTIFICACIÓ 2 DEL POIS 2013 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 250/2014, de data 19 de febrer de 2014, en què s’acorda ordenar el pagament pendent 
d’aplicar al pressupost de la certificació 2, i última, de l’obra “POIS 2013 Reparació de línies i millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic municipal del sector industrial Casablanca” per import de 20.652,90 €. 
 
Vist l’informe d’Intervenció número 47/2014, de data 19 de febrer de 2014, emés en fiscalització del decret indicat més 
amunt, i que indica així: 

“Informe d’Intervenció número 47/2014 
 
Assumpte: Fiscalització del Decret número 250/2014, de data 19 de febrer de 2014, relatiu al pagament pendent 
d’aplicar al pressupost de la certificació número 2, i última, de l’obra “POYS 2013 Reparació de línies i millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal del sector industrial Casablanca”, per import de 20.652,90 €. 
 
Exercici: 2014 
 
1-FETS 
Es presenta a fiscalització el Decret número 250/2014, de data 19 de febrer de 2014, relatiu al pagament pendent 
d’aplicar al pressupost de la certificació número 2, i última, de l’obra “POIS 2013 Reparació de línies i millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal del sector industrial Casablanca”, per import de 20.652,90 €. 
 
Al Decret, s’hi uneix la documentació següent: 
 

• Certificació número 2, i última, de l’obra “POIS 2013. Reparació de línies i millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic municipal del sector industrial Casablanca”, per import de 20.652,90 €. 

• Factura FC 14/9, emesa per Rafael Champel de la Consolación, corresponent a la certificació número 1 que 
ascendeix a 20.652,90 euros. 

• Informe favorable a la certificació número 2 emés per l’arquitecte tècnic municipal, i que s’incorpora al cos de 
la certificació. 

• Informe favorable de la tècnica de Contractació. 
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2-FONAMENTS DE DRET 
a) Reial Decret Legislatiu 2/2004(TRLRHL) 
b) Decret 500/1990 
c) RDL 3/20111 (TRLCSP) 
 
3-INFORME 
D’acord amb l’article 214 del TRLRHL s’emet l’informe següent: 
 
El contracte d’obres del qual deriven les despeses objecte de fiscalització es va adjudicar mitjançant el Decret d’Alcaldia 
1891/2013, i tenia també la consideració de contracte menor i no incorria en fraccionament. 
 
A la vista de l’anterior, aquesta Intervenció considera que l’òrgan competent en relació amb la despesa objecte de 
fiscalització és l’alcalde d’acord amb els fonaments jurídics següents: 
 
a) L’article 21 f de la Llei 7/1985 assenyala que, entre altres competències, correspon a l’alcalde el desenvolupament de 
la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disponent despeses dins dels límits de la seua competència. 
 
b) La DA 2ª delimita les competències del Ple i de l’alcalde en funció del llindar econòmic del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 
 
Les factures presentades reuneixen els requisits establits en el reglament que regula l’obligació de facturació. 
 
A la vista dels informes favorables emesos per l’arquitecte tècnic municipal i per la tècnica de Contractació 
respectivament, la certificació objecte de fiscalització s’ajusta plenament al projecte i el procediment seguit per a la 
contractació ha sigut el legalment establit. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat el sentit de l’informe hauria de ser favorable; no obstant això cal apuntar que a la data 
del present informe no existeix crèdit adequat i suficient en la partida a la qual s’imputa la despesa (EQU-425-61900); 
extrem aquest que impedeix l’execució de la despesa fiscalitzada.   
 
No obstant això, en el cas que ens ocupa i a causa de circumstàncies excepcionals que posteriorment seran exposades, 
aquesta Intervenció considera factible la possibilitat de procedir a realitzar un pagament pendent d’aplicar a pressupost 
sempre que posteriorment el dit pagament siga sotmés a la decisió del Ple a efectes que l’aprove o convalide. 
 
Les circumstàncies excepcionals anteriorment referides i que justifiquen la decisió d’aquesta Intervenció són les 
següents: 
 
- El pagament de la present certificació és urgent i prioritari, en el sentit que és necessari per a justificar davant de la 
Diputació la subvenció concedida en relació amb els POYS 2013. 
 
- Els documents justificatius de la despesa estan conformats per la regidora d’Urbanisme, de manera que s’entén que el 
servei ha sigut prestat a satisfacció de l’Administració, raó per la qual de forma indefectible ha de procedir-se al seu 
pagament per a evitar l’enriquiment injust. 
 
- D’acord amb l’últim fonament exposat es pot considerar que l’acte posterior d’aprovació o convalidació pel Ple és un 
acte degut. El citat acte haurà de produir-se una vegada aprovat el pressupost 2014, en el qual existeix crèdit adequat i 
suficient per a la comptabilització de la despesa que queda pendent d’imputació pressupostària, o en defecte 
d’aprovació del pressupost 2014, a través d’expedient de modificació pressupostària que haurà de ser incoat l’endemà  
d’aquell en què el Ple rebutge el pressupost 2014. 
 
Per tot el que s’ha exposat s’emet INFORME FAVORABLE condicionat a les exigències posades de manifest en el 
present informe.” 
 
Vist que a data actual l’Ajuntament compta amb l’aprovació i entrada en vigor del pressupost definitiu 2014, en el qual 
en la partida EQU-425-61900 “existeix crèdit adequat i suficient com queda acreditat mitjançant la pertinent RC. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, propose al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 

Primer.  Que pel Ple es procedisca a la convalidació de la despesa objecte del present expedient el qual va ser abonat 
efectivament en data 19-02-2014. 
 
Segon. Que d’acord amb l’anterior punt es procedisca a la imputació pressupostària de la referida despesa mitjançant 
els assentaments comptables d’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i pagament (ADOPK)”. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que tal com es va explicar en la comissió informativa per la Intervenció municipal, 
existeixen dos certificacions d’obra, la primera de les quals ja està pagada i com durant els cinc primers mesos de l’any 
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el pressupost estava en règim de pròrroga no es va poder comptabilitzar l’altre pagament. Es tracta ara que el 
pressupost ja està en vigor de convalidar aquesta despesa. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que vista la informació referent a la convalidació d’aquesta despesa pendent d’aplicar 
al pressupost relatiu als PPOIS 2013, es va haver d’abonar en febrer de 2013 per a poder justificar la subvenció de 
Diputació, per la qual cosa com es pot abonar en 2013 i aplicar al pressupost de 2014, estem a favor ja que la 
subvenció de Diputació no s’havia de perdre. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que després d’estudiar la documentació i que se’ls aclarira per part de la Intervenció 
municipal certs dubtes, a la vista que no es podia deixar escapar l’import de la subvenció atorgada per la Diputació, 
estan d’acord i votaran a favor. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta  aprova per unanimitat. 
 
3. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER A LA IMPUTACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DEL VIGENT EXERCICI 
 
És generalitzada la consideració que, entre les administracions que integren el sector públic, és l’Administració local la 
més propera als ciutadans i, per consegüent, aquella a la qual es dirigeixen en primer lloc les seues pretensions. 
 
Dins dels principis enunciats en l’article 103 de la Constitució espanyola que regeixen l’activitat de les administracions 
públiques, l’Administració local ha de procurar ajustar la seua actuació a l’agilitat i eficàcia que demanden els seus 
ciutadans. És per això que, en ocasions i per a donar resposta als veïns, l’actuació administrativa no s’ajusta 
estrictament, per una altra part, al rígid procediment legal. 
 
Al llarg de l’exercici 2013 s’ha donat la circumstància que no s’ha pogut procedir a la imputació pressupostària de 
determinades factures, bé per no existir consignació pressupostària, o bé perquè encara que existira tal consignació les 
factures corresponien a exercicis anteriors i es tractaven de despeses indegudament adquirides. 
 
En aquests casos l’Ajuntament està obligat al pagament de les citades despeses, amb la seua imputació prèvia al 
pressupost municipal. El mateix legislador conscient de l’existència d’aquestes actuacions “irregulars” contempla la 
imputació de les citades despeses al pressupost corrent, mitjançant la tramitació d’un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
 
Considerant necessari i obligat atendre les despeses incorregudes per a evitar el perjuí dels tercers contractants amb 
l’Administració i el correlatiu enriquiment injust; considerant igualment que la imputació de les despeses a l’exercici 
corrent no causarà perjuí a l’atenció de les necessitats de l’exercici corrent, constant factura acreditativa de cada una de 
les despeses degudament conformada pels responsables dels distints òrgans gestors. 
 
Vist que en el pressupost 2014 es va consignar en la partida SVG-920-22699, per a la finalitat referida, un fons de 
contingència amb una dotació inicial de 19.000 €, i que en data 1 de juliol de 2014 existeix un crèdit disponible de 
7.251,71 €. 
 
Vistos els informes favorables números 181/2014 i 182/2014, ambdós emesos per l’interventor municipal. 
 
Per això segons als dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que adopte l’acord següent: 
  
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària:  
 

A) AUGMENTS EN DESPESES 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

BCO-161-22700 Neteja clavegueram i tractament aigües residuals  
1.360,46 

EQU-165-21000 
 

Manteniment d’enllumenat públic  
3.407,40 

SEG-130-22300 
 

Serveis de grua  
697,00 

SEG-130-22199 
 

Seguretat altres subministraments  
1.187,10 

SNT-314-22706 
 

Recollida d’animals  
60,15 

SNT-313-22799 Despeses sanitàries  
539,60 

TOTAL  
7.251,71 

 
B) REDUCCIÓ EN DESPESES  

Aplicació pressupostària Denominació Import 
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SVG-920-22699 Fons de contingència REC 2013 
 

 
7.251,71 

 
TOTAL 

 
7.251,71 

 
Segon. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ en el BOP, per 15 dies, durant els 
quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple. 
 
Tercer. Si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, es consideraran definitivament aprovades les 
modificacions pressupostàries; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les. 
 
L’aprovació definitiva de la modificació serà publicada en el BOP i es remetrà una còpia a l’Administració General de 
l’Estat i a la corresponent CCAA.” 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que es tracta d’unes modificacions de crèdit que han d’elevar-se al Ple. Es va 
preveure un fons de contingència per valor de 19.000 euros per a totes aquelles despeses que es pogueren generar a 
part del pressupost, però en aquest cas es tracta de despeses derivades de factures presentades fora de l’exercici en el 
qual es generaren, per la qual cosa a l’haver d’imputar-se al pressupost actual s’han de fer aquestes modificacions de 
crèdit.  
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) exposa el que entenen per reconeixement extrajudicial de crèdit, que és la imputació 
pressupostària de factures en un pressupost en què una partida no disposa de suficient crèdit o inclús no existeix la 
partida. Açò denota un mal funcionament de l’Administració. Es tracta d’una despesa de més i per no haver previst que 
la partida tinga suficient fons o per la seua inexistència. Atés que no han participat en l’elaboració ni en l’execució del 
pressupost, així que votarem en contra d’aquest punt. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, tal com ha comentat el company de l’oposició, es tracta de factures que no s’han 
presentat en temps i forma, però el que més els preocupa és per exemple la despesa derivada del servei de grua, on 
l’ordenança no és correcta, s’està recaptant de manera incorrecta aquests serveis i s’està pagant igualment de manera 
incorrecta a l’empresa. Així mateix, pel que fa a l’enllumenat públic, creem que es pot estar donant un fraccionament 
quan és un servei que s’hauria de licitar. I el que més ens sorprén és el tema de la neteja del clavegueram públic i 
tractament d’aigües residuals, que ja vam preguntar en Intervenció a què es devia aquesta despesa i vam descobrir que 
apart del contracte de subministrament d’aigua potable durant 25 anys ara descobrim que tenim subscrit un altre 
contracte que s’abona de forma mensual que es refereix a una depuradora situada en Belcaire Sud, per la qual cosa 
creem que existeixen certes irregularitats en el pagament d’aquestes factures, per tot això no estem d’acord amb 
aquesta modificació de crèdit i no votarem a favor. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que els partits de l’oposició tracten temes diferents i així com ha explicat molt bé el 
Sr. Andrés per a què serveix el reconeixement extrajudicial de crèdit, agraeix que estiguen a favor de pagar als 
proveïdors i, referint-se a la intervenció del Sr. Canós, qualsevol dubte o suggeriment que puga tindre pot vindre i 
parlar-ho. Com molt bé ha dit si es fan treballs fora d’un contracte i que no tenen res a vore amb aquest, evidentment 
caldrà pagar-los. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que ells estan a favor que es pague els proveïdors, però han d’entendre la negativa a 
votar a favor del punt, ja que si es tracta de despeses que excedeixen el que s’ha previst per a una partida o la partida 
no existeix, com ells no han gestionat ni se’ls ha deixat participar en l’elaboració del pressupost, no votaran a favor. 
Repeteix que estan d’acord que es pague els proveïdors, però no mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdit. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord que es pague els proveïdors i entenen el procediment administratiu a 
seguir, però s’hauria de comprova que les factures dels serveis que es pretenen pagar són correctes, ja van dir en el 
seu dia que certs serveis s’havien de licitar, entre ells l’enllumenat públic, i encara estan esperant. D’igual manera 
haurien de comprovar el servei prestat quant a la neteja del clavegueram abans d’abonar les factures. Es tracta de 
factures que no haurien d’haver entrat per aquesta via, sinó per una altra si les coses s’hagueren fet bé. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós ha mesclat el contracte de subministrament d’aigua potable i clavegueram amb un servei 
del qual era coneixedor per haver format part de l’equip de govern i que l’empresa està prestant el servei, per tant l’ha 
de cobrar. Independentment que el procediment siga o no el correcte, s’ha de contractar una empresa perquè preste 
aquest servei. O està dient alguna cosa que no creu o ha estat dos anys en l’equip de govern i no s’ha assabentat de 
res.  
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta un empat amb 6 vots a favor del Grup Socialista i 6 vots en contra (5 del 
Grup Popular i 1 del Grup Bloc). 
 
Es torna a sotmetre a votació el dictamen i resulta de nou un empat amb 6 vots a favor del Grup Socialista i 6 vots en 
contra (5 del Grup Popular i 1 del Grup Bloc); s’aprova el punt pel vot de qualitat del president. 
 
4. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NO FISCAL PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A GUARDERIA I XEC BEBÉ 
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En virtut de la Providència de la Regidoria d’Hisenda, de data 17 de juliol de 2014, es motiva la necessitat de procedir a 
la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a guarderia així com de l’ordenança d’ajudes a la 
natalitat xec bebé. Es concreten les modificacions, s’inicia l’expedient i se sol·licita un informe a la Secretaria i a la 
Intervenció municipal. 
 
Vist l’informe jurídic favorable emés per Secretaria en data 17 de juliol de 2014, subscrit així mateix per Intervenció. 
 
Considerant el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, quant al procediment per a l’aprovació i 
modificació d’ordenances. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que adopte l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança no fiscal per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajudes per a guarderia; les modificacions són les següents: 
 

A) Ordenança reguladora de la concessió d’ajudes de beques de guarderia 
 
- La lletra a) de la base 5a. Beneficiaris quedaria redactada com segueix:  

 
“Els beneficiaris així com el menor hauran de residir i estar empadronats en el municipi de Moncofa. 
Almenys un dels beneficiaris haurà d’estar empadronat amb una antiguitat de dos anys ininterromputs 
d’antelació a la data en què es produïsca el naixement o adopció.” 
 

- La base 8a. Sol·licituds: termini, documentació i esmena, s’eliminen les referències a la unitat familiar i 
el volant de convivència solament estarà referit als beneficiaris i queda la base redactada com segueix: 
 
“BASE 8a. SOL·LICITUDS: TERMINI, DOCUMENTACIÓ I ESMENA 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds i altra documentació serà de vint dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP. 
 
La sol·licitud juntament amb la documentació requerida es presentarà, segons els models facilitats per 
l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Moncofa en horari de 9.00 a 14.00 hores. 
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: 
 
- Fotocòpia del DNI en vigor dels beneficiaris. 
- Fotocòpia del Llibre de família que justifique la tutela, l’acolliment i/o custodia, si s’escau. En cas de 
separació o divorci haurà d’aportar-se la sentència o documentació que justifique tal circumstància així 
com l’assignació de la tutela, guarda o custòdia del menor. 
- Volant de convivència dels beneficiaris. 
- Informe del Departament de Recaptació en què s’acredite que els beneficiaris estan al corrent de les 
obligacions tributàries municipals. 
- Declaració jurada de no estar sotmés en les causes previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 
General de Subvencions. 
- Declaració jurada que faça constar si ha rebut altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat que la 
present subvenció. En cas afirmatiu, s’haurà de citar l’òrgan que concedeix l’ajuda i l’import. 
- Declaració de la renda de l’últim exercici que hi haguera obligació de presentar dels beneficiaris. Es 
consideraran ingressos els provinents de sous, rendes i pensions o ajudes atorgades per institucions 
públiques o privades. Si algun beneficiari està en l’atur haurà d’aportar el certificat d’inscripció o targeta 
DARDE així com el certificat de prestacions. 
 
En casos d’embaràs, caldrà aportar un informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut que 
indique l’estat de gestació així com la data probable del part. 
 
Tota la documentació haurà de ser original o fotocòpia compulsada.” 
 

- La base 9a. Procediment de concessió i òrgan competent, s’elimina la referència a la unitat familiar i 
queda redactat el primer paràgraf com segueix: 
 
“El procediment serà el de concurrència competitiva, que es realitzarà mitjançant la comparació de les 
sol·licituds presentades que reunisquen les condicions per a accedir a la subvenció. En cas que no 
existisca crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds s’atendran prenent com a base la menor 
renda acumulada dels beneficiaris.” 

 
SEGON. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança no fiscal per la qual s’estableixen les bases reguladores per a 
la subvenció en matèria d’ajudes a la natalitat xec bebé; les modificacions són les següents: 

B) Ordenaça reguladora de la concessió d’ajudes a la natalitat xec bebé 
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- La base 5a. Requisits, queda redactada com segueix: 
 
“Els beneficiaris de l’ajuda, a més a més dels requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions, 
hauran de complir els requisits següents: 

 
a) Estar empadronats els beneficiaris en l’Ajuntament de Moncofa. Almenys un d’ells amb una antiguitat 
de dos anys ininterromputs d’antelació a la data en què es produïsca el naixement o adopció. 
b) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries municipals. 
 
En cas de nul·litat, separació o divorci dels progenitors o adoptants serà el titular de la custòdia el que 
haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits.” 
 

- La base 8a. Sol·licituds: termini, documentació i esmena, queda redactada com segueix: 
 
“El termini per a la presentació de sol·licituds i altra documentació serà de 15 dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP.  
La sol·licitud juntament amb la documentació requerida es presentarà, segons models facilitats per 
l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Moncofa en horari de 9.00 a 14.00 hores. 
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: 
 
- Fotocòpia del DNI dels beneficiaris. 
- Fotocòpia del Llibre de família. 
- Conveni regulador o sentència judicial de nul·litat, separació o divorci, si s’escau. 
- Volant de convivència dels beneficiaris. 
- Informe del Departament de Recaptació en què s’acredite que els beneficiaris estan al corrent de les 
obligacions tributàries municipals. 
- Declaració jurada de no estar sotmés en les causes previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 
General de Subvencions. 
- Factures que acrediten la realització de la despesa subvencionable. 
 
Tota la documentació serà original o còpies compulsades pels serveis municipals.” 

 
- La base 9a. Procediment de concessió i òrgan competent, queda redactada en els següents termes: 

 
“La instrucció del procediment correspondrà a la persona responsable del Departament de Subvencions, 
que elaborarà un llistat amb les sol·licituds presentades i el resultat de l’avaluació de la documentació.  
 
El dit llistat serà sotmés a l’informe d’un òrgan col·legiat compost per: 
President: alcalde de la corporació o regidor en qui delegue. 
Vocals: regidor d’Hisenda, secretari de la corporació o funcionari en qui delegue, interventor de la 
corporació o personal en qui delegue. 
Secretari: funcionari responsable del Departament de Subvencions, que actuarà amb veu i vot. 
 
A la vista del dit informe, l’instructor elaborarà una proposta de resolució provisional que es publicarà en 
el tauler d’edictes de l’Ajuntament i la pàgina web municipal perquè en el termini de 10 dies els 
interessats puguen presentar al·legacions. No serà necessari aquest tràmit en el cas de no quedar 
exclosa cap sol·licitud i esdevindrà en definitiva la citada proposta de resolució provisional. 
 
En el cas de presentar-se al·legacions, l’òrgan instructor redactarà la proposta de resolució definitiva, 
resoldrà les al·legacions i assenyalarà els que seran perceptors de la subvenció així com els que no i els 
motius. 
 
La proposta definitiva serà elevada a l’òrgan convocant que resoldrà el procediment. Caldrà notificar la 
resolució de forma individualitzada als sol·licitants amb expressió dels recursos que hi procedisquen.” 
 

- Renumerar de la base 9a. en avant, una vegada advertit l’error en la numeració, ja que de la 8a es 
passava a la 10a directament. 

 
TERCER. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ en el BOP de Castelló per 
trenta dies, durant els quals els interessats podran examinar-les i presentar reclamacions al Ple. 
 
QUART. Si transcorre el termini i no s’han presentat reclamacions, es considerarà definitivament aprovada la 
modificació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les. L’aprovació definitiva de la modificació serà 
publicada en el BOP i no entrarà en vigor fins que haja transcorregut el termini de l’article 65.2 de la LBRL.” 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que es tracta d’una modificació d’aquestes ordenances com ja es va fer en el seu dia 
una modificació de l’ordenança reguladora de les ajudes per a guarderia per a millorar. Explica l’objecte de la 
modificació relativa al temps en què havien d’estar empadronats els dos progenitors, que queda modificada amb 
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l’exigència que almenys un dels dos complira aquesta condició. Açò es a causa que a alguns usuaris se’ls ha denegat 
l’ajuda per no complir aquesta condició i hem decidit modificar-la per a millorar-la. Explica la modificació de la base 8a, 
referida a la unitat familiar, perquè no hagen d’aportar la documentació de tots els empadronats en el municipi. A 
continuació explica les modificacions que s’aplicarien a l’ordenança de xec bebé, segons queda explicat en la proposta 
anteriorment exposada. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan completament d’acord amb les modificacions que es plantegen i, de fet, a ell 
també moltes persones li havien transmés el malestar pel tema que els dos progenitors hagueren d’estar empadronats 
durant dos anys abans de la concessió de l’ajuda. Aprofiten per a plantejar dos modificacions més que voldrien que es 
tingueren en compte. Es planteja una esmena pel Grup Popular en la lletra a) de la base 5a de l’ordenança de 
guarderies perquè els dos anys d’antiguitat en l’empadronament d’un dels beneficiaris siga des de la sol·licitud de 
l’ajuda i no des del naixement o adopció. Se sotmet a votació el punt amb l’esmena, resulta aprovat per unanimitat i 
queda com segueix la redacció de la lletra a) de la base 5a: 
 
“Els beneficiaris així com el menor hauran de residir i estar empadronats en el municipi de Moncofa. Almenys un dels 
beneficiaris haurà d’estar empadronat amb una antiguitat de dos anys ininterromputs d’antelació a la data en què es 
produïsca la sol·licitud.” 
 
A continuació el Grup Popular planteja una segona esmena, ja que s’han donat dos casos de persones que, sent fills de 
Moncofa, s’han hagut d’anar per diferents motius de la localitat, i no complien el requisit d’estar empadronats els dos 
últims anys. En aquest cas sol·licitaríem que s’exigira que en els 10 últims anys haguera estat empadronat en el 
municipi almenys 6 anys. Aquesta esmena s’inclouria en la base 5a tant de l’ordenança de guarderia com la de xec 
bebé. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no entraran a debat. 
 
A les 20.55 hores es produeix un recés per a poder deliberar el Grup Socialista les esmenes. A les 21.00 hores es 
reprén. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que després de la deliberació admetran la primera esmena i que el còmput dels dos 
anys siga des de la data de la sol·licitud, però amb la segona proposta no estan d’acord, perquè consideren que si es 
dóna la circumstància que algú s’ha hagut d’empadronar en un altre municipi per circumstàncies laborals o per 
qualsevol altra, també ha pogut fer ús de les ajudes que eixe municipi oferisca per estar empadronat allí, i d’aquesta 
manera molta gent que estiga empadronada fora del municipi acudirà per a ser beneficiari de les ajudes que es donen 
des d’ací. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que han donat trasllat del problema que se’ls ha generat a unes famílies que són dos 
casos puntuals, i ho han tret de manera constructiva per a intentar millorar l’ordenança. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que no es poden tindre en compte casos puntuals, perquè es donen més 
circumstàncies i es complicaria molt la concessió d’aquestes ajudes. Tanmateix, en la primera proposta sí que pensen 
que es pot modificar. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta si es pot deixar el punt damunt de la taula o si s’han d’aprovar les modificacions ara. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que s’haurien de votar les dos esmenes per separat. 
 
L’alcalde diu que li pareix bé que es voten per separat. 
 
Se sotmet a votació la primera esmena i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació la segona esmena i resulta rebutjada per 7 vots en contra (6 del Grup Socialista i 1 del Grup Bloc) i 
5 vots a favor del Grup Popular; queda així el dictamen modificat amb el contingut de la primera esmena interposada 
pel Grup Popular. 
 
5. DICTAMEN RELATIU AL CONTINGUT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 201-2014 SOBRE LA 
DETERMINACIO DE LES MAGNITUDS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE LA DESPESA 
DEIXANT SENSE EFECTE EL PEF 2014 
 
Vist l’informe d’Intervenció número 201-2014, de data 21 de juliol de 2014, emés en el si de l’expedient relatiu a 
l’autorització per a concertar endeutament a llarg termini per import de 2.812.000 €, el qual té el contingut següent: 
 
Informe d’Intervenció núm. 201-2014 relatiu a la determinació de les magnituds d’estabilitat pressupostària i regla de la 

despesa necessàries per a l’autorització de l’endeutament a llarg termini per import de 2.812.000 €. 
 
L’objecte del present informe és la determinació, de forma definitiva, de les magnituds d’estabilitat pressupostària i 
regla de la despesa necessàries per a l’autorització de l’endeutament a llarg termini per import de 2.812.000 €. 
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El motiu de tornar a procedir a la determinació de les magnituds pressupostàries anteriorment citades és la modificació 
del criteri a seguir quant a l’ajust a practicar, tant en el càlcul de l’estabilitat pressupostària com de la regla de la 
despesa, per l’import del compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 
 
Anteriorment es procedia a realitzar el referit ajust de la forma següent: 
 

• Es realitzava un ajust negatiu (menor despesa computable i menor necessitat de finançament) per l’import 
del compte 413 que havia resultat aplicat a l’exercici en curs. 

• Es realitzava un ajust positiu (major despesa computable i major necessitat de finançament) pel saldo que el 
compte 413 presentava a final de l’exercici. És a dir per tota la despesa meritada pendent d’aplicar al 
pressupost, amb independència que la dita depesa tinguera origen en l’exercici en curs o en exercicis tancats. 

 
En el present informe, i a futur, el referit ajust es practica de la forma següent: 
 

• Es realitza un ajust negatiu (menor despesa computable i menor necessitat de finançament) per l’import del 
compte 413 que resulta aplicat a l’exercici en curs. 

• Es realitza un ajust positiu (major despesa computable i major necessitat de finançament) per les despeses 
meritades en l’exercici que queden pendents d’aplicar al pressupost en la data de tancament. 

• En definitiva, es practica l’ajust per la diferència existent entre el saldo del compte 413 a 31/12/N i el saldo 
del compte a 31/12/N-1. 

 
D’acord amb aquesta nova metodologia per a la pràctica de l’ajust del compte 413, les magnituds resultants són: 
 

A) REGLA DE LA DESPESA 
REGLA DE LA DESPESA 2012 

Despesa computable (capítols 1 a 7) 8.872.140,50 € 
Ajust per interessos deute (capítol 3) - 223.738,98 € 
Ajust per subvencions (capítols 4 i 7) -254.927,14 € 
TOTAL SENSE AJUST COMPTE 413 8.393.474,38 € 

Ajust negatiu compte 413 - 1.049.862,43 €. 
Ajust positiu compte 413 + 15.970,32 € 

Ajust positiu compte 413 (EPSAR) + 2.419.679,60 € 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE 2012 9.779.261,87 € 

LÍMIT MÀXIM DESPESA COMPUTABLE 2013 
(9.779.261,87 * 1,017) 

9.945.509,32 € 

 
 

REGLA DE LA DESPESA 2013 
Despesa computable (capítols 1 a 7) 7.673.310,37 € 
Ajust per interessos deute (capítol 3) - 572.130,82 € 
Ajust per subvencions (capítols 4 i 7) -199.261,48 € 
TOTAL SENSE AJUST COMPTE 413 6.901.918,07 € 

Ajust negatiu compte 413 - 15.970,32 €. 
Ajust positiu compte 413 + 18.052,57 € 

Ajust positiu compte 413 (EPSAR) NO ES PRACTICA 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE 2013 6.904.000,32 € 

RESULTAT COMPLIMENT 
LÍMIT MÀXIM DESPESA COMPUTABLE 2014 

(6.904.000,32 * 1,015) 
7.007.560,32 

 
En relació amb el límit màxim de despesa computable per a 2014 (7.007.560,32 €), s’ha de tindre en compte que 
resulta d’aplicació, d’acord amb l’article 12 de la LOEPSF, un ajust a l’alça derivat de canvis normatius que suposen 
augments permanents de la recaptació. 
 
En el cas de l’Ajuntament de Moncofa aquest ajust deriva de la nova ponència de valors aprovada en l’exercici 2010 i 
que està resultant d’aplicació des de l’exercici 2011 (s’adjunta l’informe de la directora del Servei de Recaptació 
Provincial a efectes d’acreditar tal extrem). 
 
En l’exercici 2014 aquest ajust ascendeix a la quantitat de 207.261,62 €, obtinguts al comparar les quotes líquida que 
deriven del padró d’IBI Urbana 2014 amb les derivades del padró de 2013. 
 
A la vista d’aquest ajust positiu el límit de despesa computable per a 2014 queda xifrat en 7.214.821,94 € 
(7.007.560,32 + 207.261,62). 
 

REGLA DE LA DESPESA 2014 
Despesa computable (capítols 1 a 7) 10.144.391,24 € 
Ajust per interessos deute (capítol 3) - 450.522,12 € 
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Ajust per subvencions (capítols 4 i 7) -97.943,07 € 
TOTAL SENSE AJUST COMPTE 413 9.595.926,05 € 

Ajust negatiu compte 413 - 18.052,57 €. 
Ajust positiu compte 413 + 17.000 € 

Ajust negatiu compte 413 (EPSAR) - 2.419.679,60 € 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE 2014 7.175.193,88 € 

RESULTAT COMPLIMENT 
 
La diferència entre l’actual despesa computable (7.175.193,88 €) i el que figurava en l’anterior projecció facilitada a 
l’òrgan de tutela financera (8.781.193,88 €) que ascendeix a 1.606.000 € té el seu origen en el capítol 7 i 6 de 
despeses, d’acord amb el detall següent: 
 

• En la projecció inicial es contemplava que en l’exercici 2014 s’executaria la totalitat d’EDAR que resta per 
executar i que ascendeix a 2.452.653,20 € íntegrament finançats amb préstec. 

 
En la present projecció s’ha considerat que la despesa que realment s’imputarà a l’exercici 2014 serà 
d’1.226.326,60 €, tenint en compte la data en què ens trobem, la data en la qual es podrà formalitzar el 
préstec, la data en què s’alçarà la paralització de l’obra, la data en què es reprendrà l’execució de l’EDAR, i 
que el termini estimat d’execució del que resta d’EDAR és de sis mesos. 
 

• En la projecció inicial es contemplava que en l’exercici 2014 s’executaria, amb càrrec del capítol 6 de l’estat 
de despeses, la totalitat de l’obra relativa a la millora i adequació dels col·lectors d’aigües residuals i que 
ascendeix a 359.346,80 € íntegrament finançats amb préstec. 

 
En la present projecció s’ha considerat que la despesa que realment s’imputarà a l’exercici 2014 serà de 
179.673,40 €, tenint en compte la data en què ens trobem, la data en la qual es podrà formalitzar el préstec, 
que serà necessari la redacció i aprovació del pertinent projecte d’obres, la data en què es finalitzarà la 
licitació de l’assenyalada obra i del termini estimat per a l’execució. 
 

• En la projecció inicial es contemplava que en l’exercici 2014 s’executaria, amb càrrec del capítol 6 de l’estat 
de despeses, la totalitat de l’obra relativa a la connexió de l’EDAR de camí Cabres i que ascendeix a 200.000 
€. 

 
En la present projecció s’ha considerat que la despesa que realment s’imputarà a l’exercici 2014 serà de 0 €, 
ja que es tracta d’una obra de connexió de l’EDAR camí Cabres amb la nova EDAR la finalització de la qual es 
pretén i que, per tant, s’executarà coincidint amb el tram final d’execució i posada en funcionament de la 
nova EDAR, és a dir en 2015. 
 
En aquest cas la Intervenció municipal practica una retenció de crèdit per import de 200.000 €, a l’efecte que 
el Ple ratifique la no disponibilitat per a 2014 en la pròxima sessió plenària que se celebre, ja que aquesta 
mesura preventiva té un perfecte encaix en l’article 18 de la LOEPSF.   
 

Per últim cal assenyalar-se que el límit de despesa computable per a 2015 s’obtindrà aplicant a la despesa computable 
de 2014 el coeficient d’actualització (1,015) i practicant ajust a l’alça per augment de la recaptació derivada de la nova 
ponència de valors anteriorment enunciada. 
 

B) ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2013 
Ingrés computable (capítols 1 a 7) 9.777.042,05 € 

Despesa computable (capítols 1 a 7) 7.673.310,37 € 
Ajust en ingressos - 340.691,82 € 

Ajust negatiu en despeses compte 413 - 15.970,32 €. 
Ajust positiu en despeses compte 413 + 18.052,57 € 

Total ingressos computables 9.436.350,23 
Total despeses computables 7.675.392,62 € 

Capacitat/necessitat de finançament 1.760.957,61 € 
RESULTAT COMPLIMENT 

 
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2014 

Ingrés computable (capítols 1 a 7) 8.096.563,58 € 
Despesa computable (capítols 1 a 7) 10.144.391,24 € 

Ajust en ingressos recaptació exer. tancats +.1.175.000 € 
Ajust ingressos subvenció deute PIP + 481.966,56 € €. 
Ajust ingressos reintegrament PTE + 18.841,32 € 

Ajust ingressos devolucions pendents al tancament - 362.254,38 
Ajust ingressos devolucions aplicades a pressupost + 745.092,77 € 
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Ajust negatiu en despeses compte 413 - 18.052,57 € 
Ajust negatiu en despeses compte 413 (EPSAR) - 2.419.679,60 € 

Ajust positiu en despeses compte 413 + 17.000 
Total ingressos computables 10.155.209,85 € 
Total despeses computables 7.723.659,07 

Capacitat/necessitat de finançament 2.431.550,78 € 
RESULTAT COMPLIMENT 

 
La diferència entre l’actual despesa computable inicial (10.144.391,24 €) i la que figurava en l’anterior projecció 
facilitada a l’òrgan de tutela financera (11.750.391,24 €) que ascendeix a 1.606.000 € té el seu origen en el capítol 7 i 6 
de despeses. 
 
En relació amb les diferències assenyalades serveix el que s’ha exposat anteriorment amb motiu de la regla de la 
despesa 2014. 
 
A la vista de les magnituds resultants, tant en la vessant de regla de la despesa com d’estabilitat pressupostària, cal 
assenyalar que aquestes reflecteixen el compliment per part de l’Ajuntament de Moncofa, i s’han de realitzar les 
consideracions jurídiques següents: 
 

1. A l’existir compliment de l’estabilitat pressupostària en la liquidació de l’exercici 2013, com a conseqüència de 
la nova metodologia empleada en la pràctica de l’ajust del compte 413, queda sense efecte, per mancar 
d’objecte, el PEF 2014 aprovat per la corporació en sessió plenària de data 27-02-2014. 

 
2. A la vista del compliment de les magnituds d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa que es posen de 

manifest en el present informe no és necessària l’aprovació de cap PEF, màxim quan en el mateix informe 
figura l’adopció d’una mesura automàtica de prevenció, regulada en l’article 18 de la LOEPSF, com és la no 
disponibilitat de crèdits del capítol 6 de despeses per import de 200.000 €. 

 
3.  La citada mesura preventiva, respecte de la qual la Intervenció municipal ha practicat la pertinent retenció 

de crèdit, haurà de ser ratificada pel Ple en la pròxima sessió que celebre. 
 
4. El compliment de l’estabilitat pressupostària en la liquidació de l’exercici 2013 que s’obté capacitat de 

finançament per import d’1.760.957,61 €, unit al fet d’haver obtingut en la liquidació de l’exercici 2013 un 
Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals Ajustat (RLTDGA) d’1.714.418,978 € fa que resulte 
d’aplicació la previsió legal continguda en l’article 32 de la LOEPSF. 

 
A l’efecte de donar compliment a l’article 32 de la LOEPSF, i excepte que l’Ajuntament complisca els requisits 
que l’habiliten per a l’aplicació de les mesures contemplades en la disposició addicional sisena LOEPSF, 
s’haurà de procedir a l’amortització de deute financer pel menor dels imports obtinguts en concepte de 
superàvit pressupostari (capacitat de finançament) i romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 
ajustat (RLTDGA). 
 
Tenint en compte que la capacitat de finançament ascendeix a 1.760.957,61 € i que el RLTDGA ascendeix a 
1.714.418,97 €, dels quals 358.388,56 € han sigut utilitzats per a finançar modificació pressupostària amb 
destinació a la imputació del compte 413, haurà de realitzar-se la modificació pressupostària pertinent per a 
possibilitar l’amortització de deute, amb càrrec del capítol 9 de despeses, per import d’1.356.030,41 €.” 
 

D’acord amb el que s’ha exposat propose al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 

Primer. Determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost 2013. 
 
Segon. Deixar sense efecte, per mancar d’objecte, el PEF 2014 aprovat per l’Ajuntament en sessió plenària de data 27-
02-2014. 
 
Tercer. Determinar que la despesa computable en la liquidació del 2013, a l’efecte de la regla de la despesa, ascendeix 
a 6.904.000,32 €. 
 
Quart. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari assignat a l’aplicació EQU-161-60900 “connexió EDAR 
Cabres”, el qual ascendeix a 200.000 €. 
 
Cinqué. Prendre en consideració el fet que, excepte que resulten d’aplicació les mesures contemplades en la disposició 
addicional sisena de la LOEPSF, s’haurà de procedir a donar compliment a l’article 32 de la LOEPSF mitjançant 
l’amortització de deute públic per import d’1.356.030,41 €. 
 
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Gual (interventor). 
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El Sr. Gual (interventor) explica l’informe 201/2014, que forma part de l’expedient d’endeutament que tenim amb la 
Conselleria d’Hisenda, que ha determinat que els ajustos que s’han portat a terme en aquest Ajuntament eren agressius 
i que es podien aplicar aquests ajustos d’una manera més laxa. A la vista d’aquest nou ajust, resulten una sèrie de 
magnituds que es posen de manifest en aquest informe i s’eleva al Ple la proposta que es troba transcrita anteriorment 
i que ha llegit el secretari. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta per què des de la Conselleria d’Hisenda, si des de l’Ajuntament diem que els 
ajustos s’han establit des de la seguretat, demanen que siguen menys agressius. 
 
El Sr. Gual (interventor) contesta que per una mera qüestió jurídica, perquè entenen que el criteri que ha de primar és 
l’aplicació de l’ordenament jurídic pur i dur, i no entren en altres valoracions. 
 
L’alcalde diu que es tracta de diferents criteris del funcionariat. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que no hi ha molt més a dir, que aquest informe s’emet per a ajustar els criteris de 
l’Ajuntament de Moncofa als de Conselleria d’Hisenda, i que per ajustar-nos als criteris que ens dicta, l’estabilitat 
pressupostària en 2014 s’acompleix completament. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que cal ajustar-se als criteris que dicten els funcionaris de Conselleria perquè al cap i a 
la fi són els que han d’autoritzar l’endeutament per a poder acabar la depuradora. Açò té una sèrie de connotacions que 
afecten la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària. El nostre grup no ha participat en l’elaboració dels 
pressupostos, i encara que no posarem pedres en el camí, tot el contrari, ens abstindrem en aquest punt. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que les condicions venen imposades des de Conselleria per a poder endeutar-nos i així 
finalitzar les obres de la depuradora. Nosaltres voldríem saber quines són les condicions de la Conselleria encara que 
tampoc posarem traves. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que en dia ja va posar de manifest la seua disconformitat amb els criteris plantejats per 
Conselleria, que no ha pressionat en cap moment a aquesta Intervenció, però que en aquesta ocasió són acceptables, 
perquè es tracta d’una diferència en un compte, per la qual cosa com es tracta que l’expedient siga el seu curs i isca 
avant l’endeutament, han sigut acceptats. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que donen per contestada la pregunta, que no valoraran si les condicions de l’Ajuntament 
són millors que les de Conselleria, però sí que voldrien saber quines són les condicions de la Generalitat. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que si el Sr. Canós es refereix a condicions financeres. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el que voldrien saber són les característiques que planteja Conselleria i quina 
documentació ha aportat. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que tal com està plasmat en l’informe, l’única diferència en l’ajust del compte 413. En un 
Ajuntament i en qualsevol altra administració no defereix la regla d’estabilitat pressupostària, únicament pot haver-hi 
alguna diferència en els ajustos i la Intervenció municipal ha interpretat una regla jurídica d’una manera i Conselleria 
d’una altra. Com el criteri beneficiava l’Ajuntament, s’ha decidit acceptar la interpretació de la Comunitat Autònoma, 
segons està explicat en l’informe d’Intervenció. La documentació està en el Departament d’Intervenció i és pública. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta sobre el punt 5é, en referència a l’amortització del deute d’1.352.000 euros, si 
estarem en condicions de fer front al pagament d’aquest import que ens obliguen a pagar. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que eixe punt ha d’estar per un principi de legalitat, però que s’ha de tindre en compte amb 
reserves, perquè cal valorar una sèrie d’excepcions. D’una banda que no es podia emtere un informe des d’Intervenció 
amb el període de temps tan breu de què es disposava i, de l’altra, l’import a amortitzar podria ser més baix. La seua 
opinió jurídica de si existeix obligació d’amortitzar i l’import final la difereix als mesos de setembre i octubre. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 6 vots a favor del Grup Socialista i 6 abstencions (5 del Grup 
Popular i 1 del Grup Bloc). 
 
 
6. PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LES PRETENSIONS PLANTEJADES PER 
MONCOFA URBANIZACION UTE EN RELACIÓ AMB L’ACORD PLENARI DE DATA 29 DE MAIG DE 2014 
 
Vist l’informe número 204/2014, de data 25 de juliol de 2014, emés per la Intervenció municipal amb el contingut 
següent: 

“Informe Intervenció número 204/2014 
 

Assumpte: Informe d’Intervenció emés amb motiu dels escrits presentats per l’agent urbanitzador del sector Belcaire 
Nord (Moncofa Urbanización UTE) en les dates 10 de juny de 2014 (RE 4074) i 26 de juny de 2014 (RE 4547) en els 
quals sol·licita una ampliació del termini, concedit per acord plenari de data 29 de maig de 2014, almenys de quinze 
dies hàbils i la devolució dels avals per haver-ne expirat la vigència el dia 19 de juny de 2014. 



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

Acta de la sessió plenària ordinària de 31 de juliol de 2014                   Pàgina     12 

 
Exercici: 2014 
 
1. FETS 
 En data 2 de gener de 2014 es presenta, pel representant de l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord, un escrit en 
què sol·licita la resolució de la condició d’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord i la liquidació del contracte subscrit 
per al desenvolupament del PAI. 
 
En data 1 d’abril de 2014 es dicta una providència per Alcaldia en la qual, a la vista de la sol·licitud de resolució de la 
condició d’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord, sol·licita de la Intervenció municipal l’emissió d’un informe 
respecte de diverses qüestions. Les referides qüestions són: 
 

• Possibles incompliments per part de l’agent urbanitzador, d’índole economicofinancera esdevinguts en el 
present programa. 

• Determinar si s’ha procedit, per part de l’agent urbanitzador del sector, al compliment mitjançant el pagament 
íntegre a aquesta Administració, o en el seu cas, a l’existència de finançament o garanties legals suficients 
per a acometre les obligacions pròpies del programa. 

• En cas d’existir garanties, determinar la conformitat o no a dret d’elles. 
 
En data 11 d’abril de 2014 aquesta Intervenció emet l’informe 109/2014, en el qual, a l’abordar l’estudi de les qüestions 
anteriorment assenyalades, es posa de manifest la concurrència de determinades deficiències en els avals constituïts, 
per l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord, per a garantir les obligacions de finançament inherents a les obres 
Pont i Passarel·la. 
 
En data 14 d’abril de 2014, com a conseqüència de l’informe referit en l’apartat anterior, aquesta Intervenció emet 
l’informe número 113/2014, en el qual es proposa a l’Alcaldia que es procedisca a comunicar a l’agent urbanitzador les 
deficiències detectades en els avals, indicar-li també el greu perjuí que tals deficiències produeixen en els drets de 
l’Ajuntament i, per tant, el risc greu que produeixen a l’interés públic, i requerir-li també perquè procedisca a esmenar 
tals deficiències amb un termini de deu dies hàbils. 
 
En data 14 d’abril de 2014, a partir de l’informe d’Intervenció número 113/2014, es dicta el Decret d’Alcaldia número 
527/2014, en el qual es plasmen les mesures proposades per la Intervenció municipal. Aquest decret és notificat a 
l’agent urbanitzador en data 22 d’abril de 2014. 
 
En data 7 de maig de 2014 l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord (Moncofa Urbanización UTE), mitjançant l’escrit 
amb RE 3271 realitza al·legacions al Decret 527/2014, les quals es concreten en els extrems següents: 
 

• El procediment a seguir per l’Ajuntament ha de ser el previst per a la revocació d’actes administratius. 
• Moment temporal en què l’Ajuntament detecta les deficiències existents en els avals i en requereix la 

correcció. 
• La no concurrència en els avals de les deficiències posades de manifest per l’Ajuntament al no resultar 

d’aplicació el RD 1098/2001. 
• Impossibilitat que l’aval tinga una vigència indefinida al respondre d’obligacions (obres), l’execució de les 

quals depén de l’Ajuntament. 
 
En data 16 de maig de 2014 aquesta Intervenció emet l’informe número 145/2014, en què d’acord amb els fonaments 
jurídics que hi figuren es proposa a l’Alcaldia que eleve al Ple l’adopció de les mesures consistents a desestimar les 
al·legacions formulades al Decret 527/2014, requerir novament a l’agent urbanitzador perquè procedisca a esmenar les 
deficiències existents en els avals, advertint-li novament del greu perjuí que tals deficiències produeixen en els drets de 
l’Ajuntament i per tant el greu risc que produeixen a l’interés públic, i atorgant-li un nou termini de cinc dies hàbils. 
 
En data 29 de maig de 2014 el Ple de la Corporació adopta l’acord en el sentit contingut en l’informe d’Intervenció 
número 145/2014. Aquest acord és notificat a l’agent urbanitzador. 
 
En data 10 de juny de 2014 l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord (Moncofa Urbanización UTE), mitjançant 
l’escrit amb RE 4074 sol·licita una ampliació del termini, concedit per acord plenari de data 29 de maig de 2014, de 
quinze dies hàbils almenys. 
 
En data 26 de juny de 2014 l’agent urbanitzador del Sector Belcaire Nord (Moncofa Urbanización UTE), mitjançant 
l’escrit amb RE 4547 sol·licita la devolució dels avals per haver expirat la vigència el dia 19 de juny de 2014. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 a) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
3. INFORME 
A la vista dels antecedents posats de manifest es procedeix a l’emissió del present informe, el qual versa sobre les 
qüestions plantejades per l’Agent Urbanitzador en els escrits de data 10 i 26 de juny de 2014 respectivament. 
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a) En referència a la sol·licitud d’ampliació del termini concedit per acord plenari de data 29 de maig de 2014: 
 
A pesar que aquest extrem ha perdut la virtualitat pràctica com a conseqüència de la sol·licitud de cancel·lació d’avals 
presentada en data 26 de juny de 2014, aquesta Intervenció considera oportú procedir al seu estudi jurídic. 
 
Atés que el present procediment (esmena de deficiències existent en garanties constituïdes davant de l’Administració) 
no és un procediment taxat en el sentit d’un procediment regulat en una concreta disposició normativa, aquesta 
Intervenció considera que resulten d’aplicació els preceptes continguts en la Llei 30/1992. 
 
En aquest sentit, l’article 49 de la citada norma disposa: 
 
“L’Administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d’ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels 
terminis establits, que no excedisca de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de tercer. L’acord d’ampliació haurà de ser notificat als interessats. 
 
L’ampliació dels terminis pel temps màxim permés s’aplicarà en tot cas als procediments tramitats per les missions 
diplomàtiques i oficines consulars, així com a aquells que, tramitant-se en l’interior, exigisquen complir algun tràmit en 
l’estranger o en els quals intervinguen interessats residents fora d’Espanya. 
 
Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació hauran de produir-se, en tot cas, abans del venciment 
del termini de què es tracte. En cap cas podrà ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre ampliació 
de terminis o sobre la denegació no seran susceptibles de recursos.” 
 
A la vista del citat article ha de concloure’s que no és possible jurídicament l’ampliació de termini sol·licitada per l’agent 
urbanitzador. 
 
b) Pel que fa a la sol·licitud de cancel·lació d’avals per haver expirat la vigència el dia 19 de juny de 2014: 
 
El cos d’ambdós avals assenyala que aquests estaran en vigor fins que l’Ajuntament de Moncofa, o qui en el seu nom 
siga habilitat per a això, autoritze la cancel·lació de conformitat amb la legislació vigent i una vegada emés el 
corresponent certificat final d’obra, i en tot cas per un període màxim de cinc anys. 
 
Si atenem al referit termini de vigència i a la data d’emissió dels avals, 18 de juny de 2009, resulta evident que ha 
desplegat els seus efectes una causa automàtica de finalització de la vigència d’aquests com és el transcurs del termini 
de cinc anys indicat més amunt.  
 
D’acord amb el que s’ha exposat s’hauria de procedir a la cancel·lació dels avals. No obstant això, no s’han de 
desconéixer les incongruències existents en els mateixos avals, ja que s’hi assenyala la subjecció a la normativa de 
contractes del sector Públic per a després introduir clàusules, tals com la relativa a un termini de vigència màxim, que 
xoquen frontalment amb la citada normativa. 
 
Així l’aval assenyala que s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb subjecció als termes previstos 
en la legislació de contractes del sector públic i en les normes de desenvolupament. 
 
La situació descrita, subjecció dels avals a la normativa de contractació pública incloent-hi al seu torn clàusules 
contràries a la citada normativa, ha sigut resolta pel TSJ DE La Rioja en la sentència 257/2011. 
 
En el supòsit analitzat per aquesta sentència, l’aval, sense que l’Administració s’haguera percebut d’això, va ser 
constituït per termini determinat. Ja complit el termini de vigència de l’aval es resol el contracte per causa imputable al 
contractista i l’Administració en pretén l’execució a la qual cosa s’oposa l’avalista. El Tribunal d’instància assenyala que 
“(…) una vegada acceptat l’aval, tal com va ser prestat, sense la deguda diligent observança per part de l’Administració, 
considera que no pot confiscar l’aval, per haver superat el termini de vigència establit en el contracte.” Ara bé, apel·lada 
la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de La Rioja, subratlla que el text de l’aval: “(…) de forma expressa, 
assenyala l’aplicació de l’article 36 del RDL 2/2000, de 16 de juny i l’article 56 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre”, i 
resulta que el citat article 56 del RGLCAP estableix que: “(…) l’aval serà de duració indefinida i romandrà vigent fins que 
l’òrgan a disposició del qual es constituïsca resolga expressament declarar l’extinció de l’obligació garantida i la 
cancel·lació de l’aval, (…)” per la qual cosa en “ (…) aplicació l’article 1255 del Codi Civil segons el qual els contractants 
no poden establir pactes, clàusules i condicions que siguen contràries a les lleis, per tant, la limitació temporal de l’aval 
ha de tindre’s per no posada, al resultar evidentment contradictòria amb la llei expressament reflectida en el mateix 
contracte”, i conclou que, en conseqüència, és conforme a dret la confiscació de l’aval efectuada per l’administració 
contractant. 
 
A la vista del que s’ha exposat, aquesta Intervenció considera que l’automatisme relatiu al transcurs del termini de cinc 
anys que figura en l’aval s’ha de tindre per no posat i, per tant, no produeix cap efecte pel que fa a la cancel·lació dels 
citats avals. 
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat, aquesta Intervenció considera que els avals han de seguir a disposició de 
l’Ajuntament de Moncofa fins a la data en què es donen les circumstàncies habilitants per a la confiscació o devolució 
segons escaiga. 
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Per últim aquesta Intervenció considera oportú que tal extrem siga comunicat tant a l’agent urbanitzador com a l’entitat 
avalista i que s’indique a ambdós que es procedisca a adequar la redacció literal dels avals a la realitat existent, que no 
és cap altra que les referides garanties estan subjectes a la legislació sobre contractació pública.” 
 
A la vista de tot el que antecedeix propose al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 

ACORD 
 
Primer. Considerar que l’automatisme relatiu al transcurs del termini de cinc anys que figura en l’aval ha de tindre’s 
per no posat i per tant no produeix cap efecte pel que fa la cancel·lació dels citats avals. 
 
Segon. Determinar que els avals han de seguir a disposició de l’Ajuntament de Moncofa fins a la data en què es donen 
les circumstàncies habilitants per a la confiscació o devolució segons procedisca. 
 
Tercer. Comunicar els extrems anteriors tant a l’agent urbanitzador com a l’entitat avalista i indicar a ambdós que es 
procedisca a adequar la redacció literal dels avals a la realitat existent, que no és cap altra que les referides garanties 
estan subjectes a la legislació sobre contractació pública.” 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica el procediment seguit, reflectit en els informes d’Intervenció, a instància de 
l’empresa que en el seu dia va demanar la liquidació del contracte d’agent urbanitzador.  
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que aquesta empresa es creu que ens xuplem el dit, quan demana ampliacions de 
termini per a esmenar errors i arribar fins a la data que els interessa per a sol·licitar la devolució dels avals. Per tant, 
estem d’acord amb l’informe de la Intervenció municipal en què no ha d’ampliar-se el termini i creuen que aquest 
assumpte acabarà en un contenciós. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tal com avançaren en l’últim Ple, aquest assumpte acabarà en el contenciós, entenen 
que no s’ha de concedir l’ampliació del termini i presenten una esmena parcial amb dos punts: primer, que es localitzen 
els informes que es van fer en el seu moment per a donar autorització d’aquests avals, que es va votar en sessió 
plenària, per a saber qui ho va aprovar i quines responsabilitats s’han de demanar. La segona part de l’esmena és que 
es busquen responsables per una possible responsabilitat patrimonial derivada d’una mala gestió tècnica i política. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós des que ha eixit de l’equip de govern vol investigar el que no ha investigat mentres n’ha 
format part. Tanta transparència volia que n’hi haguera que s’ha esglaiat i se n’ha anat. I com ha dit altres vegades, ha 
tingut l’ocasió d’investigar, inclús de pactar una moció de censura amb el Grup Popular i no ho ha fet. No entén quin és 
l’interés que té ara d’investigar les possibles responsabilitats i fomentar des d’ací que es porte al contenciós. Si 
finalment aquest assumpte ha d’acabar en el contenciós acabarà, però no perquè ho promocione l’Ajuntament.  El que 
vol el Sr. Canós és tirar pedres a l’equip de govern ara que ja no forma part d’ell. 
 
El Sr. Andrés (Grup Socialista) diu que està d’acord amb l’esmena del Grup Bloc,  però creuen que no té cabuda en 
aquest punt, per la qual cosa li suggereixen que ho presente com a moció, a part d’aquest punt. Pregunta la seua 
opinió al secretari. 
 
El secretari diu que en l’aspecte jurídic no hi hauria cap inconvenient i afegeix que es tracta d’un que tracta qüestions 
administratives i l’esmena és més una declaració institucional, per la qual cosa és qüestió dels presents que s’incloga o 
no l’esmena.  
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el seu grup ha demanat sempre que es busquen responsables, abans i després de 
formar part de l’equip de govern i el motiu de separar-se de l’equip de govern, com és coneixedor tot el poble, és 
precisament que el resultat de les auditories donava peu a exigir responsabilitats. Respecte a la moció de censura i 
l’Alcaldia, el seu grup la tindrà quan ho decidisca el poble. La mala gestió de l’antiga legislatura no para de posar a 
aquest municipi en contenciosos. El que es demana amb aquesta esmena és que s’incloguen aquests dos punts perquè 
es busque els responsables i el Grup Socialista cada vegada que s’exigeixen responsabilitats desvia l’atenció. No s’ha de 
tindre por de buscar els responsables. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós busca ara que no està en l’equip de govern els responsables i que ho va poder haver fet 
en el seu dia durant dos anys i no ho va fer. Encara està a temps de denunciar davant del jutjat qualsevol irregularitat 
que detecte. Repeteix que ha tingut en la seua mà tirar cap endavant una moció de censura i no ho ha fet per por i que 
no podem estar sempre remuntant-nos arrere per a buscar responsables i li recorda que el Grup Bloc també ha estat 
anys arrere en l’equip de govern. No s’ha de mirar arrere, sinó cap avant i buscar solucions als problemes. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que votaran a favor de l’esmena presentada pel Grup Bloc. 
 
L’alcalde diu que el Grup Popular s’uneix al Grup Bloc perquè també volien l’Alcaldia i també van tindre por de seguir 
avant amb la moció de censura. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que ells no van tindre por, el que passa és que més val sol que mal acompanyat. 
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Se sotmet l’esmena presentada pel Grup Bloc a votació i resulta un empat amb 6 vots a favor (5 del Grup Popular i 1 
del Grup Bloc) i 6 vots en contra del Grup Socialista. 
 
Se sotmet a votació de nou l’esmena presentada pel Grup Bloc i resulta de nou un empat amb 6 vots a favor (5 del 
Grup Popular i 1 del Grup Bloc) i 6 vots en contra del Grup Socialista; així, es rebutja l’esmena. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per 11 vots a favor (6 del Grup Socialista i 5 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
7. DICTAMEN RELATIU A LA DECLARACIÓ DELS FESTEJOS TAURINS QUE SE CELEBREN A MONCOFA COM 
A PART INTEGRANT DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA PROVÍNCIA, DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA I DE L’ESTAT ESPANYOL 
 
“En base a les competències establides en la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del Règim Local, així com al que 
estableix la convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de l’Organització per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), ratificada per l’Estat Espanyol el 25 d’octubre de 2006, amb entrada en 
vigor el 25 de gener de 2007, es formula l’aprovació en el Ple de la Corporació la següent PROPOSTA: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Primer: 
La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, de conformitat amb el que estableix 
en l’article 2n, atorga a les comunitats, els grups i els individus la facultat per a reconéixer el seu patrimoni cultural 
immaterial, el qual defineix de la següent manera: 
 
“S’entén per patrimoni cultural immaterial: les representacions, expressions, coneixements i tècniques –juntament amb 
els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents- que les comunitats, els grups i en alguns 
casos els individus reconeguen com a part integrant del seu patrimoni cultural.” 
 
Segon:  
Al llarg de l’any se celebren a Moncofa una gran quantitat d’actes organitzats per l’Ajuntament i les comissions de festes 
del municipi, amb un gran esplendor i un nivell de participació i prestigi admirat i reconegut en tota la Comunitat 
Valenciana. 
 
Les nostres festes taurines constitueixen un referent, no solament en la província i en la Comunitat, sinó també en tot 
el país. Es tracta de les nostres festes populars, que posen de manifest els costums més arrelats de la localitat, la seua 
idiosincràsia i les seues tradicions més ancestrals. 
 
Tercer: 
La celebració d’aquestes festes permeten fomentar el desenvolupament econòmic i turístic, difondre la nostra cultura i 
promoure els valors, els costums i tradicions, i l’afició taurina dels nostres pobles; adquireix així un valor inestimable per 
als habitants de la nostra població i la província de Castelló. 
 
Quart: 
Els festejos taurins són un fet cultural que no es pot desvincular de la nostra història i tradicions, així com la proliferació 
d’associacions culturals al voltant de la festa del bou al carrer i la festa nacional, que aglutinen el sentir i les inquietuds 
taurines de la gran majoria de ciutadans. 
 
Cinqué: 
Per la seua trajectòria històrica i el seu valor cultural, en les festes de Moncofa el bou al carrer en totes les seues 
modalitats forma part del Patrimoni Cultural Immaterial del nostre poble. 
 
Sisé: 
De conformitat amb el que estableix la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat de l’Organització per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), s’ha d’elaborar un inventari del patrimoni 
cultural immaterial dels estats i en aquest sentit, s’ubiquen aquestes fires i festes com un dels valors que ha de 
conformar aquest inventari. 
 
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia Presidència, se sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament el següent 
acord: 
 
PRIMER. Declarar les festes i els espectacles o festejos taurins que se celebren a Moncofa com a part integrant del 
patrimoni cultural immaterial de la ciutat, unida a les més arrelades tradicions, segons les disposicions contingudes en 
la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. 
 
SEGON. Remetre una certificació del present acord a les conselleries de Cultura i de Governació de la Comunitat 
Valenciana i al Consell de Patrimoni Històric, a fi que en conformitat amb el que estableix la Convenció per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, siguen inscrits els festejos taurins que se celebren amb 
motiu de les festes de Moncofa com a elements integrants de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial, tant de la 
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Comunitat Valenciana com de l’Estat Espanyol, que en el seu moment presentarà la candidatura de la Tauromàquia 
perquè siga inscrita en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO”. 
 
Es planteja debatre conjuntament els punts 7 i 8 i tots els grups estan d’acord, per la qual cosa el secretari dóna lectura 
als dos acords. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica la moció, que tracta de manifestar el suport als festejos taurins i sol·licitar que es 
tornen a obrir els tràmits per a declarar-los d’interés tant de la Comunitat Valenciana com de l’Estat espanyol, i perquè 
siga inscrita en la llista del patrimoni immaterial de la UNESCO, ja que una sèrie de municipis veïns que tenen aquesta 
festa en els seus programes pensen sol·licitar-la conjuntament, entre els quals es troba Moncofa i atesa la repercussió 
tant a nivell cultural com social com econòmic que té aquesta festa en la nostra població. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan d’acord amb aquesta moció, ja que el seu grup la va presentar el dia 24 de 
novembre de 2011, i en aquell moment es va rebutjar la moció pel vot de qualitat de la Presidència, impedint així que 
prosperara aquesta sol·licitud, no sap si en aquell moment l’equip de govern pensava que anaven a utilitzar aquesta 
moció de manera electoralista o que el seu soci de govern, referint-se al Sr. Canós, va pressionar perquè no es votara a 
favor. En qualsevol cas s’alegra que ara la presenten i li donaran suport, i espera que ningú faça política d’açò. 
 
L’alcalde diu al Sr. Andrés que es tracta del seu exsoci. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) rectifica i puntualitza que es tracta de l’exsoci de l’equip de govern. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) agraeix la puntualització i continua el debat per a dir que presentaran una esmena a la moció 
perquè entenen que estan davant d’una moció electoralista, ja que a l’apropar-se les eleccions municipals és una 
manera de rescatar vots i més en aquests moments que els dos grups veuen que se’ls acaba la mina. Des del seu grup 
opinen que el patrimoni cultural no pertany a quatre polítics sinó a tot un poble, en aquest cas el valencià i defineix el 
que per a ells és patrimoni cultural i, fent referència a l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local, presenta una 
esmena amb la qual insta l’Alcaldia perquè es realitze una consulta popular relativa a aquestes dos mocions i que, 
d’acord amb el resultat, es prenguen les mesures oportunes per a portar aquest tràmit endavant. 
 
L’alcalde diu que no entén perquè el Sr. Canós insta l’alcalde a fer un referèndum per a saber si els veïns volen o no 
volen bous i que no li fa falta fer-ho perquè ell ja sap que els veïns volen bous i li pregunta què votarà en aquesta 
moció. Si ell no està d’acord amb el punt, que ho diga i que vote en contra, però que no propose que es realitze una 
consulta popular per a aquest tema, perquè li pareix una posició molt còmoda actuar així. Els festejos taurins atrauen 
moltíssim públic, per la qual cosa no fa falta cap referèndum, si mirem la plaça és suficient. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) contesta a la intervenció del Sr. Canós per a dir que aquest tipus d’iniciatives no les 
decideixen quatre polítics, sinó que aquests polítics estan ací asseguts perquè han sigut elegits pel poble, per tant 
representen tot un poble. Pregunta qui pagarà les despeses derivades d’eixa consulta popular i si existeix un informe 
que indique quin serà l’import d’eixes despeses. Creu que el Sr. Canós està donant rodejos perquè té por de votar en 
contra en aquests punts. Per la seua banda, el Partit Popular ho té molt clar des de 2011, votarà a favor i s’alegra que 
el Partit Socialista ara en l’any 2014 ho tinga clar. 
 
L’alcalde pregunta si l’esmena seria als dos punts. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) contesta que sí. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que des del seu grup defenen les tradicions i que no votaren en contra de la moció 
del Grup Popular en el seu dia, sinó que volien que es votara la que ells presentaren que l’esmenava, que incloïa la 
resta de festejos de Moncofa. Creuen que el que és sensat és presentar les mocions per separat, ja que els grups estan 
per la labor de tirar cap avant açò, es tracta d’una banda del BIC, que en el seu dia es va paralitzar l’expedient i s’ha de 
reprendre. Els veïns defenen els bous al carrer, i ells també, i la repercussió econòmica que comporten aquests festejos 
en els municipis on se celebren és important. Es tracta de defendre les tradicions i no és populisme. Posa l’exemple que 
l’any passat es va substituir una vesprada de vaques per un espectacle de cavalls i no va vindre ningú, amb la 
consegüent no repercussió en els comerços de la zona. Enguany s’ha programat la vesprada de vaques i la plaça estava 
plena. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que insten l’Alcaldia perquè així han de fer-ho formalment en les mocions. Els dos grups 
majoritaris diuen que no fan populisme, però sí que utilitzen aquest tipus de mocions per a recaptar vots. Estan 
esperant que el Grup Bloc es posicione en contra, però en el grup hi ha opinions dividides, per això es vol consultar el 
poble. Ja fa quatre o cinc anys que la moció està rodant per l’Ajuntament. Si el Grup Bloc es posiciona en contra els dos 
grups diran que és culpable de no voler que aquesta moció prospere. Quant al cost de la consulta, els dos partits, PP i 
PSOE, han comés errors que els han costat molts diners al poble i ara trauen la despesa de quatre papers que 
s’utilitzarien. Si els diners del poble s’han de gastar perquè opine el poble, que es gaste. 
 
L’alcalde demana al Sr. Canós que s’aclarisca: ¿És una moció de cara a les eleccions o està quatre o cinc anys en 
marxa? Primer diu una cosa, després una altra. Tira les culpes als dos grans partits majoritaris, són les que han 
governat aquests anys arrere, però no tenim la culpa que ell forme part d’un partit minoritari. El Sr. Canós acaba de 
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definir el que ha fet durant tota la legislatura: esperar a vore què diuen els altres per a pronunciar-se i fer populisme. Ja 
n’hi ha prou de vindre de salvador d’aquest poble, el que ell proposa no va a cap lloc. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) li recorda al Sr. Canós que el Grup Bloc va formar part de l’equip de govern en èpoques 
passades, que ho tinga en compte quan diu que els partits que han governat a Moncofa únicament han fet empastres. 
El Grup Bloc també els ha fet aleshores. 
 
Se sotmet a votació l’esmena presentada i resulta rebutjada per 11 vots en contra (6 del Grup Socialista i 5 del Grup 
Popular) i 1 vot a favor del Grup Bloc. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per 11 vots a favor (6 del Grup Socialista i 5 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
8. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA ON MANIFESTA EL SEU SUPORT ALS FESTEJOS 
DE BOUS AL CARRER I SOL·LICITA LA REOBERTURA DE LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LA 
DECLARACIÓ DE BIC  
 
“Els festejos de bous al carrer són, per ells mateixos, una de les senyes d’identitat de la nostra Comunitat i així es 
demostra any rere any en més del 62,5% dels municipis de la nostra terra on se celebren, en el segle XIV ja apareixen 
les primeres dades de celebració d’actes taurins en la comunitat. 
 
El passat mes de febrer es va presentar el balanç anual de festejos taurins en la nostra Comunitat; del dit balanç es 
desprenen xifres tan positives com la celebració d’un total de 6.139 sessions de bous al carrer, una xifra res 
despreciable tenint en compte l’actual situació econòmica. També cal ressaltar que s’han ampliat els municipis on s’han 
celebrat aquest tipus de festes, passant de 280 en 2012 a 285 localitats en 2013. Aquests festejos estan més de tres 
temporades superant les 6.000 sessions que els aficionats lluiten per mantindre i que no solament són part important 
de la nostra cultura sinó que contribueixen que més de 140 explotacions ramaderes de la Comunitat continuen amb 
l’activitat íntimament relacionada amb la tauromàquia i amb un impacte econòmic de prop de 184 milions d’euros 
(ramaderia, assegurances, sector sanitari, entre altres), solament en el sector hostaler genera 6.312 llocs de treball. 
 
L’arrelament dels bous al carrer en la nostra Comunitat és inqüestionable, així com l’esforç que realitzen els nostres 
municipis per a la celebració d’aquests festejos. 
 
Que en data 5 de març de 2010 el Consell de la Generalitat va iniciar els tràmits de procediment de declaració de BIC a 
favor dels espectacles taurins i els festejos de bous al carrer, procediment que va ser arxivat a l’incomplir-se el requisit 
establit en l’article 27 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià. 
 
Que el pròxim mes de juny, a l’haver-se arxivat el procediment el 15 de juny de 2012, pot tornar a iniciar-se els tràmits 
per a sol·licitar la declaració de BIC dels bous al carrer, petició que tornarem a formular entenent que els dits festejos 
formen part del nostre patrimoni cultural.  
 

 

 

ACORDS 

1. Manifestar públicament el nostre suport a les nostres tradicions, la nostra cultura, les nostres festes i els 
símbols de la Comunitat Valenciana. 

2. Sol·licitar al Consell de la Generalitat que acorde la reobertura de la tramitació del procediment de la 
declaració de BIC a favor dels espectacles taurins i els festejos de bous al carrer. 

3. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i al Consell de la Generalitat 
Valenciana”. 

 
El debat ja ha tingut lloc en el punt 7. Els grups es ratifiquen en el que s’ha dit en eixe punt. 
 
Se sotmet a votació l’esmena presentada i resulta rebutjada per 11 vots en contra (6 del Grup Socialista i 5 del Grup 
Popular) i 1 vot a favor del Grup Bloc. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per 11 vots a favor (6 del Grup Socialista i 5 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
9. PROPOSICIÓ DEL GRUP BLOC RELATIVA AL CANVI DE BANDES PER PASSOS DE VIANANTS ELEVATS EN 
L’AV. PESCADORS I EN EL C/GUILLEM DE MONCADA 
 
“Les diferents vies ràpides que connecten el municipi de Moncofa tenen un problema, la velocitat a què circulen els 
vehicles. 
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La solució presentada per aquest Ajuntament ha sigut crear unes bandes transversals que ocupen tota la via per a 
provocar la disminució de la velocitat dels vehicles que hi circulen. Les bandes estan situades a l’avinguda Pescadors i a 
l’avinguda Guillem de Moncada. Aquesta solució té un problema, el soroll que realitza quan els vehicles passen per 
damunt. 
 
El soroll no és detectat de forma preocupant pels conductors, només per aquells que no respecten, però pels veïns que 
conviuen amb ell és del tot insuportable. Cada cop que passa un vehicle turístic o de gran tonatge els seus habitants 
pateixen considerablement. 
 
De moment, no ha passat res que puga afectar l’Ajuntament però pot ser que siga qüestió de temps. Per això, des de 
Compromís, analitzem diferents solucions alternatives que milloren la qualitat de vida dels veïns de Moncofa. 
 
Proposem al Ple el següent: 

ACORD 
 

1. Instar que l’Ajuntament de Moncofa realitze els informes necessaris per a comprovar que el canvi de les 
bandes per passos de zebra elevats disminueix la problemàtica o que presenten una solució diferent a la 
proposada. 
 

2. Instar que l’Ajuntament de Moncofa canvie les bandes per passos de zebra elevats”. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) explica la problemàtica que existeix relativa a la velocitat dels vehicles en certes vies. 
L’Ajuntament ha instal·lat bandes en la calçada, que ocasionen molèsties als veïns pel soroll que provoquen al pas dels 
vehicles en l’avinguda Pescadors i en el carrer Guillem de Moncada. La instal·lació d’un radar en aquestes vies podria 
ser una solució, però té caràcter recaptador. Proposem que es busque una solució a aquest problema ja que els veïns 
han interposat queixes al respecte. Davant de la llei, eixes bandes sonores no són legals, inclús poden provocar danys 
en les vivendes de la zona, amb la qual cosa l’Ajuntament es voria immers en un procediment de responsabilitat 
patrimonial. La llei contempla altres solucions com semàfors, radars, etc. Proposem que es posen passos de zebra 
elevats per a substituir aquestes bandes.  
 
Es presenta una esmena per part del Grup Bloc que modifica la proposta d’acord com segueix: 
 

1. Instar que l’Ajuntament de Moncofa realitze els informes necessaris per a comprovar que el canvi de les 
bandes per passos de zebra elevats disminueix la problemàtica o que presenten una solució diferent a la 
proposada. 

 
2. Instar que l’Ajuntament de Moncofa una vegada emesos els informes tècnics pertinents prenga les mesures 

que calguen per tal de canviar les bandes per passos de zebra elevats”. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) contesta al Sr. Canós que aquestes bandes donen bon resultat, que en la revolta de 
Mercadona estan instal·lades i funcionen, i no molesta el soroll perquè en la finca on passa el carrer no viu ningú. 
Consultada l’empresa que instal·laria els passos elevats ens informa del cost de cada un: 4.000 euros, i en farien falta 
6. A més a més, ens comenta que el soroll es reduiria però quan passara un camió produiria igual el soroll. De moment, 
taparan aquestes bandes fins que s’estudie com es pot solucionar perquè la instal·lació del radar, com ha dit el Sr. 
Canós, seria unflar els veïns a multes, i el primer que pagaria seria ell i també el Sr. Canós. Tots pagaríem perquè ningú 
respecta eixe límit de velocitat. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan d’acord amb el primer punt de la proposició, que els tècnics realitzen els 
informes necessaris per a donar una solució a aquest problema, però la solució ha d’arribar prompte, perquè es tracta 
de vies en què els vehicles circulen a molta velocitat, com corrobora la regidora del seu grup, la Sra. Alós, que viu en un 
dels carrers citats, així com el Sr. Cueco que també viu allí. Respecte al punt 2, estaria en funció del primer, la solució 
vindria després d’emetre un informe per part dels tècnics municipals. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) parla de la possibilitat d’instal·lar un semàfor en aquests carrers perquè es puga controlar la 
velocitat i que disminuïsca el soroll. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que legalment en matèria de trànsit l’ únic que existeix és el que hi ha instal·lat en 
l’avinguda Científic Avel·lí Corma, que també són bandes sonores i també produeixen molèsties per soroll. 
 
L’alcalde diu que totes les bandes produeixen soroll. La regidora Sra. Safont té una davant de sa casa i ens pot dir si els 
molesta el soroll. Que cal buscar una solució està clar perquè els vehicles en aquests carrers circulen a gran velocitat i 
inclús fan avançaments i a cada 50 metres hi ha una travessia. El tema del radar, més enllà que siga recaptador, 
serveix perquè no s’arriben a eixes velocitats. S’estudiarà per a vore quines mesures es prenen, encara que es prenga 
la que es prenga no li pareixerà bé a tot el món. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) contesta a la Sra. Palacios que les bandes sonores transversals no estan contemplades en la 
llei, únicament les longitudinals. I des del nostre grup ens costarà donar suport a la proposta del radar. 
 
L’alcalde diu que no s’ha proposat la instal·lació d’un radar perquè no és qüestió que la gent pague. 
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El secretari aclareix els termes de l’esmena transcrita més amunt i es procedeix a la votació. 
 
Se sotmet la proposició a votació amb l’esmena assenyalada i resulta aprovada per unanimitat. 
 
10. PROPOSICIÓ DEL GRUP BLOC RELATIVA A LA SENYALITZACIÓ I INFORMES MEDIAMBIENTALS EN 
LES PLATGES DEL MUNICIPI 
 
“La falta de construcció de la nova EDAR està produint una problemàtica mediambiental a la zona residencial del camí 
de Cabres. Aquesta problemàtica va augmentant el seu radi d’acció de diferents sectors del grau de Moncofa, i col·loca 
el municipi en una greu situació que pot afectar el millor patrimoni turístic que tenim: la platja. 
 
Des de l’EPSAR (Conselleria), Diputació i l’antiga legislatura de Moncofa són coneixedors del problema des del 2006 i no 
s’han pres les mesures necessàries per a resoldre el problema. L’única mesura presa, amb caràcter rellevant, ha sigut 
l’augment de l’endeutament del municipi en 3.000.000 € per poder solucionar aquesta problemàtica. Endeutament, del 
qual no ens podem escapar per l’hecatombe urbanística socialista, promogut per una moció presentada per Compromís 
en setembre del 2013. 
 
Després de diferents reunions, mocions i preguntes a les diferents institucions superiors a la municipal, la solució a la 
problemàtica està per analitzar i decidir en la taula de la Conselleria d’Hisenda. Durant aquest temps, l’única mesura 
que s’ha realitzat, per part de l’Ajuntament, és la col·locació de cartells informatius que desaconsellen el bany en la 
platja Biniesma i la mesura dels bacteris. 
 
Compromís observa que les mesures exposades en els panells informatius de la platja Biniesma i Belcaire són del 
03/09/2013 sense cap altre document que indique el contrari. És a dir, que la mesura real de les aigües no està a 
l’abast de forma immediata i actualitzada dels banyistes, amb la conseqüència de la gravetat ambiental i sanitària que 
es poden produir. 
 
Per una altra banda, davant de les declaracions d’aquesta Alcaldia en la TVE sobre les responsabilitats patrimonials 
assumides per aquest Ajuntament i el coneixement de les irregularitats comeses. 
 
Proposem al Ple el següent 

ACORD 
 

1. Instar que l’Ajuntament de Moncofa actualitze de forma regular les mesures en totes les platges del municipi. 
 

2. Instar que l’Ajuntament de Moncofa facilite a tots els grups polítics les mesures i informes mediambientals 
corresponents, durant la part de control de les sessions plenàries fins que l’EDAR no estiga finalitzada. 
 

3.  Instar que l’Ajuntament prenga mesures judicials per depurar responsabilitats”. 
 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que han estat revisant els panells de les platges per a vore les analítiques i el seu resultat i 
hem observat que des de fa molt de temps en les platges de Belcaire i de Biniesma no estan les dades actualitzades. 
Hem de dir que el punt 1 de la proposició devem eliminar-lo perquè aquesta setmana passada han sigut actualitzats, 
però no ho estaven des de 2013. Instem perquè se’ns faciliten els informes mediambientals i els mesuraments d’eixa 
zona per a saber en quin estat està el mar en eixes platges. Després d’haver vist l’entrevista en Televisió Espanyola en 
què l’alcalde va declarar públicament que els culpables d’aquests abocaments eren membres de l’anterior equip de 
govern i que admet les irregularitats que existeixen al respecte, per la qual cosa demanem que es prenguen mesures 
judicials contra els responsables. 
 
L’alcalde contesta per al·lusions que ell no va declarar en l’entrevista que l’anterior equip de govern siga el culpable 
d’aquests abocaments, que això ho ha dit ara el Sr. Canós i que si no està conforme que pot anar al jutjat. El Sr. Canós 
l’únic que vol és venjar-se d’algú del passat, i eixa no és la faena ni la responsabilitat de l’alcalde. Una responsabilitat 
que va eludir el Sr. Canós en el seu dia quan se’n va anar de l’equip de govern per por. El que cal fer és solucionar els 
problemes, no buscar responsables. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan d’acord amb els punts de la moció i  que, sense entrar en més debat, 
votaran a favor.  
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que en l’entrevista citada l’alcalde va declarar que el problema de la depuradora venia de 
l’anterior legislatura, i ara després d’haver realitzat les gestions pertinents i tindre ja l’autorització per a acabar les 
obres, és hora de depurar responsabilitats perquè el Sr. Picher seurà en una banqueta en què no li correspon estar. El 
que ocorre és que aquest equip de govern no vol buscar a eixos responsables i eixe és el motiu que el Grup Bloc 
renunciara a formar part de l’equip de govern. No existeix cap afany de venjança, sinó que als veïns de Moncofa ens 
cobren més impostos pels empastres que s’han fet en l’anterior legislatura. Insta l’alcalde a buscar responsables perquè 
ell no té perquè acabar assegut en un banqueta pels errors dels altres. I si algú del Grup Bloc ha comés errors que ho 
pague també. 
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L’alcalde diu que el Sr. Canós no és un jutge per a dir qui ha de seure en una banqueta. En el seu dia quan estava en 
l’equip de govern no va fer res per a solucionar aquest problema, i al final l’únic que ha fet és fugir. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que no entraran a debat. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ell no vol fer seure a ningú en la banqueta, però l’alcalde va declarar davant de milers 
de persones que existeixen uns responsables i des del seu grup l’animen que no assumisca ell aquesta responsabilitat. 
El resultat de l’auditoria va confirmar que el conveni per a la construcció de la depuradora estava malament i l’alcalde 
no vol admetre-ho, encara que és sabedor. 
 
L’alcalde pregunta al Sr. Canós si està segur d’aquestes afirmacions per què no va i ho denuncia davant del jutjat. 
Repeteix que ell no va dir que no fóra el responsable d’açò, sinó que la construcció de la depuradora estava ja en 
marxa quan va arribar ell a l’Alcaldia i el Sr. Canós ha demostrat no voler solucionar el problema i anar sembrant 
zitzània per darrere pel que fa a aquest tema, fent-se fotos amb els veïns afectats. 
 
Se sotmet a votació la proposició i resulta un empat amb 6 vots a favor (5 del Grup Popular i 1 del Grup Bloc) i 6 vots 
en contra del Grup Socialista. 
 
Es torna a sotmetre a votació la proposició i resulta de nou un empat amb 6 vots a favor (5 del Grup Popular i 1 del 
Grup Bloc) i 6 vots en contra del Grup Socialista, i resulta rebutjada pel vot de qualitat de la Presidència. 
 
11. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
El secretari diu que hi ha quatre punts en el despatx extraordinari, un sobre un conveni que ja estava subscrit per 
l’Ajuntament relatiu a la retirada d’envasos que es renova cada quatre anys, però s’ha d’aprovar de nou l’adhesió 
perquè siga efectiva, una moció del Grup Popular i dos mocions del Grup Socialista que li han sigut entregades en 
aquesta sessió. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) demana un recés i que els siguen facilitades les mocions del Grup Socialista per a l’estudi 
de la urgència i el contingut i que la moció que ha presentat el seu grup quede damunt de la taula. 
 
A les 22.20 hores s’absenta la Sra. Martínez (Grup Popular) i es produeix un recés per a l’estudi de les mocions. A les 
22.24 hores es reincorpora la Sra. Martínez i a les 22.26 hores es reprén la sessió. 
 
11.1. MOCIÓ RELATIVA A LA RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONCOFA AL CONVENI 
MARC ENTRE LA GENERALITAT I ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA PER AL RECICLAT DELS RESIDUS 
D’ENVASOS, PAPER I CARTRÓ, SUBSCRIT A DATA DEL 10 DE DESEMBRE DE 2013 
 
Vist l’informe intern en data 30 de juliol de 2014 per la tècnica de Medi Ambient, que es transcriu a continuació: 
 
 “La tècnica que subscriu, basant-se en la providència d’Alcaldia de 29 de juliol de 2014 emet el següent informe per a 
l’adhesió del conveni marc entre la Generalitat i Ecoembalajes España, SA per al reciclat de residus d’envasos, paper i 
cartó, subscrit a data del 10 de desembre de 2013, segons la Resolució de 20 de gener de 2014, de la directora general 
del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre la 
Generalitat i l’entitat Ecoembalajes España, SA. 
 
ANTECEDENTS 
El conveni esmentat, publicat en data 20 de gener de 2014 (Ecoembes) i deixa sense efecte el conveni anterior subscrit 
en data 30 de desembre de 2008 entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, i l’entitat Ecoembes. Aquest conveni es publica en la Resolució d’11 de febrer de 2009, del director general 
de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència. 
 
Referent a aquest conveni publicat l’11 de febrer de 2009, segons la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 
data 27 de març de 2009 s’acorda el següent: 
 

Primer: acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el conveni marc subscrit entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l’entitat 
Ecoembalajes España, SA de data 30 de desembre de 2008. 
 
Segon: autoritzar el president de la corporació per a la firma de tots els documents necessaris per a la 
formalització de l’adhesió a l’esmentat conveni marc. 
 
Tercer: remetre tres exemplars del certificat del present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge perquè en tinga coneixements i efectes oportuns. 

 
Segons la documentació disponible per a l’adhesió al conveni publicat en 2009, el que l’Ajuntament comunica a 
Ecoembes la “designació a del servei de recollida selectiva” de data 2 de setembre de 2009, el pagament de les 
quantitats facturades per CESPA, SA, s’haurà d’abonar en el compte de la citada empresa. 
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Les aportacions econòmiques d’Ecoembes s’estan realitzant des de l’any 2009 i s’abonen en un compte de l’empresa 
CESPA SA; entitat adjudicatària del contracte de serveis públics, de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària. 
 
El plec de clàusules economicoadministratives del contracte de gestió de serveis públics de recollida de residus i neteja 
viària, en el punt 16 de la clàusula 8, obliga el concessionari a realitzar les funcions d’interlocutor entre l’Ajuntament les 
societats estatals o autonòmiques de gestió de residus selectius, com Ecoembres, Ecovidrio o similars o que les 
substituïsquen i efectuar la facturació per residu en els casos que corresponga. 
 
Les aportacions econòmiques que pot percebre aquest Ajuntament per la gestió dels residus d’envasos lleugers i de 
paper-cartó durant 2014-2018 en base al conveni marc publicat en data 20 de gener de 2014, serà una vegada 
formalitzada per aquest Ajuntament l’adhesió i resolent el beneficiari d’aquestes aportacions econòmiques. 
 
Vistos els informes interns del passat dia 4 de juliol i 26 de juny de 2014, l’alcalde president comunica mitjançant 
Providència de 29 de juny de 2014 que per al pròxim conveni es modifique el document de designació de l’empresa que 
realitzarà el servei de recollida selectiva i transport de residus d’envasos i paper-cartó i vidre, i l’emissió de les factures 
siga a través de l’entitat CESPA SA, i el pagament de les quantitats facturades per la dita entitat s’abone en un compte 
municipal d’aquest Ajuntament. 
 
NORMATIVA APLICABLE 

• Resolució d’11 de febrer de 2009, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de 
la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre la Generalitat, a 
través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l’entitat Ecoembalajes España. 

• Resolució de 20 de gener de 2014 de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les 
Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre la Generalitat i l’entitat Ecoembalajes 
España SA, conveni que deixa sense efecte l’anterior. 

• Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats i la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus 
de la Comunitat Valenciana. 

• Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 
 
La Llei 11/1997 té previstos els sistemes integrats de gestió d’envasos usats per a la segregació d’aquests residus i la 
seua recollida periòdica en el domicili dels consumidors. En el sistema integrat de gestió d’aquest residus, en l’article 9 
defineix la participació de les entitats locals i en l’article 10 el finançament. 
 
En el punt 3 de l’article 9 Participació de les Entitats Locals d’aquesta llei es disposa el següent: 
 

La participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos 
usats es durà a terme a través de les comunitats autònomes a què pertanyen quan aquestes tinguen 
aprovats plans de gestió de residus sòlids urbans, cosa que no arribarà a la pròpia decisió de les entitats 
locals de participar o no en el sistema integrat de gestió de què es tracte. En aquest supòsit, les 
comunitats autònomes hauran de garantir que els fons rebuts del sistema integrat de gestió es destinen, 
almenys, a cobrir els costos addicionals que en cada cas hagen de suportar les entitats locals d’acord amb 
el que estableix l’apartat 2 de l’article 10. 

 
Article 10 Finançament, de la Llei 11/1997. 
En el punt 2, article 10 determina que les entitats locals que participen en els sistemes integrats de gestió de residus 
s’hauran  de compensar pels costos addicionals. A continuació es passa a transcriure el que disposa el punt 2 d’aquest 
article. 
 

Els sistemes integrats de gestió d’envasos i envasos usats finançaran la diferència de cost entre el 
sistema ordinari de recollida, transport i tractament dels residus i rebutjos sòlids urbans en abocador 
controlat, establit en la Llei 42/1975, de 13 de novembre, i el sistema de gestió regulat en la present 
secció, incloent entre els costos originats per aquest últim, l’import de l’amortització i de la càrrega 
financera de la inversió que siga necessari realitzar en material mòbil i en infraestructures. 
 
A aquests efectes, els sistemes integrats de gestió hauran de compensar a les entitats locals que hi 
participen pels costos addicionals que en cada cas hagen efectivament de suportar d’acord amb el que 
indica el paràgraf anterior, en els termes establits en el corresponent conveni de col·laboració. 

 
Segons el punt 2 de l’art. 9 d’aquesta Llei, les entitats locals que no participen en un sistema integrat de gestió, 
convindran amb la comunitat autònoma a què pertanyen un procediment per a possibilitar el compliment, respecte dels 
residus d’envasos generats en el seu àmbit territorial, dels objectius de reciclat, valorització i reducció assenyalats en 
l’article 5. A continuació es transcriu l’article 5 de la Llei 11/97. 
 

Abans del 30 de juny de l’any 2001 hauran de complir-se, en l’àmbit de tot el territori de l’Estat, els següents 
objectius de reducció, reciclat i valorització: 
 
a) Es valoritzarà el 50 per 100 com a mínim i el 65 per 100 com a màxim, en pes, de la totalitat dels residus 
d’envasos generats. 
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b) En el marc de l’anterior objectiu global, es reciclarà el 25 per 100 com a mínim i el 45 per 100 com a màxim, 
en pes, de la totalitat dels materials d’envasat que formen part de tots els residus d’envasos generats, amb un 
mínim d’un 15 per 100 en pes de cada material d’envasat. 
 
Com a objectiu intermedi al que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, abans que transcórreguen 36 mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es reciclarà un mínim del 15 per 100 en pes de la totalitat dels materials 
d’envasat que formen part de tots els residus d’envàs generats, amb un mínim d’un 10 per 100 en pes per cada 
tipus de material envasat. 
 
c) Es reduirà, almenys, el 10 per 100 en pes de la totalitat dels residus d’envàs generats. 

 
 
CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I ECOEMBES PUBLICAT EN LA RESOLUCIÓ DEL 20 DE GENER DE 2014  
Segons el que disposen els art. 9 i concordants de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos i del RD 
728/1998, de 30 d’abril, dictat en el seu desenvolupament, la participació de les entitats locals en els sistemes integrats 
de gestió de residus d’envasos es durà a terme a través de les comunitat autònomes a què pertanyen, quan aquestes 
tinguen aprovats plans de gestió de residus urbans, i acordaran amb l’entitat autoritzada un conveni marc en què 
s’inclouran les condicions generals a aplicar a tots els municipis de la comunitat autònoma. 
 
Segons el paràgraf anterior, la participació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en els sistemes integrats 
de gestió de residus d’envasos es durà a terme el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana i s’acordarà amb 
l’entitat autoritzada un conveni marc en què s’inclouran les condicions generals a aplicar a tots els municipis de la 
comunitat autònoma. 
 
Ecoembes és l’entitat gestora del sistema integrat de gestió autoritzat per a operar a la Comunitat Valenciana. 
 
Els instruments de desenvolupament i millora del Pla Integral de Residus són els plans zonals de residus urbans, que 
engloben tots els municipis de la Comunitat Valenciana. El municipi de Moncofa pertany al Pla Zonal de les zones III 
(Àrea de Gestió 2). De manera que la gestió de residus de Moncofa es resumeix en el següent: 
 

D’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats i la Llei 10/2000, de 12 de 
desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament de Moncofa té implantat el sistema de 
recollida selectiva i disposa del servei obligatori per a la recollida, transport i tractament dels residus 
urbans o municipals, generats en les cases, comerços i serveis. 
 
Aquestes operacions de recollida, transport, valorització i eliminació es gestionen d’acord amb el Pla Zonal 
de Residus de les Zones III (Àrea de Gestió 2) per a complir els objectius de reutilització, reciclat, 
valorització i eliminació de la Generalitat. Els residus de plàstic i envasos es gestionen en la planta de 
transferència de Sogorb, d’acord amb el Pla Zonal de Residus de les zones III i VIII àrea de gestió 2 i que 
gestiona l’entitat TETMA SA. 

 
A partir d’ací, l’Ajuntament de Moncofa haurà de decidir si participa o no en el sistema integrat de gestió de residus 
d’envasos i envasos usats. En el supòsit que no participara, estaria obligat de la mateixa manera a complir els objectius 
de reciclat i valorització establits en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 
 
La Resolució de 20 de gener de 2014 de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per la 
qual es disposa la publicació del conveni marc entre la Generalitat i l’entitat Ecoembalajes España, SA, exposa en el 
punt 10 que el citat conveni és l’únic camí per a instrumentar la participació voluntària de les entitats locals de la 
Comunitat Valenciana en el sistema integrat de gestió autoritzat a Ecoembes i amb vistes a complir amb els objectius 
de reciclat i valorització, establits en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 
 
L’objecte del conveni és regular els compromisos de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de les 
entitats locals que voluntàriament s’hi adhereixen, així com de l’entitat Ecoembes, pel que fa al funcionament del 
sistema integrat gestionat per Ecoembres en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir al 
compliment de la Llei 11/1997. L’àmbit d’aplicació del present conveni són els envasos i residus d’envasos adherits al 
sistema de gestió integrats. 
 
Entre les actuacions del conveni marc que disposa la Resolució del 20 de gener de 2014, 

Regular les obligacions financeres del sistema integrat de gestió de residus d’envasos lleugers i de paper-
cartó que haurà de ser costejat per ECOEMBES. 
 
Establir les quantitats econòmiques que Ecoembes haurà d’abonar a les entitats locals d’acord amb el que 
preveu l’article 10.2 de la Llei 11/97. Les dites quantitats són les que estan desenvolupades per conceptes 
en l’annex II del conveni marc. 
 
Establir els compromisos necessaris per a garantir el compliment dels objectius previstos en l’article 5 de 
la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, així com en la normativa posterior que els 
modifica. 
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En base als compromisos de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, aquesta ha de garantir que les 
entitats locals reben les compensacions econòmiques que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus 
d’Envasos, una vegada s’hi hagen adherit, en la forma que es detalla en l’annex II del present conveni marc. A aquests 
efectes les entitats locals podran requerir la intervenció, a través de la comissió de seguiment, de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi ambient davant dels problemes que puguen sorgir en la recepció dels dits pagaments 
per part d’Ecoembes, de conformitat amb el que estableix el conveni marc. 
 

En compliment de la legislació aplicable, tenint en compte els termes de l’autorització concedida a 
Ecoembes, per a implantar un sistema integrat de gestió de residus d’envasos lleugers i de paper cartó a 
la Comunitat Valenciana, la dita entitat, en el conveni, es compromet a: 
 
Transferir a les entitats locals les quantitats econòmiques que s’estableixen en l’annex II del present 
conveni, amb els terminis indicats en l’annex III. 
 
Finançar el sistema integrat de gestió segons el que estableix l’article 10.2 de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos i en la precitada Resolució de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental de data 3 de juliol de 2013. A tal efecte, les aportacions econòmiques realitzades per la posada 
en el mercat dels envasos hauran de ser suficients per a cobrir com a mínim els costos addicionals que 
hagen de suportar les entitats locals, en els termes establits en el present conveni marc. 
 
Ecoembes finançarà la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida, transport i tractament dels 
residus urbans en abocadors autoritzats i els sistema integrat de gestió abonant a les entitats locals les 
quantitats econòmiques corresponents, tot això de conformitat amb el que preveu l’article 10.2 de la 
citada Llei 11/1997 i d’acord amb les condicions establides en l’annex II del present conveni marc. 

 
Tal com disposa l’article 10.2 de la Llei 11/1997, els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos usats 
finançaran la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida, transport i tractament dels residus i rebutjos sòlids 
urbans en abocador controlat, establit en la Llei 42/1975, de 13 de novembre, i el sistema de gestió regulat en la 
present secció, incloent entre els costos originats per aquest últim, l’import de l’amortització i de la càrrega financera de 
la inversió que siga necessari realitzar en material mòbil i en infraestructures. A aquest efecte, els sistemes integrats de 
gestió hauran de compensar a les entitats locals que hi participen pels costos addicionals que, en cada cas, tinguen 
establits en el corresponent conveni de col·laboració. 
 
Els compromisos de les entitats locals que figuren en el conveni marc figuren en la clàusula cinquena del conveni. Els 
compromisos enumerats en el conveni es transcriuen a continuació: 
 
Dins de l’àmbit de les seues competències, les entitats locals assumiran, mitjançant l’adhesió al conveni marc, els 
següents compromisos: 
 
5.1. Acceptar formalment les condicions establides en el present conveni marc pel qual es regulen les condicions de la 
participació i comunicar mitjançant firma del protocol d’adhesió previst en l’annex I, en la forma i els terminis 
pertinents, l’adhesió al dit conveni. 
 
5.2. Realitzar la recollida selectiva i el transport dels residus d’envasos lleugers i d’envasos de paper-cartó, ja que és 
responsable de la gestió en el sistema integrat de gestió autoritzat a Ecoembes, fins als punts intermedis d’entrega o 
fins als centres de separació i classificació, de reciclat o valorització que es designen i, en el seu cas, la gestió de les 
plantes de selecció d’envasos lleugers, així com altres activitats relacionades amb aquestes en les condicions definides 
en el present conveni. Tot això amb l’objecte que, en els centres indicats, Ecoembes puga fer-se càrrec de tots els 
residus d’envasos lleugers i de paper cartó que, separats per materials, els siguen entregats per les entitats locals o, en 
el seu cas, per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 
 
5.3. Prestar, o vetlar perquè es preste adequadament, un servei de recollida selectiva dels residus d’envasos lleugers i 
de paper cartó amb criteris d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i ambiental, en les condicions 
definides en el present conveni, especialment pel que fa a la freqüència de buidatge dels contenidors i a la resolució 
d’incidències. A tal fi, els contenidors hauran d’estar emplaçats en la via pública, en aquells llocs més idonis per a 
complir amb la seua funció. En cas d’entrega de contenidors per alguna acció desenvolupada per Ecoembes i la 
Conselleria, les entitats locals es comprometen a acceptar els contenidors, destinats a la recollida selectiva que els 
siguen entregats, així com la seua propietat i ubicar-los en via pública a disposició dels ciutadans. Amb aquesta 
acceptació assumeixen el manteniment integral, inclús les reparacions i reposicions quan siguen necessàries, així com la 
neteja dels contenidors entregats. 
 
5.4. Posar en marxa les mesures necessàries per a aconseguir una millora contínua dels resultats i eficiència del 
sistema, permetent per a això la participació i col·laboració de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
i d’Ecoembes. En particular, garantir la correcta integració de la recollida selectiva d’envasos en l’àmbit de la gestió dels 
residus municipals. 
 
5.5. Acceptar la designació per part de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la instal·lació en la 
qual hauran d’entregar els residus d’envasos lleugers recollits selectivament. 
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5.6. Dictar, o en el seu cas adequar, les ordenances i els contractes relatius a la gestió dels residus urbans, en els 
supòsits en què la gestió dels serveis corresponents siga indirecta, així com altres disposicions aplicables, amb el fi de 
possibilitar el compliment de les obligacions assumides mitjançant l’adhesió al present conveni marc. 
 
5.7. Subministrar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, abans del 31 de març de l’any següent al 
període anual a què estiguen referides les dades, la informació sobre la quantitat de residus d’envasos lleugers i de 
paper cartó recollits i entregats al sistema integrat de gestió, així com la d’aquells que, en el seu cas, hagen destinat 
directament a reciclat o valorització, tot això de conformitat amb les determinacions establides en l’Ordre de 5 de 
desembre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula el model de la declaració anual d’envasos i 
residus d’envasos. 
 
5.8. Possibilitar la realització de campanyes d’informació i sensibilització ambiental per a augmentar el grau d’efectivitat 
en la recollida selectiva en el seu àmbit territorial que s’emmarquen en les directrius fixades per la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi ambient amb l’objectiu d’aconseguir l’activa i correcta participació ciutadana en la 
recollida selectiva de residus d’envasos lleugers i de paper cartó. 
 
5.9. Les entitats locals a través del corresponent acord amb Ecoembes podran fer-se càrrec voluntàriament de la gestió 
de residus de paper cartó d’origen comercial, la gestió dels quals siga responsabilitat d’Ecoembes –com a conseqüència 
de l’adhesió al SIG dels agents econòmics responsables de la seua posada en el mercat- mitjançant el sistema 
complementari de recollida porta a porta d’envasos de cartó generats en el comerç urbà. Els termes d’aquest acord es 
recullen en l’annex II. 
 
5.10. Presentar les factures corresponents, en aplicació de l’annex II, en la forma i amb la documentació justificativa en 
l’annex III. 
 
5.11. Posar en marxa els dispositius de control necessaris per al seguiment de totes les actuacions previstes en el 
present conveni i, en concret, per a assegurar la validesa dels elements que serviran per a calcular els pagaments 
d’Ecoembes. Prendre les mesures necessàries en cas de detectar desviacions o incompliments en l’àmbit de les citades 
operacions i facilitar, en el marc del present conveni, que Ecoembes puga efectuar un treball de control i seguiment 
sobre les activitats desenvolupades per ells o pels seus operadors. 
 
5.12. Desenvolupar el que preveu la clàusula onzena en relació a la recuperació i reciclat dels residus d’envasos. 
 
Sobre la facturació per a rebre les compensacions econòmiques previstes, el conveni disposa el següent: 
Les entitats locals que formalitzen l’adhesió al present conveni marc, percebran les compensacions econòmiques que la 
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos estableix per a aquelles que participen en el sistema integrat 
de gestió autoritzat a Ecoembes. 
 
Les entitats locals i els consorcis facturaran a Ecoembes pels conceptes recollits en l’annex II, en la forma i amb la 
documentació justificativa establides en l’annex III. No es consideraran factures completes aquelles que no incloguen la 
documentació assenyalada en l’annex. Les entitats locals emetran exclusivament factures segons el que disposa la 
normativa vigent aplicable. 
 
Respecte l’annex II del conveni i en relació al paràgraf que segueix sobre la facturació per l’entitat CESPA, aquest 
vetlarà perquè el material de recollida siga de qualitat per a determinar la quantitat d’impropis, a l’objecte d’aplicar les 
condicions de pagament previstes en l’annex II. 
 
D’acord amb el punt anterior i segons el que es disposa sobre les gestions que ha de portar a terme CESPA, SA 
especificades en el plec tècnic de contractació de CESPA SA, ha de facturar segons el que estableixen l’annex II i III, 
 

El plec de clàusules economicoadministratives del contracte de gestió de serveis públics de recollida de 
residus i neteja viària, en el punt 16 de clàusula 8, obliga el concessionari a realitzar les funcions 
d’interlocutor entre l’Ajuntament, les societats estatals o autonòmiques de gestió de residus selectius, 
com Ecoembes, Ecovidrio o similars o que les substituïsquen, efectuant les gestions a realitzar amb 
aquestes entitats en representació de l’Ajuntament, inclosa la facturació per residu en els casos que 
corresponga. 
 
Segons el paràgraf anterior, a l’adherir-se aquest Ajuntament al conveni marc entre la Generalitat i 
Ecoembes publicat en la Resolució del 20 de gener de 2014. CESPA facturarà a Ecoembes els conceptes 
recollits en l’annex II del conveni. 
 
Cal assenyalar que el conveni preveu el següent: “En cas que les entitats locals decidisquen que siga 
una entitat pública o un tercer privat qui perceba les corresponents compensacions econòmiques 
establides en l’annex II, derivades de l’adhesió al present conveni marc, haurà d’adjuntar un acord de 
delegació dels drets de facturació i cobrament en l’entitat designada, de la qual es facilitarà el nom, el 
domicili social i número d’identificació fiscal, segons el model inclòs en l’annex III. 
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En el conveni anterior 2009, l’Ajuntament va designar CESPA per al servei de recollida selectiva a data de 2 de 
setembre de 2009 amb indicació que el pagament de les quantitats facturades per CESPA, SA s’hauran d’abonar en el 
compte de la citada empresa. 
 
En el conveni actual esmentat publicat en gener de 2014, al qual l’Ajuntament té intenció d’adherir-se mitjançant la 
renovació, amb l’objecte de complir els objectius de reciclat i valorització establits en la legislació de residus i considera 
necessari que aquest Ajuntament participe en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos usats que 
porta a terme la Generalitat Valenciana, fet que es comunica mitjançant providència d’Alcaldia del 29 de juliol de 2014 i 
es comunica a més a més que en base als informes tècnics, per al pròxim conveni (de gener de 2014) es modifique el 
document de designació de l’empresa que realitzarà el servei de recollida selectiva i el transport de residus d’envasos i 
paper cartó i vidre, i l’emissió de les factures es l’entitat CESPA SA (tal com es menciona anteriorment en el plec de 
condicions i que és part del contracte amb aquesta entitat) i el pagament de les quantitats facturades per CESPA SA, 
s’abone en un compte municipal d’aquest Ajuntament. 
 
DOCUMENTS PER A L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT 
Aquelles entitats locals que hagueren formalitzat l’adhesió al conveni marc subscrit en data 30 de desembre de 2008 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i Ecoembes hauran 
d’adoptar, per part del Ple municipal o si s’escau per la Junta de Govern Local si té les competències delegades, un 
acord exprés que contemple l’acceptació de la totalitat de les condicions reflectides en aquest conveni marc. Aquest 
acord s’haurà de remetre a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el termini màxim de sis mesos a 
partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
 
Les condicions econòmiques seran d’aplicació amb efectes des del dia 1 de desembre de 2013. Les entitats locals no 
podran presentar factures pels serveis prestats a partir de l’entrada en vigor de les condicions econòmiques del present 
conveni marc fins a la formalització del corresponent conveni d’adhesió. 
 
En el cas de superar el termini de sis mesos citat anteriorment, els efectes econòmics seran d’aplicació des del dia 1 del 
mes de la firma del conveni d’adhesió sense efectes retroactius i serà d’aplicació fins aleshores el que preveu l’article 
9.2 de la Llei d’Envasos. 
 
Respecte de l’anterior, el termini perquè es puguen percebre les aportacions econòmiques generades des de desembre 
de 2013, acaba el 29 de juliol. Segons informacions rebudes pel servei de gestió de residus de la Conselleria, perquè es 
generen els pagaments que queden pendents per la gestió d’envasos i paper cartó (des de l’1 de desembre de 2013), 
és necessari que es renove l’adhesió de l’Ajuntament de Moncofa amb Ecoembes en el termini màxim de sis mesos a 
partir del dia 29 de gener de 2014 i que es podria justificar enviant l’acord del ple previst per al 31 de juliol. 
 
Conclusió 
Per a renovar l’adhesió es requereix per part d’Ecoembes un acord del Ple; un acord exprés que contemple l’acceptació 
de la totalitat de les condicions reflectides del conveni marc. 
 
Document de designació de l’empresa que realitzarà el servei de recollida i transport de residus d’envasos i paper cartó i 
recollida selectiva multimaterial d’envasos lleugers, tal com s’ha tractat en aquest informe; en què es designe l’entitat 
CESPA SA perquè realitze el servei i al seu torn siga l’encarregada d’emetre les factures complint el que disposen les 
condicions econòmiques de l’annex II i en l’annex III (Facturació i documentació del conveni marc). 
 
Hauran d’emetre, en el mes següent al període mensual anterior, una factura a Ecoembes, en la forma i per les 
quantitats establides en els annexos II i III del conveni marc, a les quals s’afegirà l’IVA corresponent, de conformitat 
amb el que preveu la normativa relativa a l’aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit a determinades operacions 
efectuades en el marc dels sistemes integrats de gestió d’envasos usats i residus d’envasos, regulats en la Llei 11/1997, 
de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, per les entitats de gestió dels referits sistemes i per altres agents 
econòmics. 
 
Firma del model adjunt, d’escrit per a l’adhesió al conveni marc entre la Generalitat Valenciana a través de Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l’entitat Ecoembalajes España, SA, de data 10 de desembre de 2013. 
 
Proposa al Ple de la corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Renovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al nou conveni entre la Generalitat i Ecoembes amb l’objecte de 
complir els objectius de reciclat i/o valorització establits en la Llei 11/0997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 
 
Segon. Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el present conveni marc. 
 
Tercer. Acceptar la designació a l’entitat CESPA, SA per a realitzar el dit servei i al seu torn siga l’encarregada d’emetre 
les factures a Ecoembes i es realitze el cobrament de les aportacions econòmiques d’Ecoembes en un compte bancari 
d’aquest Ajuntament. Respecte l’emissió de factures es realitzarà complint el que disposen les condicions econòmiques 
de l’annex II i en l’annex III (Facturació i documentació del conveni marc). En aquest context, l’entitat CESPA, SA 
vetlarà perquè el material de recollida siga de qualitat per a determinar la quantitat d’impropis, a l’objecte d’aplicar les 
condicions de pagament previstes en l’annex II. 
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Quart. Remetre certificat a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient juntament amb l’escrit d’adhesió i 
comunicació de designació de l’empresa que realitzarà el servei de recollida i transport de residus d’envasos i paper 
cartó i recollida selectiva multimaterial d’envasos lleugers. 
 
L’alcalde explica la urgència, a causa que el termini per a la formalització d’aquest conveni finalitza a finals d’aquest 
mes, i a causa que la tècnica de Medi Ambient ha estat de baixa de maternitat, i quan s’ha reincorporat ha hagut de 
solucionar uns assumptes de platges, ens presenta ara aquest tema, però estem en termini per a renovar i eixa és la 
nostra voluntat. En el seu dia s’havia pactat amb CESPA, l’empresa que s’encarrega de la recollida de residus sòlids 
urbans, que s’encarregaria de cobrar ella l’import que generaven aquests envasos a canvi de doblar el servei que 
donava a l’Ajuntament. Ara es revisa l’expedient administratiu i es proposa adherir-nos al conveni perquè l’Ajuntament 
cobre aquest import i l’empresa de recollida de fem cobre el que li corresponga pel servei. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta si seria CESPA qui facturaria per aquest concepte però en nom de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde contesta que en el seu dia es va acordar que es duplicara el servei de recollida d’envasos en els mesos d’estiu 
a canvi que l’empresa es quedara els ingressos que aquests generaven, però consideren que no està bé que una 
empresa cobre alguna cosa en nom de l’Ajuntament de Moncofa, i encara que aquest servei extra beneficie el municipi, 
si és necessari contractar-ho ja es farà. Perquè el que queda de temporada se seguisca prestant el servei, es farà un 
contracte menor fins al 15 de setembre i es revisarà de cara a l’any que ve. 
 
El Sr. Gual (interventor) pren la paraula i diu que l’expedient no ha passat per Intervenció però que entén que quan 
arribe el moment s’articularà la forma en què s’ha d’abonar aquest concepte a l’Ajuntament, però que en qualsevol cas 
no té sentit que facture CESPA al seu nom perquè aleshores hauran d’assumir un IVA d’uns ingressos que aniran a 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta que si estem tractant ací un conveni que encara no ha sigut informat per Intervenció. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que el que s’està votant ací és el sistema perquè siga l’Ajuntament el que cobre i no CESPA 
com fins ara. La forma d’articular l’ingrés, come ja ha dit anteriorment, es vorà més endavant per la Intervenció 
municipal. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) torna a preguntar si es tracta d’un contracte menor. 
 
L’alcalde explica que es tracta de dos coses distintes, d’una banda diu que s’ha de fer un contracte menor per a la 
recollida dels envasos i per l’altra un conveni, que ha de ser aprovat i firmat aquest mateix mes. El contracte és perquè 
es puguen seguir recollint els envasos per l’empresa CESPA, perquè ara ja no ho cobrarà Ecoembes. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta si amb la firma d’eixe contracte menor no es pot posposar la deliberació i la votació 
d’aquest punt fins que la Intervenció ho informe. 
 
L’alcalde diu que no, que precisament la urgència és perquè el conveni estiga firmat abans de finals de setembre. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que no els queda clar el tema de la facturació, per la qual cosa s’hi abstindran. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es tracta d’una informació que han rebut de manera precipitada sense cap informe 
d’Intervenció i que, encara que entenen la urgència, les coses no es poden fer així. 
 
Se sotmet a votació la urgència i resulta aprovada per 11 vots a favor (6 del Grup Socialista i 5 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc.  
 
Se sotmet a votació la moció i resulta aprovada per 6 vots a favor del Grup Socialista, 1 vot en contra del Grup Bloc i 5 
abstencions del Grup Popular. 
 
11.2. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A LES PRESTACIONS SANITÀRIES EN EL MUNICIPI DE 
MONCOFA 
  
El nombre d’habitants de Moncofa s’ha incrementat considerablement durant els últims anys i a causa de l’oferta 
turística, durant l’any 2013 s’han venut més de 1000 apartaments a les nostres platges amb la conseqüència que la 
Conselleria de Sanitat té paralitzades les inversions en prestacions mèdiques i sanitàries al nostre poble. En l’actualitat, 
estem atenent-nos a unes polítiques de retallades a les prestacions i als serveis mèdics sanitaris, propiciant la carència 
progressiva a l’atenció de l’usuari.  
  
Darrere de les nombroses demandes a la Conselleria de Sanitat per part dels usuaris i del Grup Socialista tant local com 
autonòmic van posar en marxa al setembre de 2011 una sèrie d’argumentades notificacions i visites a les diferents 
dependències de la Conselleria de Sanitat per tal de demanar allò que és necessari per al nostre poble i a data d’avui no 
hem rebut cap resposta positiva ni cap solució als problemes de servei d’assistència sanitària que necessita Moncofa.   
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Estem en una situació d’emergència i davant la inoperància del Govern Valencià volem tornar a demanar a l’actual 
conseller de Sanitat Manuel Llombart Fuertes, que posen els recursos econòmics necessaris per tal de millorar l’actual 
situació de decadència que estan sofrint els ciutadans i els turistes del nostre poble. 
  
Una de les actuacions més importants que cal portar a terme, es l’ampliació de les instal·lacions i una millor dotació en 
el servei d’infermeria, així com la inclusió d’atenció d’urgències les 24h del dia. 
  
Cal atendre especial atenció al servei mèdic i d’infermeria en l’època estival, ja que molts ciutadans es desplacen a la 
costa i poden requerir de servei mèdic en qualsevol moment de l’estada. 
 
Per tot açò, se sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Exigir a la Generalitat Valenciana que s’atinga al compliment de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana i garantisca l’equitat i igualtat en les prestacions 
sanitàries entre els ciutadans.  
 
SEGON: Sol·licitar al Ministeri de Sanitat que informe a aquest Ajuntament sobre les necessitats mancades en els 
serveis sanitaris que ofereix la Conselleria de Sanitat a Moncofa.  
 
TERCER: Ratificar a la Conselleria de Sanitat els acords plenaris de l’Ajuntament de Moncofa on es requereixen les 
millores en les prestacions i els serveis sanitaris de Moncofa.  
 
QUART: Fer responsable al mateix conseller de Sanitat Manuel Llombart Fortes i al mateix president de la Generalitat 
Valenciana Alberto Fabra Part, de les responsabilitats que es deriven en el centre de salut de Moncofa per no disposar 
dels mitjans o dels recursos necessaris per a aquesta població, fins que doten el centre de salut del poble i la platja de 
recursos materials i professionals suficients per cobrir les demandes civils segons la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana”. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) explica la moció i diu que des dels inicis d’aquesta legislatura s’han posat en contacte amb 
les institucions responsables de la sanitat per a donar-los trasllat dels problemes existents en el municipi (ambulància, 
instal·lacions insuficients en els ambulatoris, urgències 24 hores) i des de Conselleria de Sanitat se’ls diu que la gent del 
poble està ben atesa però ells creuen que no és aixina i la gent del poble tampoc. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan d’acord a exigir tot el que siga necessari perquè els ciutadans estiguen ben 
atesos i que sempre han donat suport a l’equip de govern en aquest tema, però no estan d’acord amb el punt 4 en el 
qual es demanen responsabilitats al conseller de Sanitat i al president de la Generalitat, Alberto Fabra, i indica que si 
lleven el punt 4 de l’acord votaran a favor i si no s’abstindran. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que la mala gestió del govern autonòmic els pareix lamentable ja que se’ls està negant una 
bona atenció en matèria de sanitat als veïns de Moncofa. El Partit Popular afavoreix els seus amics i les entitats 
financeres, i un poble xicotet com és Moncofa no el dota de la infraestructura adequada per a la correcta atenció als 
seus ciutadans. No entenen com el Partit Popular té tants vots a nivell nacional perquè enganyen la gent. Votaran a 
favor. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) diu que no llevaran el punt 4 perquè es tracta de buscar responsabilitats per la mala 
gestió a Moncofa. No està d’acord amb el que diu el Grup Popular sobre que sempre els han donat suport en aquest 
tema, perquè han hagut de fer moltes gestions sols a València, excepte quan van acudir per a fer-se la foto quan va 
vindre el director general. No és una qüestió política sinó de solucionar un problema del poble. A més a més de la 
moció possiblement es vegen obligats instar els veïns a les mobilitzacions. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que ell no va anar a fer-se cap foto i que estan a favor en tot excepte en el punt 4 i 
que els donaran suport en allò que faça falta. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ja ho ha dit tot abans, que es tracta d’una aberració d’homes sense escrúpols. Estan 
d’acord amb el Partit Socialista en tot. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu al Sr. Canós que s’està passant amb la demagògia en aquest punt, i que solament falta 
que traga el tema de la Fórmula 1 a València com sol fer, tema amb què ja es va passar de demagògia en el seu dia 
com també es va passar amb el tema del càncer. Diu que usar exemples de malalties per a fer política és lamentable. 
 
L’alcalde pren la paraula i demana tranquil·litat a tots. Agraeix al Partit Popular que els donen suport en aquest punt i 
que els poden ajudar a València. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) puntualitza que no va ser el Sr. Andrés sinó companys seus del Partit Popular els que van 
anar a fer-se la foto. A més a més, li consta que l’any passat van delatar que s’estaven recollint firmes en el centre de 
salut i que van ser destruïdes i tots sabem qui va ser. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que si se sap qui va ser que ho diga i que qui ho haja fet que ho pague. 
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Se sotmet a votació la urgència i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació la moció i resulta aprovada per 7 vots a favor (6 del Grup Socialista i 1 del Grup Bloc) i 5 
abstencions del Grup Popular. 
 
11.3. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A L’ESTAT DEL LITORAL DEL MUNICIPI DE MONCOFA 
  
Des de fa tres anys el govern té abandonades les platges del litoral sud de Castelló, en especial les platges de Moncofa, 
ja que no s’ha realitzat cap gestió referent a la regeneració i protecció del litoral sud de Castelló, i d’aquesta manera 
ocasiona grans inconvenients per al continu creixement del sector turístic i econòmic de la zona.  
 
En l’actualitat, les arques municipals de l’Ajuntament de Moncofa han de suportar els costos de condicionament i 
manteniment de les platges de la localitat, que any rere any s’incrementen els dits costos a causa de la regressió i 
erosió que sofreixen les nostres platges. A tot açò cal afegir el deteriorament dels espigons que a causa de la reduïda 
extensió no resulten eficaços davant d’onatges i corrents que van minvant metres de costa en la nostra població.  
 
Per a corregir i previndre a llarg termini el detriment de les nostres platges, existeix un Estudi Integral d’Actuacions en 
el tram de costa entre el Port de Borriana i el Port de Sagunt, en què es contemplen els problemes actuals i les 
solucions proposades per la Universitat de Cantàbria, en què es garanteix la recuperació del litoral sud de Castelló i el 
guany de metres de costa gràcies a l’increment d’espigons i recreixement dels actuals. 
 
Per tant, davant de la passivitat del Govern d’Espanya hem d’exigir des dels municipis afectats la inclusió pressupostària 
necessària per a començar les actuacions contemplades en l’Estudi Integral d’Actuacions en el tram de costa entre el 
Port de Borriana i el Port de Sagunt.  
 
Per tot el que s’ha manifestat, se sol·licita al Ple l’adopció dels següents: 

 
ACORDS: 

 
PRIMER: Exigim al Govern d’Espanya i al Ministeri que destine els recursos econòmics necessaris per a esmenar la greu 
situació actual.  
 
SEGON: Exigim al Govern d’Espanya, que per als pressuposts de l’any 2015 destine les dotacions pressupostàries 
necessàries per a executar les actuacions plantejades en l’Estudi Integral d’Actuacions en el tram de costa entre el Port 
de Borriana i el Port de Sagunt de la Universitat de Cantàbria”. 
 
L’alcalde explica que abans de l’actual legislatura arribaven ajudes per a reparar els desperfectes que es produïen pels 
temporals en el litoral, però que ara entén que pel tema de la crisi no arriba cap ajuda. Quan arriben els temporals es 
produeixen grans destrosses en la costa i els tres últims anys no hem rebut cap tipus d’ajuda. Sense perjuí de la nova 
Llei de Costes, malgrat que no s’està actuant en el litoral s’estan ampliant els terminis per als edificis en domini públic 
però no s’actua per a arreglar la costa. Sí que té coneixement d’una actuació prevista a l’altura d’Almenara per a 
construir un espigó però amb aquesta actuació no és suficient. Són conscients de la situació econòmica i que les ajudes 
es destinaran a actuacions més urgents i prioritàries. Ells comunicaran a la conselleria responsable de Costes els dos 
punts més urgents en el litoral del municipi. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan completament d’acord amb la proposta i destaca que és molt important que 
aquestes actuacions es duguen a terme perquè el municipi viu en gran part del turisme. En el seu dia ja es mostraren a 
favor de l’estudi de Cantàbria i ara també estan a favor. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) reitera el mateix, que el Sr. Andrés està d’acord amb la proposta i estarien d’acord que es 
transferiren aquestes competències als ajuntaments perquè es puguen solucionar aquests problemes des d’ací. Insta 
perquè es cree una comissió mixta per a transferir aquestes competències. 
 
Se sotmet a votació la urgència i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació la moció i resulta aprovada per unanimitat. 
 
 
B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS (DEL NÚM. 851 DE 13-6-2014 AL NÚM. 1.000 DE 2-7-
2014) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
 
 
 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 2n TRIMESTRE 2014 
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Els presents es donen per assabentats. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 191/2014 SOBRE LA INFORMACIÓ QUE LES 
CORPORACIONS LOCALS AMB PLA D’AJUST HAN DE RENDIR TRIMESTRALMENT AL MINISTERI 
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENT AL 2n TRIMESTRE DE 2014 
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Informe d’Intervenció número 191/2014 

 
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 (2T 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’autoritzava 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, per una part, que anualment es realitze l’informe sobre 
l’execució del referit pla d’ajust, i per l’altra part 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: 

“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 al mencionat 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 amb identificació de l’entitat, total del crèdit 
disponible i el crèdit disposat. 

b. Deute comercial contret classificat per antiguitat i 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 segon trimestre de 2014 l’Ajuntament no ha concertat cap operació de crèdit. 
 
c) Pel que fa a deute comercial contret classificat per antiguitat i venciment: 
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S’adjunten al present informe, com a annex, els pertinents llistats obtinguts de la comptabilitat municipal que posen de 
manifest el deute comercial contret classificat per antiguitat i 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 al fet 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 primer llistat comprensiu de les factures registrades fins a 31-03-2014 
i, un segon llistat comprensiu de les factures registrades entre 01-04-2014 i 30-06-2014. 

 
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 assenyala la mateixa plataforma de remissió 
telemàtica, la quantificació de les obligacions reconregudes i drets reconeguts durant el primer i segon trimestre de 
2014 no ha de realitzar-se actualment perquè 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, ha de distingir-se entre ingrés i despesa: 
 

• Ingressos 
 

En l’exercici 2014 solament es preveu la mesura consistent 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 la qual es farà efectiu 
tal requeriment, el qual a la data actual no s’ha produït. No obstant l’anterior, l’equip de govern ha comunicat, 
a aquesta Intervenció, la seua voluntat de fer-lo efectiu en el present exercici. 
 
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 plasma un estalvi de 857.030,59 € que té l’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 que la delegació a favor de la Diputació s’ha produït amb data 01-
01-2013 i la seua quantificació es realitzarà en el moment que aquesta Intervenció dispose de les dades 
relatives al tancament de la recaptació en 2014.  
 
 

• Despeses 
 

La mesura consistent en la introducció d’un nou sistema de gestió i execució de la despesa consistent en la 
preceptiva existència d’una proposta de despesa, ja va ser d’aplicació en els exercicis 2012 i 2013, i el segueix 
sent en l’actual. 
 
La mesura consistent en la limitació del capítol 4 a 268.288 € no s’ha complit i ascendeix aquest en fase 
d’aprovació a 275.010 €. No obstant això, s’ha d’assenyalar que aquest, molt probablement, es complirà en 
fase d’execució, pel 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 s’assenyala en 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 haurà de ser superior aquest estalvi en el 2013 en 
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atenció al temp durant el qual desplegarà els seus efectes la mesura. Pel que fa als serveis de neteja d’edificis 
del capitol 1, aquesta licitació suposa que en l’exercici 2013 desapareguen del capítol 1 les despeses relatives 
al personal de neteja, i es doten aquestes en el capítol 2 amb el pertinent estalvi. 

 
Par a arribar a 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 palés la voluntat de l’equip de govern de complir la mesura de contractació, i 
s’han licitat contractes tan rellevants com el subministrament d’energia elèctrica, el manteniment i 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 major cost per a l’Ajuntament i que per 
això generarien un 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 plasma 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, s’ha d’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. 
 
4. DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ NÚM. 132/2014 I 202/2014 RELATIUS AL 
COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA AL TANCAMENT CORRESPONENTS AL 1r  
I 2n TRIMESTRES DE 2014 
 

Informe de Intervención número 132/2014 
 

Assumpte: Informe relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària al tancament del primer trimestre de 
2014. 
 
Exercici: 2014 
 
 
El día 1 de maig de 2012 va entrar en vigor la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
  
La disposició derogatòria única del citat cos normatiu assenyala: 
 

“1. Queda derogada la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària, així com el Text Refòs de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. 

2. Queden derogades aquelles disposicions que s’oposen al que preveu aquesta Llei Orgànica.” 
 
Al seu torn el Reial Decret Legislatiu 2/2007 en la disposició derogatòria única va disposar: 

 
“Queden derogades aquelles disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que establei el text 

refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària que s’aprova i, en particular, per integrar-se en el dit text 
refós: 

a. La Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària. 
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b. La Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària.” 

La disposició final setena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en l’últim paràgraf estableix: 
 

“Els plans economicofinancers i de reequilibri que hagen sigut presentats durant l’exercici 2012, així 
com els objectius per a 2012 fixats segons l’anterior Llei, es regiran, quant al seguiment i aplicació, per les 
disposicions contingudes en la present Llei.” 

 

D’acord amb el dret positiu exposat, el funcionari que subscriu considera que el marc jurídic que resulta d’aplicació al 
present informe és el format per: 

1. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
2. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 

18/2001. Aquest cos normatiu serà d’aplicació en tot allò que no s’opose a la Llei Orgànica 2/2012. 

Una vegada delimitat el règim jurídic de l’estabilitat pressupostària es procedix, mitjançant el present informe, al seu 
anàlis. 
 

El article 16.2 del RD 1463/2007 disposa: 

“En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat de la mateixa entitat local i dels seus organismes i entitats dependents. 

L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en els articles 168.4, 177.2 i 
191.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, referits, respectivament, a l’aprovació del 
pressupost general, a les modificacions i a la liquidació. 

L’interventor local detallarà en l’informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la base de 
les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat 
nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 

Així mateix, la Intervenció de l’entitat local elevarà al Ple l’informe sobre els estats financers, una 
vegada aprovats per l’òrgan competent, de cada una de les entitats dependents de l’article 4.2 del present 
reglament. 

Quan el resultat de l’avaluació siga d’incompliment, l’entitat local remetrà l’informe corresponent a la 
Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
que exercisca la tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del Ple.” 

 

L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 defineix l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o superàvit 
estructural. 
 
L’article 11 de la Llei Orgànica 2/2012 refrenda el que estableix l’article 3 a l’assenyalar que cap administració pública 
podrà incórrer en dèficit estructural. Aquest mateix article determina que les corporacions locals hauran de mantindre 
una posició d’equilibri o superàvit pressupostari, i conclou referint-se que per al càlcul del dèficit estructural s’aplicarà 
la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en el marc de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
En aquest mateix sentit, la definició de l’estabilitat pressupostària, l’article 15.1 del Reial Decret 1463/2007 estableix: 
 

“S’entendrà complit l’objectiu d’estabilitat quan els pressupostos inicials o, en el seu cas, modificats, i 
les liquidacions pressupostàries dels subjectes compresos en l’article 4.1 del present reglament, 
aconseguisquen, una vegada consolidats, i en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, l’objectiu individual 
establit per a cada una de les entitats locals a les quals es refereix l’article 5 o l’objectiu d’equilibri 
o superàvit establit per a les restants entitats locals, sense perjuí del que disposen, en el seu cas, els 
plans economicofinancers aprovats i en vigor.” 

 
En definitiva, segons les normes del SEC-95, podem dir que existeix estabilitat quan existeix equilibri entre els 
capítols no financers de despeses i ingressos, és a dir entre els capítols 1 al 7 del pressupost de despeses 
i ingressos, amb els ajustos proposats pel Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las 
corporaciones locales elaborat per la IGAE.  
 
D’acord amb aquesta última definición es procedeix al càlcul de l’estabilitat pressupostària: 
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En primer lloc s’ha d’assenyalar que les previsions del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària projectat a 31-12-2014 existents a la data del tancament del primer trimestre de 2014 en 
res han variat respecte de les existents en el moment en què aquesta Intervenció va valorar el 
compliment de l’objectiu amb motiu de l’entrada en vigor de l’actual pressupost (pròrroga del pressupost 
2013 a l’exercici 2014). 
 

• Càlcul ingressos computables capítols 1 a 7. 
 
El càlcul no es realitza a partir de les dades consignades en el pressupost prorrogat, sinó que es realitza a partir de les 
dades consignades en el projecte de pressuposts 2014, ja que els ingressos es produiran d’acord amb els criteris i 
paràmetres dissenyats per l’Ajuntament per a 2014, i no d’acord amb els que es preveren per a 2013. 
 
El criteri seguit ha sigut aplicar a les previsions inicials del 2014 els % de cobrança obtinguts en 2013 al comparar la 
recaptació neta amb les previsions inicials, a excepció de: 
 
- Capítol 2, en el qual s’ha considerat que l’import de les devolucions arribarà al mateix muntant que en 2014. 
 
- Capítol 5, en el qual es considera, en regir el criteri de meritació i no de caixa, uns ingressos computables del 100% 
coincident amb les previsions inicials. En 2013 no s’ha produït tal coincidència per voluntat de l’Ajuntament que ha 
decidit no exigir un ingrés inicialment previst, i que serà exigit en 2014.  
 
 

CAPÍTOL PREV. INICIALS % APLICAT INGRÉS COMPUTABLE 
1 5.351.147,21 103,52% 5.539.507,59 
2 0 0 -745.498,61 
3 1.041.462 126,11% 1.313.387,72 
4 1.491.569,19 101,45% 1.513.196,94 
5 282.864,17 100% 282.864,17 
7 40.000 52% 20.800 

TOTAL   7.924.257,81 
 
Sobre l’import anterior s’ha de practicar un ajust positiu d’1.175.000 € derivat de la recaptació, previsible, d’exercicis 
tancats en els capítols en què regeix el criteri de caixa. 
 
Per al càlcul d’aquest ajust s’ha partit de la recaptació neta d’exercicis tancats obtinguda en 2013 i s’ha eliminat la 
incidència d’ingressos “extraordinaris” com quotes d’urbanització. El resultat obtingut s’ha ponderat durant els 10 mesos 
en què la Diputació ha prestat els serveis en 2013, per a posteriorment projectar-lo als 12 mesos de 2014. 
 
Igualment hauria de practicar-se un ajust positiu de 481.966,56 € el qual té el seu origen en la quantitat que a 31-12-
2012 la Generalitat Valenciana endeutava a l’Ajuntament de Moncofa en concepte de subvencions corrents i/o capital. 
 
Este deute va ser certificat per la Generalitat Valenciana a l’empara del RD Llei 8/2013, i es troba actualment 
manifestada l’acceptació per part de l’Ajuntament de Moncofa. 
 
També ha de realizar-se un ajust positiu, per import de 18.841,32 € derivat de les devolucions de PTE amb origen en 
les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009.  
 
Aquestes liquidacions negatives de 2008 i 2009 implicaren una bestreta de l’Estat, encara que tenien la consideració 
d’ingrés financer i, per tant, suposava un major dèficit en comptabilitat nacional. Les compensacions realitzades durant 
el 2014 implicaran un ajust positiu en la determinació de la capacitat/necessitat de finançament. 
 
S’ha de practicar un ajust negatiu per l’import que previsiblement  presentarà a 31-12-2014 el compte 408 “Crediors per 
devolucions d’ingrés” i que ascendeix a 363.254,38 € una vegada descomptat l’import pendent amb origen en les 
liquidacions negatives de PTE dels anys 2008 i 2009. 
 
En relació amb les devolucions d’ingressos ha de practicar-se un ajust positiu per import de 745.498,61 €, amb origen 
en les devolucions d’ingressos aplicades durant l’exercici 2014. Tot això per l’analogia que presenta, quant a la seua 
naturalesa i funcionament, el compte 408 “Creditors per devolucions d’ingrés” amb el compte 413 “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat els ingressos computables ascendeixen a 9.982.309,92. 
 

• Càlcul despeses computables capítols 1 a 7. 
 
El càlcul es realitza a partir de les dades consignades en el pressupost prorrogat, ja que en el cas de no aprobar-se el 
projecte de pressupost de 2014 les despeses a executar en el present exercici estaran limitats per les consignacions 
existents en el pressupost prorrogat. 
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El criteri seguit ha sigut aplicar als crèdits inicials del pressupost prorrogat, que actualment són idèntics  als definitius, 
els % d’execució ponderada obtinguts en 2013 i 2012 al comparar les obligacions reconegudes amb els crèdits 
definitius. 
 
En el cas del capítol 6, dels crèdits inicials s’han deduït els que es consideren que no s’executaran i posteriorment s’ha 
partit de la hipòtesi d’executar el 100% dels restants. 
 
En el cas del capítol 7, als crèdits inicials s’ha addicionat l’import de la modificació pressupostària prevista, per a 
posteriorment, atenent a la data en què s’obtindrà l’endeutament, es podrà realitzar el pagament que alce la suspensió, 
es trameta administrativament el modificat de l’obra i comence a executar-se l’obra, estimar que en l’exercici 2014 no 
s’executaran crèdits per import de 545.000 € aproximadament. 
 
Capítol C. inicials/definitius Modificacions Inexecució Execució O.R. Definitives 

1 3.064.320,66       -146.293,94 0 2,73%          2.705.886,17 

2 3.112.275        -203.733,78 0 2,58%          2.692.727,46 

3 688.303,38        -173.303,38 0 3,24%               480.186 

4 295.100           -25.030 0 5,05%              229.694,53 

6 3.204.637,62          529.636,79         3.182.137,62 00%              552.136,79 

7 0          1.232.291,04 

           548.361,10 

           280.638,90 

           358.388,56 

         2.282.363,21 

          507.191,82 00%           4.194.850,99 

TOTAL    10.855.481,94 

 
Sobre aquest import han de practicar-se els ajustos següents: 
 

1. Un ajust negatiu per import de 16.684,50 € derivat del saldo del compte 413 a 31/12/2013 i que ha sigut 
aplicat al pressupost 2014. 

 
2. Un ajust positiu per import de 17.000 € derivat del saldo que, previsiblement, existirà en el compte 413 a 

31/12/2014.  
 
3. Un ajust negatiu per import de 2.419.679,60 € al considerar-se la despesa de subvenció de capital a favor de 

l’EPSAR com a despesa meritada en exercicis anteriors que ha de figurar en el compte 413. 
 

 
D’acord amb el que s’ha assenyalat les despeses computables ascendeixen a 8.436.117,84 €. 
 
A la vista del que s’ha exposat ha de concloure’s que al tancament del primer trimestre de 2014 compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, projectat aquest a 31-12-2014. 
 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
5. DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ NÚM. 133/2014 I 203/2014 RELATIUS AL 
COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA AL TANCAMENT DEL 1r I 2n TRIMESTRE DE 2014 
 

Informe d’Intervenció número 133/2014 
 

Assumpte: Informe relatiu al compliment de la regla de la despesa al tancament del primer trimestre de 2014 
 
Exercici: 2014. 
 
 
L’article 12 de la LOEPSF disposa: 
 

“1. La variació de la despesa computable de l’Administració central, de les comunitats 
autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del 
Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola. 

No obstant això, quan existisca un desequilibri estructural en els comptes públics o un deute públic 
superior a l’objectiu establit, el creixement de la despesa pública computable s’ajustarà a la senda establida en 
els respectius plans economicofinancers i de reequilibri previstos en els articles 21 i 22 d’aquesta Llei. 
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2. S’entendrà per despesa computable als efectes previstos en l’apartat anterior, els usos 
no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos 
els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions 
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades 
als sistemes de finançament. 

3. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de 
creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola, d’acord amb la 
metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seua normativa. Aquesta taxa es publicarà en 

l’informe de situació de l’economia espanyola al qual es refereix l’article 15.5 d’aquesta Llei. Serà la 
referència a tindre en compte per l’Administració central i cada una de les comunitats autònomes 
i corporacions locals en l’elaboració dels seus respectius pressupostos. 

4. Quan s’aproven canvis normatius que suposen augments permanents de la recaptació, 
el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què s’obtinguen 
els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent. 

Quan s’aproven canvis normatius que suposen disminucions de la recaptació, el nivell de 
despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què es produïsquen les 
disminucions de recaptació s’haurà de disminuir en la quantia equivalent. 

5. Els ingressos que s’obtinguen per damunt del que es preveu es destinaran íntegrament a reduir el 
nivell de deute públic.” 

 
A la vista del dret positiu citat s’emet el present informe: 
 
En primer lloc cal assenyalar-se que les previsions del compliment de la regla de la despesa projectada a 
31-12-2014 existents a la data del tancament del primer trimestre de 2014 en res han variat respecte de 
les existents en el moment en què aquesta Intervenció va valorar el compliment de la dit regla amb 
motiu de l’entrada en vigor de l’actual pressupost (pròrroga del pressupost 2013 a l’exercici 2014). 
 

• Càlcul despeses computables capítols 1 a 7. 
 
El càlcul es realitza a partir de les dades consignades en el pressupost prorrogat, ja que en el cas de no aprobar-se el 
projecte de pressupost de 2014 les despeses a executar en el present exercici estaran limitats per les consignacions 
existents en el pressupost prorrogat. 
 
El criteri seguit ha sigut aplicar als crèdits inicials del pressupost prorrogat, que actualment són idèntics als definitius, 
els % d’execució ponderada obtinguts en 2013 i 2012 al comparar les obligacions reconegudes amb els crèdits 
definitius. 
 
En el cas del capítol 6, dels crèdits inicials s’han deduït els que es consideren que no s’executaran i posteriorment s’ha 
partit de la hipòtesi d’executar el 100% dels restants. 
 
En el cas del capítol 7, als crèdits inicials s’ha addicionat l’import de la modificació pressupostària prevista, per a 
posteriorment, atenent a la data en què s’obtindrà l’endeutament, es podrà realitzar el pagament que alce la suspensió, 
es trameta administrativament el modificat de l’obra i comence a executar-se l’obra, estimar que en l’exercici 2014 no 
s’executaran crèdits per import de 545.000 € aproximadament. 
 

Capítol C. inicials/definitius Modificacions Inexecució % execució O.R. definitives 

3.064.320,66 -146.293,94 0 9

2,73% 

2.705.886,17 

3.112.275 -203.733,78 0 9

2,58% 

2.692.727,46 

688.303,38 -173.303,38 0 9

3,24% 

    480.186 

295.100      -25.030 0 8

5,05% 

    229.694,53 

3.204.637,62 529.636,79 3.182.137,62 1

00% 

    552.136,79 

0 1.232.291,04 

  548.361,10 

  280.638,90 

  358.388,56 

2.282.363,21 

507.191,82 1

00% 

4.194.850,99 
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TOTAL               10.855.481,94 

 
Sobre aquest import han de practicar-se els ajustos següents: 
 

1. Un ajust negatiu per import de 16.684,50 € derivat del saldo del compte 413 a 31/12/2013 i que ha sigut 
aplicat al pressupost 2014. 

 
2. Un ajust positiu per import de 17.000 € derivat del saldo que, previsiblement, existirà en el compte 413 a 

31/12/2014.  
 
3. Un ajust negatiu per import de 2.419.679,60 € al considerar-se la despesa de subvenció de capital a favor de 

l’EPSAR com a despesa meritada en exercicis anteriors que ha de figurar en el compte 413. 
 

4. Un ajust negatiu de 456.186 € en concepte d’interessos del capítol 3. 
 
5. Un ajust negatiu de 97.943,06 en concepte de fons finalistes previstos en el projecte de 2014. 

 
D’acord amb el que s’ha assenyalat les despeses computables ascendeixen a 7.881.988,78 €. 
 
A la vista del que s’ha exposat i tenint en compte que el límit de la despesa no financera en 2014 ascendeix a 
9.463.535,12 € (9.323.679,92 X 1,015), el resultat és de compliment de la regla de la despesa. 
 

Informe d’Intervenció número 203/2014 
 

Assumpte: Informe relatiu al compliment de la regla de la despesa al tancament del segon trimestre de 2014 
 
Exercici: 2014. 
 
L’article 12 de la LOEPSF disposa: 
 

“1. La variació de la despesa computable de l’Administració central, de les comunitats 
autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del 
Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola. 

No obstant això, quan existisca un desequilibri estructural en els comptes públics o un deute públic 
superior a l’objectiu establit, el creixement de la despesa pública computable s’ajustarà a la senda establida en 

els respectius plans economicofinancers i de reequilibri previstos en els articles 21 i 22 d’aquesta Llei. 
2. S’entendrà per despesa computable als efectes previstos en l’apartat anterior, els usos 

no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos 
els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions 
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades 
als sistemes de finançament. 

3. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de 
creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola, d’acord amb la 
metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seua normativa. Aquesta taxa es publicarà en 

l’informe de situació de l’economia espanyola al qual es refereix l’article 15.5 d’aquesta Llei. Serà la 
referència a tindre en compte per l’Administració central i cada una de les comunitats autònomes 
i corporacions locals en l’elaboració dels seus respectius pressupostos. 

4. Quan s’aproven canvis normatius que suposen augments permanents de la recaptació, 
el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què s’obtinguen 
els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent. 

Quan s’aproven canvis normatius que suposen disminucions de la recaptació, el nivell de 
despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què es produïsquen les 
disminucions de recaptació s’haurà de disminuir en la quantia equivalent. 

5. Els ingressos que s’obtinguen per damunt del que es preveu es destinaran íntegrament a reduir el 
nivell de deute públic.” 

 
A la vista del dret positiu citat s’emet el present informe: 
 

Càlcul despeses computables capítols 1 a 7 
 
En  la projecció de les despeses computables, a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària projectada a 31-12-
2014, els criteris utilitzats han sigut els següents: 
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• En relació amb els crèdit inicials s’ha partit dels que figuren com a tals en el pressupost definitiu 2014. 
 

• En relació amb les modificacions pressupostàries sols s’ha tingut en compte les ja executades a data actual. 
D’aquestes modificacions destaquen les realitzades sobre el capítol 7 de l’estat de despeses i que 
consisteixen, d’una banda en la incorporació de romanents finançat amb RTGFA per import d’1.232.291,04 €, 
i d’una altra banda en un suplement de crèdit finançat amb RLTGG per import de 358.388,56 €. Aquests dos 
imports juntament amb 829.000 € dels 3.281.653,20 € que figuren com a crèdits inicials en la partida BCO-
161-77000 ascendeixen a 2.419.679,60 € que han permés comptabilitzar les quantitats endeutades a l’EPSAR 
en funció de l’obra ja executada i certificada. 

 
El capítol 7 de l’estat de despeses no haurà de tornar a ser modificat, ja que els crèdits disponibles a data 
actual ascendeixen a 2.452.653,20 € i coincideixen exactament amb l’import que l’Ajuntament ha d’abonar 
per a la total finalització de les infraestructures de depuració d’aigües residuals. 
 
Respecte de la resta de possibles modificacions a practicar a futur en els capítols 1, 2, 3, 4 i 6, les quals és 
possible que es produïsquen, aquesta Intervenció considera que menquen d’especial importància atés que en 
la major part de casos es tractarà de modificacions que suposaran un agument de crèdits en un determinat 
capítol i pel mateix import baixa de crèdit en un altre capítol. 
 

• En relació a la inexecució prevista de despeses i en coherència amb la inexecució prevista a nivell d’ingressos, 
es tracta d’aquelles despeses que, encara que figuren en els crèdits inicials del pressupost definitiu 2014, se 
sap a ciència certa, en atenció a l’històric d’exercicis anteriors, que no s’executaran durant 2014. En aquesta 
situació es troben les despeses del capítol 6 relatives a actuacions finançades amb ingressos urbanístics per 
les obres “Passarel·la per a vianants”, “Pont trànsit rodat” i “Urbanització Magraner”. 
 

• Sobre el saldo que resulta de sumar als crèdits inicials les modificacions pressupostàries i restar l’import 
previst d’inexecució, s’apliquen els percentatges d’execució ponderada obtinguts en 2012 i 2013 al comparar 
les obligacions reconegudes amb els crèdits definitius. 

 
Aquests percentatges d’execució obtinguts en 2013 poden ser verificats a la vista de l’estat d’execució del 
pressupost de despeses, resumit per capítols, a 31-12-2012 i 31-12-2013. 
 

• En el cas del capítol 7 de despeses s’ha considerat que la despesa que realment s’imputarà a l’exercici 2014 
serà d’1.226.326,60 €, tenint en compte la data en què ens trobem, de la data en la qual es podrà formalitzar 
el préstec, de la data en què s’alçarà la paralització de l’obra, de la data en què es reprendrà l’execució de 
l’EDAR, i que el termini estimat d’execució del que resta d’EDAR és de sis mesos. 
 

• En el cas del capítol 6, i pel que fa a l’obra de millora i adequació de col·lectors d’aigües residuals s’ha 
considerat que la despesa que realment s’imputarà a l’exercici 2014 serà de 179.673,40 €, tenint en compte 
que la data en què ens trobem, la data en què es podrà formalitzar el préstec, que seran necessàries la 
redacció i l’aprovació del pertinent projecte d’obres, la data en què finalizarà la licitació de l’assenyalada obra 
i del termini estimat per a l’execució. 

 
• En el cas del capítol 6, i pel que fa a l’obra de connexió de l’EDAR de Camí Cabres s’ha considerat que la 

despesa que realment s’imputarà a l’exercici 2014 serà de 0 €, ja que es tracta d’una obra de connexió de 
l’EDAR Camí Cabres amb la nova EDAR la finalització de la qual es pretén, i que per això s’executarà 
coincidint amb el tram final d’execució i posada en funcionament de la nova EDAR, és a dir en 2015. 

 
 
Els criteris que acaben d’exposar-se donen les dades següents: 
 

CAP. C. INIC. MODIF. C. DEF. INEXEC. % DESPESA DESP. COMPUTAB. 
1 2.918.026,72 78.367,25 2.996.393,97 0 93,91% 2.813.913,57 
2 2.918.601,22 -2.100 2.916.501,22 0 92,15% 2.687.555,87 
3 469.000 38.472 507.472 0 93,31% 473.522,12 
4 275.010 2.186,20 277.196,20 0 89,05% 246.843,22 
6 3.825.947,47 12.413,81 3.838.361,28 3.561.811,02 100% 276.550,26 
7 3.281.653,20 1.590.679,60 4.872.332,80 1.226.326,60 100% 3.646.006,20 

TOTAL 13.688.238,61 1.720.018,86 15.408.257,47 4.788.137,62  10.144.391,24 
 
Sobre aquest import deben practicarse los ajustes siguientes: 
 

1. Un ajuste negatiu per import de 18.052,57 € derivat del saldo del compte 413 a 31/12/2013 i que ha sigut 
aplicat al pressupost 2014. 

 
2. Un ajust positiu per import de 17.000 € derivat de la despesa que, previsiblement, existirà en el compte 413 a 

31/12/2014.  
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3. Un ajust negatiu per import de 2.419.679,60 € al considerar-se la despesa de subvenció de capital a favor de 
l’EPSAR com a despesa meritada en exercicis anteriors que ha de figurar en el compte 413. 

 
4. Un ajust negatiu de 450.522,12 € en concepte d’interessos del capítol 3. 
 
5. Un ajust negatiu de 97.943,07 en concepte de fons finalistes. 
 
 

D’acord amb el que s’ha assenyalat les despeses computables ascendeixen a 7.175.193,88 €. 
 
A la vista del que s’ha exposat, i tenint en compte que el límit de la despesa no financer en 2014 ascendeix a 
7.214.821,94 € (6.904.000,32 X 1,015 + 207.261,62) d’acord amb l’informe d’Intervenció 201-2014 emés amb motiu 
de la projecció de la regla de la despesa i estabilitat pressupostària en l’expedient d’autorització d’endeutament a llarg 
termini per import de 2.812.000 €, el resultat és de compliment de la regla de la despesa. 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
6. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 428/2014, DE 27 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST 2013 
 
“Sr. Jaime Picher Juliá, alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa, de conformitat amb el que disposa l’article 191 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals, i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i el que disposen les bases d’execució del pressupost. 
 
Vistos els informes número 91/2014 de liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Moncofa, corresponent a l’exercici 
2013 i el número 93/2014 relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu 
de deute públic del pressupost de l’exercici 2013, que a continuació es transcriuen: 
 
INFORME NÚM. 91/2014 
 
ASSUMPTE: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MONCOFA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2013 
 
PRIMER. Legislació aplicable  
 
-Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, LRBRL. 
-Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, 
TRLRHL. 
-Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
-Ordre EHA3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’estableix l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
-Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
- Bases d’execució del pressupost. 
 
SEGON. Tramitació, estructura i contingut de la liquidació del pressupost 
 
a.) Tramitació 
 

El tancament i la liquidació del pressupost s’efectuarà, quant a la recaptació de drets i el pagament d’obligacions, el 31 
de desembre de l’any natural i correspon al president de l’entitat local, amb l’informe previ de la Intervenció, l’aprovació 
de la liquidació del pressupost. 

De la liquidació del pressupost, una vegada efectuada l’aprovació, es donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que celebre. 

Per tant, la tramitació consisteix en: 
 

1. Confecció dels estats demostratius de la liquidació del pressupost. 
2. Informe de la Intervenció municipal. 
3. Aprovació de la liquidació pel president de l’entitat. 
4. Dació de compte al Ple de la corporació en la primera sessió que celebre. 
5. Remetre còpia de la liquidació dels seus pressupostos, a la comunitat autònoma i al centre o 

dependència del Ministeri d’Economia i Hisenda que aquest determine. 
 
 
També ha de fer-se constar que d’acord amb la regla 52 de la ICAL al finalitzar l’exercici comptable s’hauran de realitzar 
les següents operacions de regularització i tancament: 
 

a) Operacions de regularització: 
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- Regularització de la comptabilitat del pressupost d’ingressos. 
- Regularització de la comptabilitat de l’Administració de recursos per compte d’altres ens públics. 
- Regularització del resultat de l’exercici. 
 

b) Operacions de tancament: 
 
- Tancament del pressupost de despeses. 
- Tancament del pressupost d’ingressos. 
- Tancament de la comptabilitat. 
 
Aquestes operacions de regularització i tancament s’efectuaran una vegada practicades totes les anotacions comptables 
corresponents a operacions realitzades durant l’exercici.  
 
La regla 53 de la ICAL estableix que a efectes del que preveu l’últim paràgraf de la regla 52, abans de la realització de 
les operacions de regularització i tancament, s’hauran d’efectuar les operacions previstes en les seccions 3a a 6a del 
capítol 3. D’aquestes operacions preceptives, en l’Ajuntament de Moncofa tan sols es realitzen les provisions per 
insolvència, el reflex comptable de les operacions pendents d’aplicar a pressupost (compte 413) i la reclassificació del 
deute. 
 
b.) Estructura i contingut 
 
La liquidació del pressupost posarà de manifest: 
 
- Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seues modificacions i 
els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i 
els pagaments realitzats. 
 
- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seues modificacions i les 
previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets. 
 
TERCER. Resultats  
 
L’article 93.2 del Reial Decret 500/1990 estableix que “com a conseqüència de la liquidació del pressupost hauran de 
determinar-se:  
 
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. 
b) El resultat pressupostari de l’exercici. 
c) Els romanents de crèdit. 
d) El romanent de Tresoreria”. 
 
Les dites magnituds queden reflectides en la documentació que forma la liquidació i, a la vista d’aquestes, s’efectua la 
següent anàlisi amb les consegüents consideracions: 
 
A- Resultat pressupostari  
 
D’acord amb el que disposa l’article 96 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el resultat pressupostari estarà 
determinat per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l’exercici i les obligacions pressupostàries 
reconegudes durant el mateix període, i resulta que a l’efecte del càlcul del resultat pressupostari els drets liquidats es 
prendran pels seus valors nets, és a dir, drets liquidats durant l’exercici una vegada deduïts aquells que, per qualsevol 
motiu, hagueren sigut anul·lats. I igualment, les obligacions reconegudes es prendran pels seus valors nets, és a dir, 
obligacions reconegudes durant l’exercici una vegada deduïdes aquelles que, per qualsevol motiu, hagueren sigut 
anul·lades. 
 
Per tant, el resultat pressupostari és una magnitud de relació global de les despeses i ingressos, de manera que a 
través d’ell pot analitzar-se en quina mesura aquests s’han traduït en recursos per a finançar l’activitat de l’ens.  
 
Resulta conforme al que exposa l’exercici 2013 el següent resultat pressupostari, 
 
Drets reconeguts nets 9.783.675,18

Obligacions reconegudes 7.791.573,15

Resultat pressupostari 1.992.102,03

Desviacions positives de finançament -193.438,37

Desviacions negatives de finançament 671.868,32
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Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals 

0,00

Resultat pressupostari ajustat 2.470.531,98

 
Respecte del resultat pressupostari de l’exercici 2013 han de comentar-se els extrems següents: 
 

1. El resultat pressupostari passa de 7.688.827,58 € en el 2012 a 2.470.531,98 € en 2013. 
 

Aquesta aparent disminució no és tal, ja que el resultat pressupostari de l’exercici 2012 es trobava 
profundament influenciat pel crèdit rebut a l’empara del RD Llei 4/2012, i es xifren els drets reconeguts amb 
origen en tal decret en 6.038.428,38 €. 
 
Com ja va indicar aquesta Intervenció, amb motiu de l’informe emés en la liquidació del pressupost 2012, el 
resultat pressupostari del 2012 sense els drets reconeguts citats anteriorment haguera quedat xifrat en 
1.650.399,20 €. 
 
En comparar aquest importe, 1.650.399,20 €, amb l’import del 2013, 2.470.531,98 €, es veu clarament 
reflectida l’evolució positiva que ha experimentat el resultat pressupostari. Aquesta important i positiva 
evolució es deu als motius següents: 

 
• En l’exercici 2012 les obligacions reconegudes ascendiren a 8.993.477,51 € davant de les 

7.791.573,15 € del 2013. Aquest extrem posa de manifest que en l’exercici 2013 s’han adoptat 
mesures tendents a contindre i minvar la despesa. 

 
2. Igual que en l’exercici 2012, en l’exercici 2013 el càlcul del resultat pressupostari, pel que fa als drets 

reconeguts, s’ha realitzat a partir de les dades comptables existents en el mateix exercici i no a partir dels 
actes administratius de reconeixement i anul·lació de drets amb origen en l’exercici 2012. Aquestes 
circumstàncies tenen el seu origen en els projectes de despesa relatius a connexió elèctrica i a la ronda, pels 
motius següents: 

 
• En el cas del projecte relatiu a connexió elèctrica, en l’exercici 2011 es van reconéixer drets davant 

de Piscivall per import de 153.235,55 €, i per import de 197.017,08 € davant de Bovalar. En 
l’exercici 2012 i a partir d’un informe de l’arquitecte municipal en què es modificaven els coeficients 
de finançament de la referida obra, es va realitzar un nou requeriment d’ingrés per import de 
103.926,75 € i 133.620,11 € respectivament. Aquests dos nous requeriments, juntament amb la 
seua transcendència comptable en el 2011 i 2012, no foren traslladats a la comptabilitat municipal 
en l’exercici 2012, i es va procedir al seu reflex comptable en l’exercici 2013. 

• En el cas del projecte relatiu a la ronda, en l’exercici 2012 es va realitzar requeriment d’ingressos a 
Bovalar per import de 82.537,47 € i a Piscivall per import de 103.582,19 €, els quals no foren 
traslladats a la comptabilitat municipal en l’exercici 2012, i es va procedir al seu reflex comptable en 
l’exercici 2013. 

 
3. Respecte de les desviacions de finançament que afecten negativament i positivament el resultat pressupostari 

han de tindre’s en compte les consideracions següents: 
 

• Existeix una desviació negativa de l’exercici que ascendeix a 661.868,32 €, l’origen de la qual és el 
projecte de Biblioteca i Mercat municipals. 

 
Aquesta desviació es a causa que al finalitzar l’exercici 2012 ja es disposava, almenys 
comptablement, del finançament afectat, mentres que l’execució de la despesa no havia finalitzat. 
L’execució de la despesa ha finalitzat en l’exercici 2013 amb la conclusió i recepció de la citada 
obra. 
 

• Existeix una desviació negativa de l’exercici que ascendeix a 10.000 €, l’origen de la qual és el 
projecte PAIM 2012. 

 
Aquesta desviació es deu als motius anteriorment explicats en relació amb la desviació de la 
Biblioteca i Mercat municipals. Igualment la referida obra ha sigut finalitzada i rebuda en el 2013. 

 
• Existeix una desviació positiva de l’exercici que ascendeix a 20.350 €, l’origen de la qual és el 

projecte POYS 2013 “Reparació enllumenat Casablanca”. 
 

Aquesta desviació és a causa que en l’exercici en curs s’ha obtingut el finançament afectat i no s’ha 
executat cap despesa. 
 

• Existeix una desviació positiva de l’exercici que ascendeix a 173.088,37 €, l’origen de la qual és el 
projecte “Ronda de Moncofa”. 
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Aquesta desviació és a causa que en l’exercici en curs s’ha obtingut finançament afectat i no s’ha 
executat cap despesa. 
 

En definitiva, i pel que fa a les desviacions de finançament, cal extraure les conclusions següents: 
 

A. No es pressuposta segons al principi de plurianualitat (planificació de les despeses plurianuals), ni es preveu 
el moment temporal en què realment s’escometrà l’execució efectiva de la despesa. 

 
B. En alguns projectes de despesa, íntegrament finançats, es compta amb el finançament afectat però de forma 

sistemàtica no s’executa la totalitat de la despesa.  
 
C. En altres projectes, plurianuals i finançats parcialment, s’ha obtingut el finançament afectat i no es realitza la 

despesa finançada amb l’ingrés afectat ni tampoc la part corresponent a la despesa finançada amb recursos 
propis.  

 
Menció especial mereixen les desviacions de finançament següents: 

 
• En el cas del projecte Connexió elèctrica, no s’han calculat, en l’exercici 2013, desviacions de 

finançament, ja que a pesar d’existir drets reconeguts en el 2013, aquests ja foren tinguts en 
compte, al derivar d’actes administratius datats en el 2012, en el càlcul de les desviacions 
imputables al 2012. Així en l’informe emés a la liquidació de l’exercici 2012 es va assenyalar: 

 
“A 31/12/2012 existeix una desviació positiva acumulada de 3.315,65 €. No obstant això, ja que 
l’obra es troba finalitzada quant a l’execució i vist que s’ha realitzat requeriment d’ingrés a la 
totalitat d’agents finançadors, es considera que la desviació acumulada és 0 € a l’efecte de donar 
per finalitzat el projecte de despesa, i els 3.315,65 € tenen l’origen en les modificacions de l’IVA 
acorregudes durant la vida del projecte (major IVA repercutit que suportat)”. 
 

• En el cas del projecte Ronda, a efectes del càlcul les desviacions de finançament sols s’han tingut 
en compte els drets reconeguts en 2013 amb origen en actes administratius d’aquest exercici. Així, 
igual que en el cas de Connexió Elèctrica, no s’han tingut en compte drets reconeguts en 2013 amb 
origen en actes administratius de 2012, ja que aquests ja foren tinguts en compte en el còmput de 
la desviació imputable al 2012. 

 
Aquesta desviació planteja la singularitat que l’obra civil està finalitzada i recepcionada i per tant la 
despesa totalment executada, mentres que el finançament afectat no s’ha obtingut de tots els 
agents finançadors (agents urbanitzadors). És ací on es planteja la citada singularitat, ja que els 
agents finançadors es troben en distintes circumstàncies (alguns PAI no compten amb agent 
urbanitzador, altres compten amb agents urbanitzadors provisionals per ser aquesta l’adjudicació 
recaiguda, altres compten amb agent urbanitzador definitiu però que es troba en concurs de 
creditors i altres PAI no compten amb els instruments jurídics mínims i necessaris per a l’execució 
d’obres d’urbanització). 
 
Davant de la situació descrita resulta evident la dificultat existent per a l’obtenció del finançament 
que resta, extrem que pot implicar que el projecte haja de declarar-se conclòs. No obstant això, 
aquesta Intervenció, en aplicació de la prudència lògica i a expenses de sol·licitar i obtindre 
l’informe al respecte del Departament d’Urbanisme, ha optat en 2013 per continuar calculant la 
desviació referida sota els mateixos paràmetres que en exercicis anteriors. 
 

Com a conclusió en l’avaluació del resultat pressupostari, cal assenyalar que les mesures adoptades per la corporació 
per a contindre i minvar les despeses han produït els resultats esperats i ha influït positivament en el resultat 
pressupostari. No obstant això, aquest extrem no ha d’implicar una relaxació quant a les mesures adoptades en 
ingressos i despeses, sinó tot el contrari amb la intenció de continuar potenciant la generació d’ingressos i la minoració 
de despeses, ja que en pròxims exercicis naixeran despeses obligatòries, que no depenen de la voluntat de la 
corporació, com l’amortització dels préstecs emparats en el RD Llei 4/2012 i hauran de procedir igualment a 
materialitzar les devolucions d’ingressos pendents de pagament. 
 
En conclusió podem afirmar, a la vista del resultat pressupostari de l’exercici 2012 que es trobava influït pel RD Llei 
4/2012, i especialment a la vista del resultat pressupostari de l’exercici 2013, que s’ha consolidat la senda positiva 
iniciada en 2012. 
 
B. Romanent de Tresoreria 
 
L’estat del romanent de Tresoreria és un dels indicadors més rellevants de la liquidació, ja que posa de manifest la 
situació econòmicofinancera que presenta l’entitat. D’acord amb l’article 101 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
estarà integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tots ells 
referits a 31 de desembre de l’exercici (article 172.2, LRHL). 
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Comprenen els drets pendents de cobrament: 
 
a) Els drets pressupostaris liquidats durant l’exercici pendents de cobrament. 
b) Els drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament. 
c) Els saldos dels comptes de deutors no pressupostaris. 
 
D’acord amb la base 62 del pressupost, a efectes del càlcul de romanent de Tresoreria es consideraran drets pendents 
de difícil o impossible recaptació, com a norma general, els imports obtinguts d’aplicar els percentatges assenyalats en 
la taula segons els anys d’antiguitat dels deutes, segons es detalla: 
 
 

MOROSOS % 
Any 1 25,00% 

Any 2 i 3 50,00% 
Any 4 75,00% 
Any 5 95,00% 
Any 6 i anteriors 100,00% 

 
 
L’import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació es registraran en el compte 490 “Provisió 
per a insolvències”, que correspon a drets de caràcter pressupostari o no pressupostari inclosos en el càlcul del 
romanent de Tresoreria. 
 
I les obligacions pendents de pagament comprenen: 
 
a) Les obligacions pressupostàries pendents de pagament, reconegudes durant l’exercici, estiga ordenat o no els seu 
pagament. 
b) Les obligacions pressupostàries pendents de pagament, reconegudes en exercicis anteriors, estiga ordenat o no el 
seu pagament. 
c) Els saldos dels comptes de creditors no pressupostaris. 
 
En els supòsits de despeses amb finançament afectat en què els drets afectats reconeguts superen les obligacions per 
aquells finançades, el romanent de Tresoreria disponible per al finançament de despeses generals de l’entitat haurà de 
minorar-se en l’excés de finançament produït, per això es distingeix entre el romanent de Tresoreria per a despeses 
generals i el romanent de Tresoreria per a despesa amb finançament afectada. Resulta en l’exercici, segons el que s’ha 
exposat un romanent de Tresoreria positiu de 5.517.082,60 € amb el següent desglossament: 
 
1. DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EN FI D’EXERCICI (DRETS PENDENTS DE 
COBRAMENT) 
 

 10.338.667,71

De pressupost d’ingressos. Pressupost, corrent 2.387.431,59 

De pressupost d’ingressos. Pressupost, tancats 7.620.158,60 

D’operacions comercials  

De recursos d’altres ens públics  

D’altres operacions no pressupostàries 405.162,88 

Menys ingressos realitzats pendents d’aplicació 74.085,36 

Ajustos ingressos pendents d’aplicació  

2. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT FI D’EXERCICI (OBLIGACIONS 
PENDENTS DE PAGAMENT) 

 1.894.460,75

De pressupost de despeses. Pressupost, corrent. 1.320.157,93 

De pressupost de despeses. Pressupost, tancats. 63.716,30 

De pressupost d’ingressos.  

D’operacions comercials.  

De recursos d’altres ens públics.  

D’altres operacions no pressupostàries. 524.769 
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Menys pagaments realitzats pendents d’aplicació. 14.182,48 

  

3.  FONS LÍQUIDS EN TRESORERIA FI D’EXERCICI  2.318.722,18

  

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3)  10.762.929,14

II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS  3.630.806,07

  

III. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT 

 
1.615.040,47

  

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)  
5.517.082,60

 
En l’anàlisi del romanent de Tresoreria, han de tindre’s en compte les consideracions següents: 
 

1. Cal destacar la important evolució positiva que ha experimentat el romanent de Tresoreria per a despeses 
generals, que passa de 4.273.233,79 € en el 2012 a 5.517.082,60 € en el 2013. Igualment ha de posar-se de 
manifest que la citada evolució positiva resulta més important si es té en compte que el romanent de 
Tresoreria del 2012 estava profundament influït pel préstec del RD Llei 4/2012, el qual va suposar per a 
l’Ajuntament la possibilitat de procedir al pagament d’obligacions per import de 6.038.428,38 €. Els principals 
motius de l’evolució indicada són els següents: 

 
• L’important increment experimentat pels fons líquids, els quals ascendeixen a 2.318.722,18 €, 

davant dels 988.111,38 € del 2012, cosa que implica un augment d’1.330.610,80 €. 
 

Aquest increment s’ha obtingut per la conjunció de mesures en matèria d’ingressos i despeses. 
 
En matèria d’ingressos, destaquen les següents: 
 

A. El nou sistema de gestió i recaptació d’ingressos, el qual a partir de gener de 2013 ha 
sigut realitzat per la Diputació Provincial de Castelló. 

 
Així en l’exercici 2013 existeixen drets pendents de cobrament de l’exercici corrent per 
import de 2.387.431,59 €, davant dels 3.957.510,08 € de 2012, fet que implica un 
augment de la recaptació d’exercicis corrents d’1.570.078,49 €. 
 
Igualment si comparem l’agrupació de pressupostos tancats a 01/01/2012 que ascendeix 
a 8.286.662,21 € (2.824.904,80 + 5.461.757,41) amb el pendent d’exercicis tancats a 
31/12/2012 que ascendeix a 6.773.966,86 €, podem observar com la recaptació 
d’exercicis tancats en 2012 ha ascendit a 1.512.695,35 €. Tanmateix, si comparem 
l’agrupació de pressupostos tancats a 01/01/2013 que ascendeix a 10.731.476,94 € 
(3.957.510,08 + 6.773.966,86) amb el pendent d’exercicis tancats a 31/12/2013 que 
ascendeix a 7.620.158,60 €, podem observar com la recaptació d’exercicis tancats en 
2013 ascendeix a 3.111.318,34 €. 
 

En matèria de despeses, destaquen les següents: 
 

A. L’adopció de mesures tendents a la contenció i minoració de la despesa, les quals han 
desplegat els efectes desitjats com s’ha acreditat en l’anàlisi del resultat pressupostari, en 
assenyalar que les obligacions pressupostàries reconegudes en 2013 han sigut de 
7.791.573,15 € davant de 8.993.477,51 € de 2012. 
 

B. La clara minoració dels saldos relatius a obligacions pressupostàries pendents de 
pagament. En el cas de les obligacions pendents de pagament corresponents a l’exercici 
2013, s’ha passat d’un import d’1.991.341,67 € de 2012 a 1.320.157,93 € en 2013. En el 
cas de les obligacions pendents de pagament corresponents a exercicis tancats, s’ha 
passat d’un import de 408.644,35 € de 2012 a 63.716,30 € en 2013. 
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C. Aquesta minoració indicada més amunt guarda una íntima connexió, d’una banda (la més 
important quantitativament parlant) amb l’augment de la recaptació experimentada i, 
d’una altra banda, també important, amb l’expedient de depuració de saldos comptables 
de l’estat de despeses. 

 
2. Igual que en l’exercici 2012, en el 2013 el càlcul del romanent de Tresoreria per a despeses generals, per la 

qual cosa pel que fa als drets pendents de cobrament, s’ha realitzat a partir de les dades comptables 
existents en el mateix exercici i no a partir dels actes administratius de reconeixement i anul·lació de drets 
amb origen en l’exercici 2012. Aquestes circumstàncies tenen el seu origen en els projectes de despesa 
relatius a Connexió Elèctrica i a la Ronda, pels motius següents: 

 
• En el cas del projecte relatiu a Connexió Elèctrica, en l’exercici 2011 es van reconéixer drets davant 

de Piscivall per import de 153.235,55 € i per import de 197.017,08 € davant de Bovalar. En 
l’exercici 2012 i a partir d’un informe de l’arquitecte municipal en què es modificaven els coeficients 
de finançament de la referida obra, es va realitzar un nou requeriment d’ingrés per import de 
103.926,75 € i 133.620,11 € respectivament. Aquests dos nous requeriments, juntament amb la 
seua transcendència comptable en el 2011 i 2012, no van ser traslladats a la comptabilitat 
municipal en l’exercici 2012, i es va procedir al seu reflex comptable en 2013. 

 
• En el cas del projecte relatiu a la Ronda, en l’exercici 2012 es va realitzar un requeriment 

d’ingressos a Bovalar per import de 82.537,47 €, i a Piscivall per import de 103.582,19 €, els quals 
no foren traslladats a la comptabilitat municipal en l’exercici 2012, i es va procedir al seu reflex 
comptable en 2013. 
 

3. El càlcul de les desviacions de finançament afectat recullen els projectes expressats en document adjunt com 
annex número 1. Respecte de les desviacions han de tindre’s en compte les dades següents: 

 
• Exclusivament es calculen les relacionades amb despeses d’inversió i no les derivades de despeses 

corrents, ja que des dels departaments gestors no es remet a Intervenció la informació de les 
despeses en què s’ha incorregut, a l’efecte del seu seguiment i posterior càlcul de la desviació. 

 
• Respecte de les desviacions amb origen en els projectes de Bilioteca i Mercat, Ronda de Moncofa, 

PAIM i POIS 2013, aquesta Intervenció es remet al que s’ha assenyalat amb motiu de l’anàlisi del 
resultat pressupostari. 

 
• En relació als projectes de Pont, Passarel·la i Urbanització PAI Magraner, la desviació calculada, 

tant a nivell d’exercici com a acumulada, és de 0 € per no existir ni drets ni obligacions 
reconegudes. 

 
• En relació al projecte de Reparació Poliesportiu Municipal, la desviació calculada, tant a nivell 

d’exercici com a acumulada, és de 0 € per comptar amb tots els drets i obligacions reconeguts. 
 

• Menció especial requereix la desviació calculada en relació amb les aportacions (subvencions) de 
capital a l’EPSAR per a l’execució d’infraestructures de depuració i sanejament d’aigües residuals. 

 
En relació al referit projecte s’han produït, des del seu naixement, importants modificacions 
relatives, principalment, als agents finançadors (agents urbanitzadors) i per tant en relació amb el 
coeficient de finançament global de l’actuació. 
 
Així en un inici el coeficient de finançament va ser del 100% i es va imputar a cada agent 
urbanitzador la part proporcional del referit coeficient. 
 
Actualment la situació difereix bastant del que s’ha projectat, principalment a causa de les 
circumstàncies següents: 
 

A. La diferent situació en la qual es troben els agents finançadors (alguns PAI no compten 
amb agent urbanitzador, altres compten amb agents urbanitzadors provisionals per ser 
aquesta l’adjudicació recaiguda, altres compten amb agent urbanitzador definitiu però 
que es troba en concurs de creditors i altres PAI no compten amb els instruments jurídics 
mínims i necessaris per a l’execució d’obres d’urbanització). 

 
B. Emissió pel Departament d’Urbanisme, a petició de la Intervenció municipal, d’un informe 

en el qual s’aborda la situació dels diferents PAI per a determinar les seues obligacions 
econòmiques en relació amb el finançament de les infraestructures de depuració i 
sanejament d’aigües residuals a executar per l’EPSAR. 

 
Davant de la nova situació descrita i a la vista de la necessitat del municipi de Moncofa de comptar 
amb les citades infraestructures, l’Ajuntament ha adoptat acords que posen de manifest que 
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assumeix, almenys temporalment, part del finançament inicialment exigible als agents 
urbanitzadors. 
 
Existeixen acords que posen de manifest que part del finançament assumit per la corporació serà 
amb càrrec d’ingressos afectats i s’han de destacar, d’una banda, els relatius al canvi d’afectació del 
PMS i de l’ingrés obtingut per l’expropiació de terrenys municipals i, d’una altra banda, els relatius a 
l’adjudicació d’un préstec supeditat a la ulterior autorització per l’òrgan de tutela financera. 
 
Existeixen altres acords que posen de manifest que part del finançament assumit per la corporació 
serà amb càrrec d’ingressos no afectats i s’han de destacar les modificacions pressupostàries 
realitzades amb càrrec del pressupost prorrogat i finançades amb baixes i amb romanent líquid de 
Tresoreria. 
 
Igualment existeix l’aportació realitzada per part de l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord, la 
qual té la consideració d’ingrés afectat. 
 
En base a la situació descrita, aquesta Intervenció ha procedit al càlcul de la citada desviació, 
aplicant a tal efecte un coeficient de finançament global de 0,83067882% imputable principalment 
a l’Ajuntament i en menor mesura a l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord, el qual presenta 
una desviació de l’exercici de 0 € i una acumulada d’1.594.690,47 €. 

 
4. Els fons líquids s’han obtingut de les dades obrants en la comptabilitat municipal i ascendeixen a 

2.318.722,18 €. Com pot observar-se, aquesta quantitat no coincideix amb els fons líquids reals existents en 
les entitats bancàries a 31-12-2013 i a aquest efecte s’adjunta com a annex número 2 l’acta d’arqueig 
juntament amb les conciliacions bancàries. 

                                                                                                                                                                                                           
5. Quant al saldo de drets de difícil cobrament, desglossats en document adjunt com a annex número 3, ha 

d’apuntar-se que s’han aplicat els percentatges recollits en les bases d’execució del pressupost, i s’han de 
posar de manifest les consideracions jurídiques següents:  

 
• Es considera que el criteri que figura en les bases d’execució del pressupost hauria de ser 

modificat, ja que és molt lax en no aplicar cap percentatge sobre els drets pendents de cobrament 
amb origen en l’exercici en curs. 

• Atesa la situació recaptadora de l’Ajuntament i encara que el compte 490 “Provisió per a 
insolvències” es refereix a operacions pròpies de l’activitat habitual de la corporació, hauria de 
plantejar-se la possibilitat d’estendre aquesta provisió més enllà dels capítols 1, 2 i 3. 

 
Les magnituds exposades, romanent de tresoreria total, romanent de tresoreria afectat i romanent de tresoreria per a 
despeses generals, constitueixen els conceptes que integren el romanent de tresoreria d’acord amb els articles 191.2 
del TRLRHL i 101.1 del RD 500/1990, així com les regles 81 i següents de la instrucció del model normal de 
comptabilitat local. No obstant això, una vegada exposades aquestes magnituds segons la dita normativa i una vegada 
efectuat el càlcul amb les regles assenyalades, considere que ha d’efectuar-se una exposició d’altres factors que encara 
que des del punt de vista comptable no influeixen en aquesta magnitud sí que hi incideixen des d’un punt de vista més 
ampli i ha de ser, per tant, objecte de consideració. Aquests factors són els següents: 
 
Compte 413, denominat “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. 
 
Es far constar que el romanent de tresoreria total que presenta la liquidació de l’exercici seria inferior si la comptabilitat 
reflectira realment el saldo dels creditors pendents de pagament que existien al final de l’exercici 2013 recollits en el 
compte 413 denominada “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” l’import de les qual ascendeix a 
2.437.732,17 €. 
 
Aquest compte recull el deute procedent de factures pendents d’aprovació per no existir dotació pressupostària, ja siga 
per no existir o ser insuficient el crèdit existent, o per derivar-se els deutes d’exercicis anteriors, o simplement pel 
mateix esdevenir de l’actuació administrativa. Cal assenyalar-se que aquest compte en l’exercici 2013 recull els deutes 
procedents d’aquest exercici i d’exercicis anteriors que no han pogut ser imputats al pressupost, per la qual cosa 
s’arrosseguen en aquest exercici.  
 
En tot cas aquesta despesa no imputada a pressupost i per tant no comptabilitzat ha de ser imputat al pressupost de 
2014, bé directament en el cas que estem en algun dels supòsits en què permet la normativa d’hisendes locals, bé a 
través del corresponent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i comptabilitzat per a posteriorment 
procedir al pagament i així evitar l’enriquiment injust ja que, en estar conformades les factures, s’entén que el servei 
s’ha prestat correctament. 
 
La imputació pressupostària d’aquestes despeses al pressupost 2014, pel que fa al reconeixement extrajudicial, es 
realitzarà amb càrrec de crèdits adequats i suficients, amb origen en la font de finançament prevista a tal fi en el 
pressupost inicial del 2014, concretament en la partida SVG-920-22699 “Fons de contingència REC 2013”.  
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Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat i per a un major reflex de la realitat econòmica existent, si s’ajustara el 
romanent de tresoreria amb la minoració del compte 413, resultaria de 3.079.350,43 €. En cas de realitzar-se aquest 
ajust també es voria afectat de manera negativa el resultat pressupostari ja que s’augmentaria l’import de les 
obligacions reconegudes, i queda xifrat en 32.779,81 €.  
 
Resulta important identificar la causa de l’important increment que ha experimentat el compte 413 en relació al saldo 
que presentava a 31-12-2012 i que ascendia a 15.970,32 €.  
 
La citada causa, al contrari del que poguera paréixer, no és l’execució durant 2013 de despesa sense consignació 
pressupostària i per tant al marge del pressupost. 
 
La causa és un canvi de criteri comptable, a la vista de la resolució dictada per l’òrgan de tutela financera en l’expedient 
d’endeutament per a la depuradora en què considera l’aportació de l’Ajuntament a l’EPSAR per l’obra executada i 
certificada com a una despesa meritada en exercicis anteriors i que per això han de figurar en el compte 413, en relació 
amb les aportacions de l’Ajuntament a l’EPSAR en atenció a l’obra executada i certificada. 
 
Aquest canvi de criteri comptable té una incidència a l’alça en el compte 413 per import de 2.419.679,60 €. 
 
Sense el referit canvi, l’import del compte 413 quedaria xifrat en 18.052,57 €, i aquest import és molt similar al de 
l’exercici 2012. 
 
Els motius que el compte 413 es mantinga en imports raonables són: 
 

1. La implementació d’un nou sistema de gestió de la despesa basat en la necessària existència de proposta de 
despesa. 

2. Pressupostació de l’estat de despeses, fonamentalment del capítol 2, de forma més propera a la realitat de 
despesa de la corporació. 

3. Introducció de la classificació orgànica en l’estat de despeses i aconseguir així una major implicació dels 
òrgans gestors en l’execució i control de la despesa pressupostària. 

  
S’incorpora al present com a annex número 4 la informació detallada d’aquestes factures pendents d’aplicar al 
pressupost i es distingeixen les derivades d’aquest exercici i d’exercicis anteriors.      
 
Devolució d’ingressos indeguts 
 
A data del present informe consten anotacions comptables de devolucions d’ingressos per import d’1.364.931,46 
euros, davant dels 2.012.572,92 € del 2012, extrem aquest positiu en la mesura que implica que la corporació continua 
en la senda de materialitzar les devolucions pendents.  
 
Respecte d’aquesta xifra s’ha de tindre en compte que 255.908,47 € corresponen al Ministeri d’Economia i Hisenda com 
a conseqüència de les liquidacions negatives de la participació en tributs de l’estat en els exercicis 2008 i 2009. 
 
En aquesta matèria ha d’apuntar-se que mentres solament es reconeguen els creditors per devolució d’ingressos a 
través del compte 418 “Creditors per devolucions d’ingressos”, però no es procedisca a la devolució efectiva del seu 
import, no es produeix l’anul·lació dels drets i per tant es produeixen les conseqüències següents: 
 

a) El resultat pressupostari es veu millorat ja que no pateix la minva de drets. 
 

b)    El romanent de tresoreria es veu millorat ja que no pateix la minva de fons líquids. 
 
Així doncs, en l’exercici o exercicis en què es procedisca a materialitzar les devolucions es voran afectats negativament 
tant el resultat pressupostari (minoració de drets reconeguts) i el romanent de tresoreria (minoració de fons líquids). 
Per aquesta raó aquesta intervenció suggereix que es planifique en els exercicis que es pretén materialitzar les 
devolucions d’ingressos a efectes que els pressupostos dels dits exercicis s’aproven amb el superàvit necessari per a 
contrarestar els efectes negatius anteriorment citats i poder comptar amb liquidesa suficient. 
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat si s’ajustara a la baixa l’import del romanent líquid de Tresoreria per a despeses 
generals en l’import de les devolucions pendents de pagament, quedaria xifrat en 1.714.418,97 €. 
 
Amb l’objectiu de facilitar una informació completa, s’adjunta com a annex número 5 el desglossament dels imports i 
dels tercers beneficiaris d’aquestes devolucions. 
 
Una vegada examinades les magnituds que a pesar de no formar part del romanent de Tresoreria hi incideixen, i com a 
conclusió a l’anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses generals hem de referir-nos a la seua destinació, a través 
de les consideracions jurídiques següents: 
 

1. L’article 32 de LOEPSF assenyala que la destinació del superàvit pressupostari és reduir l’endeutament net i, 
encara que no ha de confondre’s el RTGG amb el superàvit pressupostari en termes SEC, resulta obvi que en 



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

Acta de la sessió plenària ordinària de 31 de juliol de 2014                   Pàgina     48 

cas d’obtindre el citat superàvit pressupostari el RTGG actuarà com a font de finançament i en possibilitarà la 
reducció de l’endeutament net.  

 
2. En la liquidació del pressupost 2013, com queda acreditat en l’informe d’Intervenció 93/2014 no s’obté 

superàvit pressupostari en termes de comptabilitat nacional, raó per la qual no existeix obligació d’amortitzar 
deute o reduir l’endeutament net. 
 

3. A pesar de l’afirmació anterior, aquesta Intervenció considera que l’import del RTGG no pot ser utilitzat 
indiscriminadament com a font de finançament de modificacions pressupostàries, màxim si aquestes 
persegueixen l’execució de noves despeses no concertades o no previstes en el pressupost. Tot això segons 
la interpretació següent: 
 

• Existeix una situació d’incompliment de l’estabilitat pressupostària, la qual ha de ser corregida i no 
agreujada mitjançant actuacions del tipus que s’ha indicat en el paràgraf anterior. 
 

• La mateixa LOEPSF regula, per a aquells ajuntaments que mitjançant el compliment de determinats 
requisits acrediten una situació econòmica “exemplar”, excepcions respecte de la destinació del 
superàvit pressupostari a la cancel·lació de deute i, per tant, respecte de la destinació del RTGG. En 
aquest cas la primera destinació és l’aplicació de depeses pendents d’aplicar al pressupost (compte 
413). 

 
• Segons la restricció apuntada en l’apartat anterior, pareix lògic que un ajuntament que no compleix 

l’estabilitat pressupostària no puga resultar beneficiat respecte d’aquell que acredita una situació 
econòmica “exemplar”. Per aquest motiu la Intervenció municipal considera que el RTGG solament 
pot ser utilitzat per a finançar modificacions pressupostàries la finalitat de les quals és dotar de 
cobertura pressupostària a despeses ja executades en exercicis anteriors, és a dir per a la 
imputació pressupostària del compte 413. 

 
C. Romanents de crèdits  
 
Els romanents de crèdit d’acord amb el que estableix l’article 99 del RD 500/1990 “sense més excepcions que les 
assenyalades en l’article 163 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, quedaran anul·lats al tancament de l’exercici i, en 
conseqüència, no es podran incorporar al pressupost de l’exercici següent. Elss romanents de crèdits no anul·lats 
podran incorporar-se al pressupost de l’exercici següent en els supòsits establits en l’article 163 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre i, d’acord amb el que preveu l’article 48 del present Reial Decret, mitjançant l’oportuna modificació 
pressupostària i prèvia incoació d’expedients específics en els quals ha de justificar-se l’existència de suficients recursos 
financers“. 
 
L’article 47 en l’apartat cinqué matisa que “els romanents de crèdit que emparen projectes finançats amb ingressos 
afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament sense que els siguen aplicables les regles de limitació en el número 
d’exercicis, excepte que es desistisca totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa, o que es 
faça impossible la realització”. 
 
Amb tal fi s’assenyala que haurà de tramitar-se obligatòriament l’expedient d’incorporació de romanents de crèdits 
d’aquells projectes que estiguen finançats amb ingressos afectats i, una vegada liquidat el pressupost, s’haurà de 
tramitar l’expedient de modificació de crèdit d’acord amb l’article 182 del TRLRHL. 
 
D. Anàlisi de l’estalvi net 

El càlcul de l’estalvi net s’ha de realitzar segons el que disposa l’article 53 del TRLRHL, el dit precepte estableix: 

 “S’entendrà per estalvi net de les entitats locals i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu la diferència 
entre els drets liquidats pels capítols un a cinc, ambdós inclusius, de l’estat d’ingressos, de les obligacions reconegudes 
pels capítols un, dos i quatre de l’estat de despeses, minorada en l’import d’una anualitat teòrica d’amortització de 
l’operació projectada i de cada un dels préstecs i emprèstits propis i avalats a tercers pendents de reemborsament.  

L’import de l’anualitat teòrica d’amortització, de cada un dels préstecs a llarg termini concertats i dels avalats per la 
corporació pendents de reemborsament, així com la de l’operació projectada, es determinarà en tot cas, en termes 
constants, incloent-hi els interessos i la quota anual d’amortització, qualsevol que siga la modalitat i condicions de cada 
operació“.  

Matisant el dit precepte que “en l’estalvi net no s’inclouran les obligacions reconegudes, derivades de modificacions de 
crèdits, que hagen sigut finançades amb romanent líquid de tresoreria.” 
 

Per al càlcul de la referida magnitud cal tenir present la D.F.31 de LPGE2013, la qual indica: 

“Les entitats locals i les entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques, 
d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes, que liquiden l’exercici immediat anterior 
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amb estalvi net positiu, calculat en la forma que estableix l’article 53 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran concertar noves operacions 
de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, quan el volum total del capital viu no excedisca del 75 
% dels ingressos corrents liquidats o meritats segons les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats, 
amb subjecció, en el seu cas, al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la normativa 
d’estabilitat pressupostària. 

Les entitats locals que tinguen un volum d’endeutament que, excedint al citat en el paràgraf anterior, 
no supere a l’establit en l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran concertar operacions d’endeutament prèvia autorització 
de l’òrgan competent que tinga atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 

Les entitats que presenten estalvi net negatiu o un volum d’endeutament viu superior al recollit en 
l’article 53 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, no podran concertar operacions de crèdit a llarg termini. 

Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l’estalvi net i del 
nivell d’endeutament, es deduirà l’import dels ingressos afectats a operacions de capital i 
qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que, per la seua afectació 
legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d’ingressos ordinaris. 

A efectes del càlcul del capital viu, es consideraran totes les operacions vigents a 31 de 
desembre de l’any anterior, inclòs el risc deduït d’avals, incrementat, en el seu cas, en els saldos 
d’operacións formalitzades no disposats i en l’import de l’operació projectada. En eixe import no 
s’inclouran els saldos que hagen de reintegrar les entitats locals derivats de les liquidacions 
definitives de la participació en tributs de l’Estat. 

Les entitats locals posaran a disposició de les entitats financeres que participen en els seus 
procediments per a la concertació d’operacions de crèdit, l’informe de la Intervenció local regulat en l’apartat 2 
de l’article 52 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en què s’inclouran els càlculs que 
acrediten el compliment dels límits citats en els paràgrafs anteriors i qualssevol altres ajustos que afecten el 
mesurament de la capacitat de pagament, així com el compliment, en els casos que resulte d’aplicació, de 
l’autorització preceptiva regulada en l’article 53.5 de la citada norma i en l’article 20 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i les entitats financeres podran, si s’escau, 
modificar o retirar les seues ofertes, una vegada conegut el contingut de l’informe”. 

  

A la vista del dret positiu exposat, resulten els següents càlculs: 

DRN CAPÍTOLS 1 A 5 9.747.692,08 € 

ORN CAPÍTOLS 1, 2 I 4 6.354.768,54 € 

DIFERÈNCIA PRIMERA 3.392.923,54 € 

AJUST DRN AFECTES OP. CAPITAL I NO ORDINARIS 609.989,78 € 

DIFERÈNCIA 2 (ESTALVI BRUT) 2.782.933,76 € 

ANUALITAT TEÒRICA D’AMORTITZACIÓ 1.311.549,04 € 

DIFERÈNCIA 3 (ESTALVI NET) 1.471.384,72 € 

 

Per al càlcul de les magnituds que intervenen en l’estalvi net s’han seguit les premisses següents: 
 

1. L’ajust pels drets reconeguts afectats a operacions de capital i altres ingressos extraordinaris, s’ha practicat 
per l’import dels drets reconeguts en concepte de quotes urbanístiques i pel cànon variable exigit de forma 
anticipada a FACSA, però no per l’import del cànon variable corresponent a l’exercici en curs, ja que aquest 
s’estén al llarg de la vida de la concessió (25 anys), i es consideren, per tant, com a ingressos ordinaris. 

 
2. El càlcul de l’anualitat teòrica d’amortització s’ha realitzat a partir de les operacions de crèdit a llarg termini 

vives a 31-12-2013, incloent-hi el préstec a concertar per a finançar la depuradora i utilitzant el tipus d’interés 
vigent al tancament de l’exercici 2013. 

 
E. Anàlisi de l’execució pressupostària de l’exercici corrent 
 
1. L’execució d’ingressos de l’Ajuntament de Moncofa presenta el següent resum: 
 
 Total ingressos Ingressos corrents 
Previsió inicial 13.047.479,46 10.673.947,48
Previsió definitiva 15.554.057,25 10.798.547,89
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Drets reconeguts 9.783.675,18 9.747.692,08
Drets recaptats 7.396.243,59 7.374.347,99
Drets pendents cobrament 2.387.431,59 2.373.344,09
 
2. L’execució de despeses de l’Ajuntament de Moncofa presenta el següent resum: 
 
 Total despeses Despeses corrents 
Previsió inicial 13.013.369,76 7.310.376,76
Previsió definitiva 15.519.947,55 6.834.479,76
Obligacions reconegudes 7.791.573,15 6.926.899,36
Pagaments realitzats 6.471.415,22 6.148.917,57
Obligacions pendents pagament 1.320.157,93 777.981,79
 
 
Informe d’Intervenció núm. 93/2014, relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del 
pressupost 2013, compliment de la regla de la despesa i objectiu de deute. 
 
A) ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
El dia 1 de maig de 2012 va entrar en vigor la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
- La disposició derogatòria única del citat cos normatiu assenyala: 
 
"1. Queda derogada la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària, així com el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2007, de 28 de desembre. 
2. Queden derogades les disposicions que s’oposen al que preveu aquesta Llei Orgànica." 
 
- Al seu torn el Reial Decret Legislatiu 2/2007 en la disposició derogatòria única va disposar: 
 
"Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que estableix el text refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària que s’aprova i, en particular, per integrar-se en el dit text refós: 
a. La Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària. 
b. La Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària." 
 
- La disposició final setena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, en l’últim paràgraf estableix: 
 
"Els plans economicofinancers i de reequilibri que hagen sigut presentats durant l’exercici 2012, així com els objectius 
per a 2012 fixats d’acord amb l’anterior Llei, es regiran, quant al seu seguiment i aplicació, per les disposicions 
contingudes en la present Llei." 
 
- D’acord amb el dret positiu exposat, el funcionari que subscriu considera que el marc jurídic que resulta d’aplicació al 
present informe és el format per: 
1. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
2. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001. Aquest cos normatiu serà d’aplicació en tot allò que no s’opose a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
- Una vegada delimitat el règim jurídic de l’estabilitat pressupostària es procedeix, mitjançant el present informe, a la 
seua anàlisi. 
 
L’article 16.2 del RD 1463/2007 disposa: 
 
"En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat de la mateixa entitat local i dels seus organismes i entitats dependents. 
L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en els articles 168.4, 177.2 i 191.3 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, referits, respectivament, a l’aprovació del pressupost general, a les 
modificacions i a la liquidació. 
L’interventor local detallarà en l’informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la base de les dades dels 
capítols 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 
Així mateix, la Intervenció de l’entitat local elevarà al Ple un informe sobre els estats financers, una vegada aprovats per 
l’òrgan competent, de cada una de les entitats dependents de l’article 4.2 del present reglament. 
Quan el resultat de l’avaluació siga d’incompliment, l’entitat local remetrà l’informe corresponent a la Direcció General 
de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela 
financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del Ple." 
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- L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 defineix l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o superàvit 
estructural. 
 
- L’article 11 de la Llei Orgànica 2/2012 refrenda el que estableix l’article 3 a l’assenyalar que cap Administració pública 
podrà incórrer en dèficit estructural. Aquest mateix article determina que les corporacions locals hauran de mantindre 
una posició d’equilibri o superàvit pressupostari, i conclou referint-se que per al càlcul del dèficit estructural s’aplicarà la 
metodologia utilitzada per la Comissió Europea en el marc de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
- En aquest mateix sentit, definició de l’estabilitat pressupostària, l’article 15.1 del Reial Decret 1463/2007 estableix: 
 
"S’entendrà complit l’objectiu d’estabilitat quan els pressuposts inicials o, si és el cas, modificats, i les liquidacions 
pressupostàries dels subjectes compresos en l’article 4.1 del present reglament, aconseguisquen, una vegada 
consolidats, i en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals, l’objectiu individual establit per a cada una de les entitats locals a què es refereix 
l’article 5 o l’objectiu d’equilibri o superàvit establit per a les restants entitats locals, sense perjuí del que disposa, en el 
seu cas, en els plans economicofinancers aprovats i en vigor." 
 
En definitiva, segons les normes del SEC-95, podem dir que existeix estabilitat quan existeix equilibri entre els capítols 
no financers de despeses i ingressos; és a dir entre els capítols 1 al 7 del pressupost de despeses i ingressos, amb els 
ajustos proposats pel "Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals" elaborat 
per la IGAE.  
 
D’acord amb aquesta última definició es procedeix al càlcul de l’estabilitat pressupostària: 
 

CONCEPTES 2013 

 
1 Ingressos no financers (previsions capítols I a VII) 9.777.042,08 

2 Despeses no financeres (previsions capítols I a VII) 7.673.310,37 

3 Superàvit (+) o dèficit (-) no financer (1-2) 2.103.731,71 

4 Ajustos  

 Despeses 2.421.761,85 

 Ingressos -340.691,82 

5 Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (3+4) -658.721,96 

 
En percentatge d’ingressos no financers (5/1) 6,74% 

 
 

Ajustos en ingressos: 
 

INGR. DENOMINACIÓ DESCRIPCIÓ COMPTAB. 
PRESSUP. DRN 

(1) 

AJUSTOS (2) COMPTAB. 
NACIONAL 

( 1 + 2) 

I, II i III Impostos, taxes, preus 
públics i altres ingressos 
 

Criteri de caixa         7.941.727,10        -82.594,03     7.859.133,07 

IV Transferèncias corrents Criteri de caixa         1.611.880,87       +47.504,77     1.659.385,64 

V Ingressos patrimonials Sense ajustos per principi 
d’importància relativa en 
relació amb els interessos 

 

 

 

 

 

 

VI Alienació inversions Sense ajust                          0                    0                     0 

VII Transferències de capital Criteri de caixa                  29.350         -11.587,50 17.762,50 

 
 
 -46.676,76 
 
 
Una vegada realitzats els ajustos d’ingressos que assenyala el manual de la IGAE, aquesta Intervenció considera 
necessari realitzar uns ajustos addicionals. En aquest sentit, el manual es defineix amb la pretensió de refermar-se com 
un instrument assequible i eficaç de gran interés perquè les corporacions locals puguen avaluar el compliment de les 
obligacions que la normativa sobre estabilitat pressupostària els imposa en matèria de finances públiques, atés que 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària es mesura d’acord a la metodologia de la comptabilitat nacional. 
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En definitiva el propòsit de la referida publicació és el de convertir-se en una guia que puga utilitzar-se com a mètode 
de càlcul senzill per a obtindre de forma directa, a partir de les dades conegudes dels seus comptes públics, una bona 
aproximació al dèficit valorat d’acord als criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 
 
Una vegada s’ha exposat que el manual de la IGAE no constitueix un imperatiu legal, rígid i del qual no es puga separar 
la Intervenció municipal, sinó una recomanació per a una bona aproximació al dèficit públic, i amb l’objectiu 
precisament d’aquest fi es realitzen els ajustos següents: 
 
a) Ajust positiu per les devolucions de PTE materialitzades en l’exercici i amb origen en les liquidacions negatives 
de PTE 2008 i 2009: 
 
S’ha de realitzar un ajust positiu, per import de 18.841,32 € derivat de les devolucions de PTE amb origen en les 
liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009.  
 
Aquestes liquidacions negatives de 2008 i 2009 van implicar una bestreta de l’Estat, que tenia la consideració d’ingrés 
financer i, per tant, suposava un major dèficit en comptabilitat nacional. Les compensacions realitzades durant el 2013 
implicaran un ajust positiu en la determinació de la capacitat/necessitat de finançament. 
 
b) Ajust negatiu per les devolucions d’ingressos pendents de pagament: 
 
S’ha de practicar un ajust negatiu per l’import que presenta a 31-12-2013 el compte 408 Creditors per devolucions 
d’ingrés, i que ascendeix a 1.109.022,99 € una vegada descomptat l’import pendent amb origen en les liquidacions 
negatives de PTE dels anys 2008 i 2009. 
 
c)        Ajust positiu per les devolucions d’ingressos, que tenint origen en exercicis anteriors, resulten aplicades/pagades 
en l’exercici 2013: 
 
En relació amb les devolucions d’ingressos ha de practicar-se un ajust positiu per import de 745.092,77 €, amb origen 
en les devolucions d’ingressos aplicades durant l’exercici 2013. Tot això per l’analogia que presenta, quant a la 
naturalesa i funcionament, el compte 408 "Creditors per devolucions d’ingrés" amb el compte 413 "Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost". 
 
d)       Ajust positiu pels ingressos pendents d’aplicar a pressupost amb origen en la recaptació municipal: 
 
També hauria de practicar-se un ajust positiu de 51.073,44 € derivat dels ingressos realitzats pendents d’aplicació al 
pressupost. Aquests ingressos provenen de la recaptació municipal i, per tant, corresponen als capítols 1, 2 i 3. 
 
Ajust en despeses: 
 
En el capítol 1 de l’estat de despeses no es practica cap ajust, ja que l’únic cas en què hauria de practicar-se és si 
existiren pagaments pendents d’aplicació definitiva.  
 
En el capítol 3 no es realitza cap ajust en virtut del principi d’importància relativa.  
 
Pel que fa als capítols 4 i 7 no existeix cap ajust en la mesura que la concessió de subvencions ha donat lloc al 
reconeixement de la pertinent obligació.  
 
En la resta de capítols l’ajust practicat és el relatiu al compte 413 "Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost". L’ajust consisteix, d’una banda, a incrementar el dèficit en la quantia del saldo que presente el compte 413 
a 31 de desembre i, d’una altra banda, a reduir el dèficit en el saldo del compte 413 de l’exercici anterior si aquest s’ha 
imputat al pressupost corrent. 
 
Pel que fa a l’últim ajust apuntat, el compte 413 de l’exercici 2012 va ascendir a 15.970,32 euros dels quals han sigut 
aplicats en el 2013 la totalitat, i el compte 413 de l’exercici 2013 ha ascendit a 2.437.732,17 €. 
 
D’acord amb les dades exposades l’ajust seria, d’una banda de -15.970,32 €, i de l’altra de 2.437.732,17 euros. 
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat el resultat és d’incompliment de l’estabilitat pressupostària i es determina una 
necessitat de finançament de -658.721,96 €. No obstant això, i ja que en el present exercici s’han reconegut obligacions 
amb càrrec del RTGFA per import de 671.868,32 €, pot concloure’s que tal incompliment té el seu origen en la 
utilització del RTGFA; raó per la qual d’acord amb la consulta de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i 
Local el PEF que ha d’aprovar la corporació es pot limitar a exposar l’origen del desequilibri, sense adoptar cap mesura 
estructural, i acreditar l’aprovació del pressupost de l’exercici posterior en situació d’estabilitat pressupostària. 
 
Aquest extrem ha sigut comunicat per la Intervenció municipal al Ple amb motiu de donar compte de la remissió 
d’informació, imposada per l’Ordre HAP/2105/2012, relativa al quart trimestre de 2013, i s’ha aprovat pel Ple el 
pertinent PEF. 
 
B) REGLA DE LA DESPESA 
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L’article 12 de la LOEPSF disposa: 
 
"1. La variació de la despesa computable de l’Administració central, de les comunitats autònomes i de les corporacions 
locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mitjà termini de l’economia 
espanyola. 
No obstant això, quan existisca un desequilibri estructural en els comptes públics o un deute públic superior a l’objectiu 
establit, el creixement de la despesa pública computable s’ajustarà a la senda establida en els respectius plans 
economicofinancers i de reequilibri previstos en els articles 21 i 22 d’aquesta Llei. 
 
2. S’entendrà per despesa computable als efectes previstos en l’apartat anterior, les ocupacions no financeres definides 
en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no 
discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d’altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals 
vinculades als sistemes de finançament. 
 
3. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte interior 
brut de mitjà termini de l’economia espanyola, d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en 
aplicació de la normativa. Aquesta taxa es publicarà en l’informe de situació de l’economia espanyola al qual es refereix 
l’article 15.5 d’aquesta Llei. Serà la referència a tindre en compte per l’Administració central i cada una de les 
comunitats autònomes i corporacions locals en l’elaboració dels seus respectius pressupostos. 
 
4. Quan s’aproven canvis normatius que suposen augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què s’obtinguen els augments de recaptació podrà 
augmentar en la quantia equivalent. 
Quan s’aproven canvis normatius que suposen disminucions de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant 
de l’aplicació de la regla en els anys en què es produïsquen les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la 
quantia equivalent. 
 
5. Els ingressos que s’obtinguen per damunt del que està previst es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute 
públic." 
 
L’article 15.1 de la LOEPSF assenyala: 
 
“1. En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant un acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats 
Autònomes i de la Comissió Nacional d’Administració Local quant a l’àmbit d’elles, fixarà els objectius d’estabilitat 
pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i l’objectiu de deute públic referit als tres exercicis següents, tant per al 
conjunt d’administracions públiques com per a cada un dels seus subsectors. Els dits objectius estaran expressats en 
termes percentuals del producte interior brut nacional nominal.” 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, abans de l’1 d’abril de cada any el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques remetrà les respectives propostes d’objectius al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats 
Autònomes i a la Comissió Nacional d’Administració Local, que hauran d’emetre els seus informes en un termini màxim 
de 15 dies a comptar des de la data de recepció de les propostes en la Secretaria General del Consell de Política Fiscal i 
Financera de les Comunitats Autònomes i en la Secretaria de la Comissió Nacional d’Administració Local. 
L’acord del Consell de Ministres inclourà el límit de despesa no financera del pressupost de l’Estat al qual es refereix 
l’article 30 d’aquesta Llei. 
 
L’Ordre HAP/2105/2012 que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, en 
l’article 16 disposa: 
 
"Abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any es remetrà la següent informació:  
 

1. L’actualizació dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions pressupostàries ja tramitades i/o 
les previstes tramitar fins a final d’any, i de les previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes al 
Pla general de Comptabilitat d’Empreses o a les seues adaptacions sectorials, i els seus estats 
complementaris. 

2. Les obligacions davant de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.  
3. La informació que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la 

capacitat o necessitat de finançament, calculada segons les normes del Sistema Europeu de Comptes.  
4. L’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i 

del límit del deute.  
5. Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels ingressos i despeses 

del pressupost, i dels estats complementaris, amb indicació dels drets recaptats de l’exercici corrent i dels 
exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.  
 Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats subjectes al Pla 
General de Comptabilitat d’Empreses o a les seues adaptacions sectorials. 
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6. La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l’execució de l’annex d’inversions i el seu finançament.  
7. L’informe trimestral, regulat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  

8. Les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions de deute viu que contindrà almenys 
informació relativa a:  

a) Calendari i pressupost de Tresoreria que continga els cobraments i pagaments mensuals per rúbriques 
incloent-hi la previsió del mínim mensual de Tresoreria.  

b) Previsió mensual d’ingressos.  
c) Saldo de deute viu.  
d) Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst d’impacte en pressupost.  
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.  
f) Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.  
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici corrent com dels 

anys anteriors.  
h) Perfil de venciments del deute dels pròxims deu anys.  

 
9. Les dades d’execució previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 7 relatius a les unitats integrants del sector 

Administracions Públiques de la comptabilitat nacional així com el nombre d’efectius referits a l’últim dia del 
trimestre anterior". 

 
A la vista de l’articulat citat, s’emet el present informe: 
 
" Cálcul despeses capítols 1 a 7. 
 

CAPÍTOL DESPESA COMPUTABLE 
1 3.043.342,45 
2 3.076.966,59 
3 572.130,82 
4 234.459,50 
6 746.411,01 
7 0 

TOTAL 7.673.310,37 
 
 
Sobre aquest import s’han de practicar els ajustos següents: 
 
1. S’han de deduir els interessos del deute que ascendeixen a 572.130,82 €. 
 
2. S’han de deduir la part de la despesa finançada amb fons finalistes. Aquests fons finalistes ascendeixen a 
199.261,48 €. 
 
3. Pel que fa als ajustos del SEC 95, són els següents: 
 

• Un ajust negatiu per import de 15.970,32 € derivat del saldo del compte 413 a 31/12/2012 i que ha sigut 
aplicat al pressupost 2013. 
 

• Un ajust positiu per import de 2.437.732,17 € pel saldo del compte 413 a 31/12/2013. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat la despesa computable ascendeix a 9.323.679,92 € 
 
Aquesta despesa computable en el 2013 ha de ser comparada amb el límit màxim de despesa computable en el 2013 
derivat de la liquidació de l’exercici 2012, per a la qual cosa és necessari realitzar les consideracions jurídiques 
següents: 
 
1. D’acord amb l’informe d’Intervenció 242/2013, emés amb motiu de la valoració de tal magnitud al tancament 
del segon trimestre de 2013, l’import màxim de la despesa computable per a 2013 era de 7.485.594,18 euros 
(7.360.466,25 X 1,017), d’acord amb el detall següent: 
 
DESPESA COMPUTABLE 2012 
 

Ocupacions no financeres (cap. 1 a 7) 8.872.140,50 

Ajustos SEC -1.033.008,13 

Interessos de deute -223.738,98 

Subvencions (cap 1 i 4) -254.927,14 

TOTAL 7.360.466,25 
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L’ajust de -223.738,98 € es correspon amb les obligacions reconegudes a 31-12-2012 en concepte d’interessos de 
deute. 
 
L’ajust de -1.033.008,13 (-1.048978,45 + 15.970,32) es correspon amb l’ajust del compte 413. 
 
L’ajust de -254.927,14 es correspon amb els drets reconeguts a 31-12-2012 per subvencions corrents i de capital. 
 
Atés que la taxa de creixement per a 2013 és l’1,7%, l’import màxim de la despesa computable per a 2013 és de 
7.485.594,18 euros (7.360.466,25 X 1,017). 
 
2. Si comparem la despesa computable en 2013 (9.323.679,92 €) amb el límit màxim per a 2013 (7.485.594,18 
€), l’incompliment és clar.  
 
3. No obstant això, l’anterior afirmació ha de ser matisada, ja que en el càlcul del límit màxim per a 2013, que 
es va realitzar en l’informe 242/2013, existeix una omissió. 
 
Aquesta omissió consisteix que es va haver de realitzar, en termes SEC, un ajust positiu per import de 2.419.679,60 € al 
considerar-se la despesa de subvenció de capital a favor de l’EPSAR com a despesa meritada en exercicis anteriors que 
havien de figurar en el compte 413. 
 
            Tot això a la vista dels requeriments girats per l’EPSAR abans de la suspensió de l’obra que es va produir en 
data 20 de maig de 2011. 
 
4. Amb l’ajust exposat el límit màxim per a 2013 passa a ser de 9.946.408,33 € (7.360.466,25 + 2.419.679,60) 
X 1,017. 
 
A la vista del que s’ha assenyalat ha de concloure’s que es compleix la regla de la despesa. 
 
C) OBJECTIU DE DEUTE 
 
La LOEPSF (art. 13) estableix l’obligació de no sobrepassar el límit de deute públic que ha sigut fixat en el 3,8% del PIB 
per als exercicis 2013, 2014 i 2015. 
 
Considerant que per a l’Administració local no s’ha establit en termes d’ingressos no financers l’objectiu i que resulten 
d’aplicació els que ja establia el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en l’article 53, es fa el càlcul 
d’aquest límit utilitzant els paràmetres del TRLRHL, juntament amb les modificacions introduïdes per la D.F.31 de 
LPGE2013. 
 
El volum de deute viu a 31.12.2013 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats si minorem els 
ingressos afectats, és:  
 

NIVELL DE DEUTE VIU   

1) (+) Ingressos capítols 1 a 5 9.747.692,08 € 

2) (-) Ingressos urbanístics 609.989,78 € 

3) (-) Ingressos no ordinaris 0 

4) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS  9.137.702,30 
5) Deute viu a 31.12.2013 
                  6.533.083,53 

6) Deute formalitzat no disposat a 31.12.2013                    0,00  

7) Percentatge càrrega viva  
71,50% 

 
 
 
Per la qual cosa s’informa que el nivell de deute calculat així estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, límit 
previst segons l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i també per sota del límit del 75%  
aplicable com a límit per a concertar, sense autorització de l’òrgan de tutela financera, noves operacions de préstec 
durant 2014. 
 
En el cas d’addicionar l’operació de préstec prevista per a la depuradora i que ascendeix a 2.812.000 €, el capital viu 
actual passaria a ser de 9.345.083,53 €. En aquest cas el volum d’endeutament seria de 102,27%, per la qual cosa 
podria accedir-se al citat endeutament; això sí, prèvia autorització de l’òrgan de tutela financera." 
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RESOLC 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Moncofa corresponent a l’exercici 2013 i aprovar, per 
tant, els documents que formen l’expedient d’acord amb l’informe emés per l’interventor.  
 
Segon. Donar compte al Ple del present decret en la primera sessió que celebre. 
 
Tercer. Remetre una còpia de la liquidació del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la comunitat autònoma.” 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
7. COMUNICACIONS OFICIALS 
 
L’alcalde dóna compte del Decret número 1.132/2014 de data 29 de juliol de 2014 mitjançant el qual es declara la 
urgència i es ratifica l’ordre dictada verbalment i mitjançant correu electrònic perquè FACSA escometa els treballs 
descrits en la proposta de 21 de juliol de 2014.   
 
Així mateix, informa que s’ha autoritzat per part de Conselleria l’operació d’endeutament per a la finalització de les 
obres de la depuradora. 
 
A continuació fa entrega del document en què consta la citada autorització per part del Sr. Alfredo González Prieto, des 
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i informa que ja s’han iniciat els treballs per a reprendre-
les. Fa entrega del document en què s’autoritza per part de Conselleria l’operació d’endeutament a ambdós grups de 
l’oposició. 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta quin ha sigut el cost dels camions cisterna que s’han contractat per a solucionar el 
problema dels abocaments. 
 
L’alcalde contesta que al voltant dels 70 euros per viatge de camió cisterna i en dies festius uns 7 euros més. Segons el 
nombre de viatges que es realitzen, al final de l’estiu se sabrà la xifra. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta per què no es va contractar abans aquest servei. 
 
L’alcalde contesta que està lleig que el Sr. Canós faça aquesta pregunta, ja que ha format part de l’equip de govern fins 
fa poc. Eixa estabilitat pressupostària que hem aconseguit és la que ens permet l’endeutament per a finalitzar les obres 
de la depuradora i no haguera existit si s’haguera hagut de contractar aquest servei abans, ja que l’objectiu principal 
era l’operació de préstec per a finalitzar la depuradora. 
 
El Sr. Canós pregunta pel problema del pugó en els arbres de la localitat, que cada any s’anuncia que s’avisa a 
l’empresa especialitzada perquè el tracte. 
 
L’alcalde contesta que aquesta plaga solament ataca a un tipus d’arbrat i que no dóna la cara. Enguany s’ha polvoritzat 
quatre vegades contra el pugó. Si haguera fet el calor que toca en aquesta època no hi haguera hagut cap necessitat 
de polvoritzar. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) formula una última pregunta sobre el tema de les penalitats que s’haurien d’haver imposat pel 
contracte de la Ronda, que fa més d’un any que es va demanar l’informe i encara no tenen notícies. 
 
L’alcalde diu que en aquesta època el personal està de vacances i que ell és el primer que vol que eixe informe veja la 
llum per a vore les penalitats que s’han d’imposar, però que cal tindre en compte a quant ascendeixen aquestes i a 
quant els interessos que ens reclamaria l’empresa. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) censura l’actuació del mantenidor en l’exaltació de la reina i dames de les festes de santa 
Maria Magdalena, ja que es tracta d’un acte que no s’ha de polititzar i la intervenció d’aquest senyor va estar totalment 
fora de lloc. No pretén polemitzar amb aquest tema ja que li consta que l’alcalde ha demanat disculpes públicament, 
però no estaria de més que se’n donara trasllat al Ple i tampoc que enviara una carta als representants dels pobles. 
 
L’alcalde diu que ell va ser el primer sorprés sobre aquesta actuació. Torna a explicar com ja va explicar en altres 
mitjans i, al seu parer, a les principals perjudicades que van ser la reina i la cort d’honor, ja que elles eren les 
protagonistes de l’acte. Aquest senyor va estar preparant l’acte amb elles prèviament i en cap moment hi va haver cap 
comentari polític.  
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que en 2013 van elevar al Ple una moció relativa a la prestació d’ajudes a la gent que 
tenia dificultats per a assumir el pagament de l’IBI. La pregunta és si es poden passar les dades del nombre 
d’embargaments dels béns iniciats per la Diputació per deutes amb l’Ajuntament de Moncofa i d’eixos embargaments 
quants afecten habitatges. Estan a favor de la cessió de la recaptació a Diputació pel que ha significat l’increment de la 
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recaptació que li ha vingut molt bé a Moncofa, però els agradaria que es reflexionara sobre els embargaments a 
habitatges i sobre que siga l’Ajuntament el que els execute a través de la Diputació. 
 
L’alcalde diu que es buscarà aquesta informació però detecta alguna cosa més en aquesta pregunta i recorda que tots 
els ciutadans han de fer front als seus deutes amb l’Administració. No té coneixement que a ningú l’hagen embargat la 
casa per deixar de pagar l’IBI. Des de l’Ajuntament es donen les facilitats (fraccionament, aplaçaments). No acaba 
d’entendre el que vol dir el Sr. Alós i reitera que és molt estrany que s’embargue un habitatge per no pagar l’IBI, es 
tractaria d’una mesura desproporcionada i en tot cas es tractaria d’un cas extrem. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que en cap moment planteja que no s’arribe a la fase d’execució i que sempre han defés 
que el procediment arribe al seu fi, però el que diuen és que no es pot arribar a l’extrem que s’arribe a l’embargament 
d’un bé pel qual no es pot pagar l’impost. Demana que s’estiga damunt d’aquests casos perquè no succeïsca. 
 
L’alcalde pregunta que si es donara el cas que pels deutes s’haguera de procedir a l’embargament d’un habitatge què 
faria el Sr. Alós. Insisteix que ho comunicarà a Diputació. 
 
Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 23.35 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 31 de juliol de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Sr. José Vicente Ruano Vila                                              Sr. Jaime Picher Julià 


