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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 22 DE DESEMBRE DE 2014 

 
 
Dia:     22 de desembre de 2014 
Hora d’inici:   20 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 2.068, de 17 de desembre de 2014. 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:   Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
 
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Mª Dolores  Arnau Muñoz Tania Palacios Giménez 
Wenceslao Alós Valls  Manuel Martínez Paradís 
Rocío Martínez Casado  Ana Safont Recatalà 
Matilde Alós Julià  Nadia Martí Arnau 
    Josep Canós Marcos 
 
Regidors absents:  Eduardo Paradís García 
 
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Interventor:   Jesús Gual Sanz 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la corporació, 
amb el fi de constituir-se en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. APROVACIÓ D’ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINÀRIA DE 27-11-2014)   
 
Se sotmet a votació l’acta i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU SOBRE LA DEMORA EN 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR 
PALAFANGUES 
 
“Antecedents 
 
Que mitjançant la providència d’Alcaldia de data 1 de desembre de 2014, l’alcalde president 
d’aquest Ajuntament sol·licita a aquest departament un informe sobre l’eventual inici de 
l’expedient administratiu per a la imposició de penalitats per demora en l’execució de l’obra a 
l’agent urbanitzador del programa d’actuació integrada del sector Palafangues. 
 
Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 8009, de data 21 de novembre de 
2014, el Sr. Vicente Arnau Granell, manifestant actuar en nom i representació de l’Agrupació 
d’Interés Urbanístic Palafangues del programa d’actuació integrada del sector amb aquest nom, 
sol·licita l’inici de l’expedient administratiu referent a la imposició de penalitats per demora en 
cas d’existir i la identificació del funcionari responsable de la instrucció. 
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Que consta en l’expedient administratiu que les obres d’urbanització del sector Palafangues han 
sigut objecte de recepció per part de l’Ajuntament en data 17 de desembre de 2010; i ha 
transcorregut a data del present el termini de garantia en relació amb l’execució de tals obres. 
 
Fonaments jurídics 
 
Estableix l’apartat 4.1) de la disposició transitòria primera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 
la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, que 
els programes d’actuació adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei es 
regiran, quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la duració i el règim de pròrrogues, 
per la normativa que li resultava d’aplicació abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 
 
Al seu torn, la disposició transitòria tercera del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (en avant ROGTU) 
prevé que els procediments de programació en els quals l’alternativa tècnica i la proposició 
juridicoeconòmica hagueren sigut objecte d’aprovació definitiva amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la Llei Urbanística Valenciana, com és el present cas, es regiran quant al compliment i 
execució pel que està previst en la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística. 
 
En aquest sentit, l’art. 29.13) de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l’activitat 
urbanística disposava que les relacions derivades de l’adjudicació del programa es regiran per 
les normes rectores de la contractació administrativa en allò que aquestes no contradiguen el 
que disposa aquesta llei ni siguen incompatibles amb els seus principis en els termes que 
reglamentàriament siguen desenvolupats. 
 
A aquest respecte, la legislació en matèria de contractació administrativa preveu que quan el 
contractista, per causes imputables a ell, haguera incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats. 
 
De la mateixa manera, en el conveni urbanístic subscrit per aquesta corporació amb l’agent 
urbanitzador del sector en data 3 de juny de 2004, es preveu que: “Quan l’agent urbanitzador, 
per causes imputables a ell, haguera incorregut en demora respecte al compliment del termini 
total, l’Administració podrà optar indistintament, mitjançant acord exprés, per la resolució del 
contracte amb indemnització de danys i perjuís, o per la imposició de les penalitats establides 
en l’article 95.3 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny), prenent com a base el cost estimat de les obres 
d’urbanització que es fa constar en la proposició econòmica”. 
 
Al seu torn, el mateix conveni ve a establir que les obres d’urbanització hauran de concloure 
durant els dihuit mesos següents a l’inici. 
 
Així mateix, l’art. 98 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, estableix que quan l’òrgan 
de contractació, en el supòsit d’incompliment dels terminis per causes imputables al 
contractista i d’acord amb l’art. 95.3 de la Llei, opte per la imposició de penalitats i no per la 
resolució, concedirà l’ampliació del termini que estime que resulte necessària per a la 
terminació del contracte. 
 
Açò és, la finalitat coercitiva de la imposició de penalitats resulta una conseqüència expressa 
dels preceptes al·ludits, mentre que, com pot observar-se, la imposició de penalitats ha de 
comportar l’ampliació del termini per a l’execució de l’obra d’urbanització. I en el present cas, 
resulta clar que no pot atorgar-se cap ampliació per a finalitzar unes obres que ja es troben 
recepcionades des de l’any 2010. 
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Després d’atendre tot l’anterior i la normativa al·ludida, s’ha d’establir que el Ple municipal, 
davant de la demora en l’execució de l’obra va poder, o bé instar la resolució de la condició 
d’agent urbanitzador mitjançant la proposta de resolució del contracte, o bé iniciar el 
procediment per a la imposició de penalitats. Tanmateix, i atenent els documents del present 
expedient, el Ple no va proposar la incoació de cap d’aquestes actuacions. 
 
Una vegada assentats els fets que antecedeixen, el que no pot pretendre’s en l’actualitat, 
atesos els fets obrants en l’expedient i, una vegada rebudes les obres d’urbanització i fins i tot 
transcorregut amb escreix el període de garantia, és instar el procediment d’imposició de 
penalitats per demora en els termes exposats. 
 
A aquest respecte, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en la recent Sentència de data 24 
d’abril de 2014, va previndre quant a l’objecte que ens ocupa el següent: 
 

La imposició de penalitats és utilitzada en la contractació administrativa com a mitjà coercitiu o de 
pressió al contractista, que s’aplica per a assegurar el compliment regular de les obligacions 
contractuals en el termini prefixat, i buscar així la terminació de l’obra en el temps previst, per la 
qual cosa reiteradament s’ha entés, i així també ho ha dit aquesta Sala en sentències de 16 de 
setembre del 2009 i 20 de febrer de 2014, que tals penalitats poden imposar-se una vegada 
que el contractista incórrega en mora durant l’execució del contracte però no una 
vegada finalitzada l’obra, ja que com hem exposat la finalitat és intimar el degut compliment 
del contracte i corregir els eventuals incompliments contractuals i no castigar conductes, al no 
tindre aquestes penalitats naturalesa estrictament sancionadora, per la qual cosa perdrien la dita 
finalitat. En efecte, si no fóra així l’article 95.3 del TRLCAP no donaria a l’Administració la 
possibilitat d’optar entre resoldre o compel·lir al contractista amb eixes penalitats. 
 
Confirma tot l’anterior, el fet que és en seu d’execució i modificació del contracte on s’ubica l’article 
95 TRLCAP i concordants del Reglament de desenvolupament aprovat per RD 1098/2001, de 12 
d’octubre. Així resulta també, de l’article 98 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, al disposar que: 
"Quan l’òrgan de contractació en el supòsit d’incompliment dels terminis per causes imputables al 
contractista i d’acord a l’article 95.3 de la Llei opte per la imposició de penalitats i no per la 
resolució, concedirà l’ampliació del termini que estime que resulte necessària per a la terminació 
del contracte" (en termes similars es pronunciava l’anterior article 137 del Reglament General de 
Contractació). Els dits preceptes concedeixen a l’Administració contractant, en el supòsit de retard 
en l’execució de l’obra per culpa imputable al contractista, la possibilitat d’optar entre incentivar-ne 
el compliment mitjançant la imposició de penalitats amb ampliació de termini o acordar la resolució 
del contracte, en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas, fet que acredita que el 
contracte està encara executant-se, ja que si el contracte ha conclòs ni existeix possibilitat de 
resolució, ni de concedir una ampliació de termini per a la terminació de l’obra. 
 
En conclusió, el que l’Administració no pot fer és acudir a imposar penalitats per 
demora quan les obres ja han sigut executades i ja han sigut rebudes, ja que en tal cas, 
en queda desvirtuada la finalitat que no és altra, com ja hem exposat, que compel·lir al contractista 
al compliment de les seues obligacions en termini. 

 
En aquest mateix ordre, la també recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó de 
data 21 de març de 2014 confirma aquest mateix extrem: 
 

El jutge d’instància, amb suport en jurisprudència sobre la qüestió, que reprodueix parcialment en 
la sentència, raona, en síntesi, que les penalitats contractuals, no equivalen estrictament a la 
clàusula penal de l’article 1152 del Codi Civil, ja que manquen de la component penal i 
rescabaladora de danys i perjuís pròpia d’aquesta clàusula en l’àmbit civil, sinó que tan sols, 
respecte d’aquella, té una finalitat i un contingut coercitius, d’estímul al compliment del termini 
d’execució pactat; açò és, dissuasiu de l’incompliment, de manera que, no pot vindre 
l’administració contractant, temps després de la recepció definitiva de l’obra, a incoar 
un expedient per a la imposició d’aquest tipus de pena. 

 
En definitiva, i a mode de conclusió, no s’ha d’eludir el fet que per a resoldre una qüestió com 
la plantejada, s’hagué de partir d’una triple perspectiva: en primer terme, la interpretació dels 
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terminis segons el mateix programa; en segon lloc, i en cas d’existència de mora, si aquesta 
resultava imputable a l’agent urbanitzador o a factors aliens a ell; i per últim, a l’específica 
legitimació per a sol·licitar la terminació de les obres i, eventualment, la imposició de penalitats. 
 
No obstant això i en el present cas, cal reiterar que la recepció de les obres d’urbanització es va 
produir en data 17 de desembre de 2010; per la qual cosa hagué de ser amb anterioritat a eixa 
data, quan l’òrgan competent haguera hagut d’incoar o bé un procediment per a la resolució de 
la condició d’agent urbanitzador, o bé el procediment per a la imposició de penalitats a fi de 
compel·lir a l’agent urbanitzador a la finalització de les obres. 
 
Per tant, i atenent al que s’ha assenyalat, els qui subscriuen entenen que a data del present, i 
transcorreguts quatre anys des de la recepció de les obres d’urbanització, no procedeix la 
imposició de penalitats a l’agent urbanitzador per demora en l’execució de les obres”.  
 
Que en conseqüència, i segons els informes obrants en l’expedient, s’eleva al Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer. Declarar la no iniciació d’expedient administratiu per a la imposició de penalitats per 
demora a l’agent urbanitzador del sector Palafangues en els termes previstos en el present. 
 
Segon. Notificar el present acord al Sr. Vicente Arnau Granell que manifesta actuar en nom i 
representació de l’Agrupació d’Interés Urbanístic del sector Palafangues, així com a la mercantil 
Gescal Urbanismo, SL en qualitat d’agent urbanitzador del sector, advertint-los dels recursos 
que hi procedeix, l’òrgan davant el qual cal presentar-los i el termini per a interposar-los”. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que a la vista de l’escrit presentat per l’Agrupació d’Interés 
Urbanístic Palafangues on demanaven que s’imposaren penalitats a l’agent urbanitzador, s’ha 
emés l’informe per part dels tècnics municipals, que conclou que no es poden imposar 
penalitats perquè l’obra ja està recepcionada i des d’eixe moment no es poden imposar tals 
penalitats. Si estiguera l’obra en curs sí que es podrien imposar, ja que és una manera de 
sancionar mentres està l’obra en marxa, però quan ja està acabada no s’hi pot. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que no entraran a debat. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que a la vista de l’escrit de l’Agrupació d’Interés Urbanístic i de 
l’informe emés pels tècnics municipals, tampoc entraran a debat. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 6 vots a favor del Grup Socialista i 6 
abstencions (5 Grup Popular i 1 del Grup Bloc). 
 
 
3. DICTAMEN RELATIU A L’INCREMENT DEL LÍMIT PERCENTUAL PER A L’ANUALITAT 
2015 EN EL CONTRACTE ADJUDICAT A FACSA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE 
MILLORA DEL CLAVEGUERAM INCLOSA EN EL POIS 2014-2015 
 
Vist l’informe d’Intervenció 338/2014, de data 12 de desembre de 2014, que assenyala: 
 

Informe Intervenció número 338/2014 
 

Assumpte: informe Intervenció relatiu a l’increment del percentatge aplicable a l’exercici 
immediat següent a l’inici de l’execució de la despesa plurianual adjudicat a FACSA en relació 
amb l’obra de millora del clavegueram inclosa en el POIS 2014-2015. 
 
Exercici: 2014 
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Vist l’informe 336/2014, emés per aquesta Intervenció en data 10 de desembre de 2014 amb 
caràcter previ a la subscripció del contracte amb FACSA relatiu a l’execució de l’obra de millora 
del clavegueram inclosa en el POIS 2014-2015, que té el tenor literal següent: 
 

Informe Intervenció número 336/2014 
 

Assumpte: informe Intervenció relatiu al Decret d’Alcaldia número 1979/2014, de data 4 de 
desembre de 2014, en el qual s’aprova l’expedient de contractació del POIS 2014-2015 per 
import de 40.000 € IVA inclòs, i s’adjudica el contracte d’obres a FACSA per import de 40.000 €. 
 
Exercici: 2014 
 
1. FETS 
  
En data 4 de desembre de 2014 s’ha dictat el Decret 1979/2014, de data 4 de desembre de 
2014, en què s’aprova l’expedient de Contractació del POIS 2014-2015 per import de 40.000 € 
IVA inclòs, i s’adjudica el contracte d’obres a FACSA per import de 40.000 €. En l’expedient 
figura la documentació següent: 
 
a) Decret 1979/2014. 
b) Comunicació de la Diputació Provincial de Castelló relativa a la concessió de subvenció, per 
import de 22.000 € per a finançar l’obra continguda en el POIS 2014-2015, la qual serà 
aportada en les anualitats 2014 i 2015 a raó d’11.000 €/any. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Reial Decret Legislatiu 2/2004(TRLRHL) 
b) RDL 3/2011 (TRLCSP) 
c) RD 1098/2011 (RLCAP) 
 
3. INFORME 
 
D’acord amb l’article 214 del TRLRHL s’emet el present informe: 
 
a) Pel que fa a l’existència de crèdit adequat i suficient que ha d’emparar l’adjudicació realitzada 
pel Decret 1979/2014: 

 
SITUACIÓ ANTERIOR A 4-12-2014 

 
Aquesta Intervenció va emetre, en data 13 de novembre de 2014, l’informe 308/2014 que a 
continuació es transcriu: 

 
Informe Intervenció número 308/2014 

 
Assumpte: informe Intervenció emés amb motiu de la Providència d’Alcaldia, de data 11 de novembre de 
2014, en què sol·licita l’emissió per Intervenció d’un certificat relatiu a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a finançar l’aportació municipal de l’obra “Millora del clavegueram en la confluència dels 
carrers Avel·lí Corma, av. del Port, c/L’ermita i camí Serratelles” inclosa en el POIS 2014-2015. 
 
Exercici: 2014 
 
1. FETS 
 
 En data 11 de novembre de 2014 s’ha dictat, per Alcaldia, una providència en què sol·licita l’emissió per 
Intervenció d’un certificat relatiu a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar l’aportació 
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municipal de l’obra “Millora del clavegueram en la confluència dels carrers Avel·lí Corma, av. del Port, 
c/L’ermita i camí Serratelles” inclosa en el POIS 2014-2015. 
 
En l’expedient obra la documentació següent: 
 
- La citada providència. 
- Projecte de l’obra “Millora del clavegueram en la confluència dels carrers Avel·lí Corma, av. del Port, 
c/L’ermita i camí Serratelles” inclosa en el POIS 2014-2015 el qual ha sigut redactat per l’arquitecte 
municipal. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Reial Decret Legislatiu 2/2004(TRLRHL) 
b) Reial Decret 500/1990. 
 
3. INFORME 
 
D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, el funcionari que subscriu, emet l’informe 
següent: 
 
En relació amb l’objecte de la providència d’Alcaldia, han de realitzar-se les consideracions següents: 
 

• La retenció de crèdit té com a finalitat garantir la cobertura pressupostària de la despesa en el 
moment en què aquesta desplegue els efectes. En el present cas, i a la vista del projecte 
redactat per l’arquitecte municipal en el qual es determina que el termini d’execució de l’obra és 
de dos mesos a partir de la firma de l’acta de replantejament, i vistes les dates en què ens 
trobem, aquesta Intervenció considera que la despesa desplegarà els efectes en 2015. No 
obstant aquest extrem, per a la validesa de les afirmacions contingudes en el present informe, 
requereix de la constatació efectiva pel redactor del projecte d’obra. 

 
A la vista del que s’ha exposat, aquesta Intervenció, a data actual, no pot pronunciar-se respecte de 
l’existència de crèdit en el pressupost 2015, ja que no s’ha iniciat l’expedient d’aprovació del referit 
pressupost. 
 

• Respecte de l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici 2015, s’ha d’assenyalar, davant 
el previsible règim de pròrroga pressupostària, que no existirà crèdit adequat i suficient al no 
estar prevista tal consignació en els crèdits inicials del pressupost 2014, els quals són els que 
seran objecte de pròrroga. 

 
D’acord amb el que s’ha exposat, aquest informe que tinc a bé emetre, que s’ha d’assenyalar que, a juí 
d’aquesta intervenció, les actuacions a realitzar, per a dotar en 2015 l’existència de crèdit adequat i 
suficient són: 
 

1. En l’exercici 2015, i ja amb càrrec del pressupost prorrogat, realitzar modificació pressupostària 
consistent en generació de crèdit, a l’empara de la subvenció concedida per la Diputació per a 
l’obra inclosa en el POIS 2014-2015, per import de 22.000 €. 

2. En l’exercici 2015, i ja amb càrrec del pressupost prorrogat, realitzar la modificació pressupostària 
necessària per import de 18.000 €, si és voluntat dels òrgans gestors, per a dotar a l’aplicació 
pressupostària de la consignació necessària per a l’execució de l’obra  “Millora del clavegueram 
en la confluència dels carrers Avel·lí Corma, av. del Port, c/ L’ermita i camí Serratelles” inclosa 
en el POIS 2014-2015. 

 
A la vista del contingut de l’informe 308/2014 i tenint en compte l’adjudicació realitzada pel Decret 
1979/2014, s’ha de concloure que, d’acord amb els antecedents de fet concurrents en data prèvia a 4-
12-2014, la citada adjudicació es realitza sense crèdit adequat i suficient i dóna lloc a la 
nul·litat de ple dret del citat contracte, juntament amb l’emissió d’una objecció suspensiva, 
la qual, d’acord amb l’article 217.2. a) del TRLRHL solament pot ser alçat pel Ple municipal. 
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SITUACIÓ POSTERIOR A 4-12-2014 
 

En data 4 de desembre de 2014 s’ha rebut en l’Ajuntament un comunicació de la Diputació 
Provincial de Castelló relativa a la concessió d’una subvenció, per import de 22.000 € per a 
finançar l’obra continguda en el POIS 2014-2015, la qual serà aportada en les anualitats 2014 
i 2015 a raó d’11.000 €/any. 
 
L’extrem indicat més amunt ha donat lloc a una modificació pressupostària consistent en 
generació de crèdit, aprovada en data 10 de desembre de 2014, que ha suposat generar 
crèdit en l’aplicació de despeses BCO-161-61900 per import de 22.000 € tal com queda 
acreditat mitjançant la pertinent RC  que s’acompanya al present informe. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, i a la vista de l’article 174 del TRLRHL que permet l’execució 
de despeses de caràcter plurianual i assenyala que l’autorització o realització de les despeses 
de caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzen els respectius 
pressupostos; aquesta Intervenció considera que queda acreditada l’existència de 
crèdit adequat i suficient, per a l’anualitat 2014, sempre que des dels serveis 
tècnics municipals es constate que l’execució de la referida obra en 2014 no 
sobrepassarà l’import de 22.000 €. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, aquesta Intervenció considera que el decret 
d’adjudicació, sempre que es constate l’extrem anteriorment citat, pot mantindre 
l’adjudicació per import de 40.000 €, comprometent despesa en 2014 per import 
de 22.000 € amb càrrec de l’aplicació BCO-161-61900 i subordinant les despeses 
imputables a exercicis futurs al crèdit que en cada un dels pressupostos es 
consignen. 
 
b) Pel que fa a la fiscalització de l’expedient de contractació: 
 
En aquesta matèria la Intervenció municipal es remet, excepció feta de la part relativa a la 
inexistència de crèdit a la qual s’acaba de fer referència, a l’informe emés per la tècnica de 
Contractació. No obstant això, al tractar-se d’una despesa plurianual, s’han de tindre en 
compte les consideracions jurídiques següents: 
 

• Les referides despese troben l’empara en l’article 174 del TRLRHL. 
• Es tracta d’un dels supòsits enumerat en l’article 174, al ser una inversió (contracte 

d’obres). 
• El nombre d’anualitats posteriors al que s’estén no superen el límit contingut en l’article 

174.3 (4 anualitats). 
• L’import a imputar en les anualitats següents, concretament al 2015 que és l’única 

anualitat a la qual s’estendrà la despesa derivada de l’obra, excedeix el límit 
contemplat en l’article 174.3 (70% del crèdit del crèdit corresponent a l’any en què 
l’operació es va comprometre).  

 
El citat incompliment fa necessari que el Ple municipal adopte alguna de les 
mesures excepcionals continguda en els paràgrafs 4 i 5 de l’article 174, i que són: 
 

• Definir taxativament, en les bases d’execució, el present projecte per a així 
poder arribar en 2015 al llindar econòmic que es jutge necessari per a la 
conclusió de l’obra. 

• Ampliar els percentatges continguts en el paràgraf tres de l’article 174 per a 
possibilitar la conclusió de l’obra. 
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D’acord amb el contingut de l’informe exposat, concretament segons l’última afirmació 
realitzada en relació amb la plurianualitat de la despesa, resulta evident l’incompliment del 
llindar percentual del 70%, d’acord amb les dades següents: 
 

• El crèdit de l’exercici d’inici ascendeix a 22.000 €, de manera que el 70% d’aquesta 
quantitat se situa en 15.400 € com a límit màxim per a 2015. 

• La suma d’ambdues quantitats ascendeix a 37.400 €, la qual no arriba els 40.000 € 
necessaris per a la total execució de l’obra. 

• Per a arribar als citats 40.000 € són necessaris 18.000 € per a 2015, els quals 
representen el 81,81% del crèdit de l’exercici 2014 (18.000/22.000). 

 
A la vista del que s’ha assenyalat, el funcionari que subscriu, d’acord amb l’article 174.5 del 
TRLRHL, proposa a l’alcalde que eleve al Ple la proposta d’acord següent: 

 
ACORD 

 
Elevar el límit percentual a aplicar en l’anualitat 2015, en relació amb el contracte subscrit 
amb FACSA per a l’execució de l’obra de millora del clavegueram inclosa en el POIS 2014-
2015, que passa del 70% al 81,81% del crèdit corresponent a l’any en què l’operació s’hi ha 
compromés. 

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

ACORD 
 
Elevar el límit percentual a aplicar en l’anualitat 2015, en relació amb el contracte subscrit amb 
FACSA per a l’execució de l’obra de millora del clavegueram inclosa en el POIS 2014-2015, que 
passa del 70% al 81,81% del crèdit corresponent a l’any en què l’operació s’hi ha compromés. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que en aquest punt es tracta únicament de fer una 
modificació econòmica, ja que l’obra dels POIS està dividida en dos anys i l’import total són 
40.000 euros; enguany s’abonen 22.000 euros, i és necessari cobrir un percentatge del 70% en 
el segon any, per la qual cosa es tracta ací d’elevar al Ple aquest percentatge de 2015 al 81%. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que després de les explicacions de la Comissió Informativa, 
entenen que es tracta d’una qüestió merament tècnica per a poder acabar i pagar l’obra en 
2015, i que com es tracta d’una subvenció que en el seu dia vam votar a favor, i de diners que 
venen d’una institució com és la Diputació Provincial, diners que apleguen a Moncofa, no tenim 
res més a dir. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, a la vista de l’informe, no entraran a debat. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 11 vots a favor (6 Grup Socialista i 5 del 
Grup Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
 
4. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
4.1. PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT I ADHESIÓ ALS 
CONVENIS NECESSARIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’ESQUEMA NACIONAL 
D’INTEROPERABILITAT EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
“Vista la providència d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2014 relativa a l’aprovació dels 
esborranys dels convenis per a l’adhesió a les plataformes d’intercanvi d’informació tributària i 
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col·laboració en la gestió recaptadora amb les entitats locals de l’Agència Tributària, serveis 
ESIRCA i connexió a la xarxa Sara. 
 
Vist que un dels dits convenis és el subscrit entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi 
d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptadora amb les entitats locals, 
l’esborrany del qual obra en l’expedient i que, d’acord amb ell, l’adhesió l’ha d’aprovar el Ple 
municipal. 
 
Vist l’article 70.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
“les entitats locals i, especialment, els municipis, hauran d’impulsar la utilització interactiva de 
les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació 
amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, 
d’enquestes i, en el seu cas, de consultes ciutadanes.” 
 
Vist l’article 12 del RD 4/2010 pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en 
l’àmbit de l’administració electrònica disposa que les administracions públiques enllaçaran 
aquelles infraestructures i serveis que puguen implantar en el seu àmbit d’actuació amb les 
infraestructures i serveis comuns que proporcione l’AGE per a facilitar la interoperabilitat i la 
relació multilateral en l’intercanvi d’informació i de serveis entre totes les administracions 
públiques. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 3 del RD 4/2010 citat estableix que: “L’àmbit d’aplicació del 
present reial decret serà el que estableix l’article 2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny”, que 
disposa que la present llei, en els termes expressats en la disposició final primera, serà 
d’aplicació a les administracions públiques, entenent com a tals, entre altres, les entitats que 
integren l’Administració local. 
 
Atés que al present conveni no resulta aplicable la legislació de contractes del sector públic, per 
l’article 4.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Rfós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 18 de desembre de 2014 i l’esborrany de conveni que obra 
en l’expedient. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió íntegra al Conveni de col·laboració entre l’AEAT i la FEMP en matèria 
d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptadora amb les entitats 
locals. 
 
Segon. Designar com a interlocutor únic a l’efecte de la clàusula 7 del conveni l’alcalde de 
l’Ajuntament de Moncofa.  
 
Tercer. Facultar l’alcalde per a la firma dels documents que siguen necessaris per a formalitzar 
l’adhesió al citat conveni. 
 
Quart. Remetre els acords d’adhesió degudament emplenats als corresponents organismes per 
a completar l’alta de l’Ajuntament en el citat marc de col·laboració”. 
 
El secretari explica el motiu d’elevar al Ple aquest punt, ja que s’estan fent gestions per a la 
implantació de l’esquema nacional d’interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica, i 
s’ha contractat un operatiu per a l’adhesió als diferents convenis necessaris. Amb aquestes 
adhesions serà possible obtindre informació que tenen altres administracions públiques (estar al 
corrent del pagament en obligacions amb la Seguretat Social, amb Hisenda), documents que 



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 22 de desembre de 2014                   Pàgina     10 

s’usen en múltiples gestions com en contractació o en subvencions, i en comptes de demanar-li 
al veí que aporte la documentació acreditativa del seu estat, es podrà descarregar amb el 
consentiment del ciutadà des d’una aplicació la informació i així evitar que haja de ser ell qui 
vaja a sol·licitar-la. Per a poder accedir a aquestes plataformes és necessària l’adhesió a 
diversos convenis. A través de la firma de l’alcalde ens hem adherit a quasi tots els convenis, 
però en aquest la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que és la que ha subscrit el 
conveni amb l’Agència Tributària, requereix que s’eleve al Ple. Com podran comprovar, es tracta 
de condicions per a l’intercanvi d’informació. S’ha de votar la urgència i si necessiten més 
informació solament han d’indicar-ho. 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i resulta aprovada per unanimitat. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta al secretari si el ciutadà ha de donar consentiment 
perquè es consulten eixe tipus d’informacions o si es podrà accedir a tota la informació 
disponible, cosa que no li pareix en principi que estiga bé, o si seria legal. 
 
El secretari diu que com ha comentat abans seria sempre amb el consentiment del ciutadà, 
l’aplicació disposa d’una sèrie de plataformes en què ens podrem connectar, consultar i 
descarregar la informació. Per a això haurem de revisar tots els models d’instàncies tipus per a 
incloure una casella en què el veí autoritze que es realitze aquest tipus de tràmit sempre que es 
requerisca aportar documentació perquè puguem descarregar-la nosaltres directament. Amb 
això s’agilitzarà i s’evitaran desplaçaments del ciutadà. S’haurà d’articular el mecanisme perquè 
el veí puga marcar la casella i done el consentiment, si no és així no es podrà realitzar la 
consulta. A més a més aquest tipus de convenis inclouen unes auditories en matèria de 
protecció de dades, que estem obligats a realitzar, i que quan ho sol·liciten mitjançant una sèrie 
de mostreig s’hauran d’indicar alguns expedients i acreditar quina informació s’ha baixat i per a 
quina gestió s’ha utilitzat. El mateix programa que s’utilitzarà deixarà el registre per escrit d’allò 
que es consulte, amb l’usuari que ho haja realitzat. Tot açò està regulat per l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat i està bastant regulat. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta si tot açò té algun cost per a l’Ajuntament. 
 
El secretari contesta que el cost és el de l’aplicatiu que hem comprat, les adhesions als convenis 
no tenen cap cost. El cost de l’aplicatiu era bastant assumible. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta si poden especificar quin seria el cost. 
 
El secretari diu que la instal·lació de l’aplicatiu, amb el manteniment i, si és necessari, la 
instal·lació d’algun element nou, està al voltant dels 2.000 euros anuals amb l’IVA inclòs. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta que en el cas que a un veí li requerisca una altra 
administració algun tipus de certificat, si l’Ajuntament, ja que es gastarà els diners, també 
podria fer-li aquesta gestió. 
 
El secretari contesta que en principi no, que seria únicament per a expedients de l’Ajuntament, 
és com quan un veí ve perquè li compulsen des de l’Ajuntament alguna documentació. 
L’Ajuntament de Moncofa, de moment, no és finestra única, és un altre conveni que sí que es 
podria firmar però que en aquests moments no ho està. Per tant, entenc, no podem compulsar 
ni sol·licitar documentació per a expedients d’altres administracions. Conclou dient que no, que 
no es podria. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que aquests convenis se subscriuen per a agilitzar els 
expedients administratius de l’Ajuntament i que si no es fa extensiu a gestions d’altres 
administracions públiques és perquè aleshores totes les empreses i particulars del municipi 
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podrien vindre a sol·licitar aquest tipus de documentació per als seus propis assumptes, cosa 
que generaria un problema i un col·lapse en l’Ajuntament. 
 
Se sotmet a votació la proposta i resulta aprovada per unanimitat. 
 
 
4.2. PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2013 
 
“Sr. Jaime Picher Julià, alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa, considerant l’expedient 
relatiu a l’aprovació del Compte General de l’exercici 2013, eleva la present proposta d’acord al 
Ple atenent els següents antecedents de fet i la legislació aplicable, 
  
Antecedents de fet  
 
Primer. Una vegada iniciat el procediment i format el Compte General de l’exercici 2013, 
s’emet un informe per l’interventor el 12 de novembre de 2014. 
  
Segon. El Compte General, en data 17 de novembre, va ser dictaminat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes i es va publicar en el BOP número 139, de 18 de novembre, a 
l’efecte que en el termini de quinze dies i huit més els interessats pogueren presentar 
reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Tercer. No s’han presentat al·legacions durant el dit termini. 
 
Legislació aplicable  
 
- Art. 208 a 212 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
- Art. 22.2.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- L’article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 
- Resolució de 28 de juliol de 2006, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per 
la qual es recomana un format normalitzat del compte general de les entitats locals en suport 
informàtic que en facilite la rendició. 
- Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es fa 
públic l’acord del Ple, de 29 de març de 2007, que aprova la instrucció que regula el format del 
Compte General de les Entitats Locals en suport informàtic i el procediment telemàtic per a la 
rendició de comptes. 
- Les regles 97 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova 
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les regles 85 i següents de l’Ordre 
EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de 
Comptabilitat Local. 
 
Vist tot el que antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establida en la 
legislació aplicable i per això, el que subscriu eleva al Ple la següent proposta: 
 
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2013. 
 
Segon. Rendir al Tribunal de Comptes el Compte General de l’exercici 2013. 
 
Tercer. Remetre’l a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, de 
conformitat amb el que disposa l’article 30.2 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària”. 
 
Se sotmet a votació la urgència del punt i resulta aprovada per unanimitat. 
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L’interventor explica que deprés del que es va explicar en la Comissió Informativa, queda poc 
més per a afegir, simplement cal recordar que l’aprovació del compte general és obligatòria per 
a les entitats locals davant de la Sindicatura de Comptes, i no implica cap acord o desacord amb 
la gestió econòmica ni tampoc genera cap responsabilitat per als membres del Ple. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que, després de l’estudi de la documentació, queden de 
manifest una sèrie de coses: en primer lloc que el Compte General ha sigut presentat fora de 
termini, com queda plasmat en l’informe d’Intervenció per falta de mitjans. En segon lloc, 
queda de manifest el fort endeutament a causa del préstec que es va demanar per al pagament 
a proveïdors, per culpa de la mala gestió de l’anterior equip socialista. També cal dir que en 
aquest exercici 2013 s’han pagat tots els endarreriments de l’obra de la depuradora (2009-
2010). Açò ha fet que en balanç econòmic hi haja un estalvi negatiu de -120.000 euros. També 
posa de manifest que encara estem tornant l’ICIO per valor d’1.200.000 euros 
aproximadament. En definitiva, estem parlant d’un deute que ronda els 8.000.000 – 9.000.000 
d’euros aproximadament. Aquesta documentació també posa de manifest que l’inventari de 
béns encara no està fet, i açò provoca que no es puguen amortitzar de manera correcta el 
compte general de 2013. També és evident que no s’han cobrat com toca els impostos durant 
molts anys, ja que durant aquesta legislatura tampoc s’estan liquidant les més de 1.500 
plusvàlues que es troben en el departament de Recaptació. En definitiva, després d’analitzar el 
Compte General de 2013, cal dir que la situació econòmica de l’Ajuntament continua sent 
delicada i compromesa, i que se segueix sense posar els mitjans necessaris per a remeiar-ho, 
com la liquidació de les plusvàlues o l’aprovació de l’inventari. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que des del seu partit han intentat posar de manifest aquestes 
deficiències i reclamar responsabilitats a les persones que ens han endeutat, i a aquells que no 
durant un any ni dos, sinó durant deu anys han deixat de recaptar una sèrie d’impostos, i 
continuen estant en els seus llocs cobrant una quantitat bastant elevada; també observem que 
l’inventari no s’està realitzant i que existeix un gran endeutament del municipi pels grans 
empastres que estem arrossegant des de l’antiga legislatura i des d’abans, i seguim veient com 
a nivell urbanístic ens afecta, i els agents urbanitzadors i els especuladors se’ns escapen de les 
mans emportant-se la riquesa del municipi. Mostrem el nostre desacord al procés que s’està 
duent a terme per a solucionar tots aquests problemes, i tal com ha expressat l’interventor, que 
no és preceptiva la seua aprovació però en canvi sí ho és de cara a l’Ajuntament, per la qual 
cosa mostrem el nostre desacord.  
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que únicament ha sentit coses negatives en les 
intervencions d’aquest punt, en canvi ella fa un balanç positiu, i és que s’ha reduït el deute amb 
els proveïdors, el termini de pagament a aquests s’ha reduït, devem l’import de les factures als 
bancs i no a la gent de a peu, que és millor, posarem remei per a cobrar eixes plusvàlues 
pendents i l’inventari s’acabarà durant aquest mes, que queden solament unes puntades. El que 
intentem és anar solucionant les coses, i es nota en aquest compte general. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no entraran a debat. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Andrés ha fet una exposició clara del que és la situació actual de 
l’Ajuntament a causa de les legislatures anteriors. Nosaltres no ho hem negat, l’endeutament ve 
dels temes urbanístics d’antany, estem d’acord, i així ho ha manifestat també el Sr. Canós, però 
els resultats del Compte General de 2013 són molt positius, ja que hem acurtat el temps de 
pagament a proveïdors, i cada any hem elaborat un pressupost més ajustat i hem complit amb 
tot el que havíem de pagar. L’oposició hauria d’haver vist alguna cosa positiva, i també haurien 
d’haver dit que existeix un enorme deute per part de les administracions autonòmiques, cosa 
que no han mencionat. Administracions que han balafiat i segueixen sense atendre les 
necessitats d’aquest poble. Repassant breument, els serveis d’ambulatori de la platja, els 
serveis escolars, i moltes altres coses a les quals hem d’acudir perquè els que han de fer-ho no 
ho fan. Del Grup Popular ja ho esperava, però del Grup Bloc no ho esperava, fet que demostra 
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que el seu objectiu ja és anar a pel grup que està governant, siga amb plamflets al carrer o 
com siga. Aquests són els resultats, i si algú ha de dir alguna cosa de les anteriors legislatures 
que ho diga, i amb els resultats de les auditories, si veuen que hi ha algun indici de delicte que 
ho duga a la Fiscalia. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que està d’acord que altres administracions han balafiat i no 
han complit els compromisos amb Moncofa, però això no justifica de cap manera el que s’ha fet 
ací, perquè pareix que l’alcalde ho està justificant. Que s’ha fet malament abans d’aquesta 
legislatura ho tenim tots clar, però segueixen fent-se coses malament com per exemple no 
posar els mitjans suficients en el Departament de Recaptació per a liquidar les plusvàlues 
pendents. 
 
L’alcalde diu que no ha intentat justificar amb el deute de la Generalitat el que s’ha fet en 
aquest Ajuntament, sinó que ha dit que a més a més d’aquest problema econòmic també està 
aquesta circumstància del deute d’altres administracions. Quant a la liquidació de les 
plusvàlues, estem en converses amb la Diputació per a vore si a partir de principis d’any 
s’encarreguen d’aquestes liquidacions, i vol manifestar que estiguen tots tranquils que qui haja 
fet alguna cosa malament ho pagarà. 
 
L’interventor diu que, al marge dels debats polítics i respecte de l’expedient de cessió de la 
Recaptació a Diputació, aquest primer any de gestió ha sigut molt positiu pels alts índexs de 
cobrança que s’han aconseguit, tant d’exercici corrent com d’exercicis tancats. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb el tema del deute però que no és la part 
més elevada de l’endeutament, sinó que són les gestions derivades de les actuacions 
urbanístiques de l’anterior legislatura del Grup Socialista el que més els preocupa i el fet que no 
s’estiguen buscant els responsables d’aquestes actuacions. Respecte al tema d’elevar-lo a 
Fiscalia, s’han presentat per part del nostre grup nombroses mocions respecte d’açò que no han 
sigut ateses, per la qual cosa no volem fer més consideracions. Aquesta és la primera de les 
que han arribat des de Fiscalia i suposem que n’arribaran més, però això ja està en mans del 
fiscal. 
 
L’alcalde contesta que el fiscal ha de revisar si ho admet a tràmit o no, i no ha arribat res 
perquè no han denunciat res. Del que ha de donar compte el Sr. Canós és del treball que 
s’havia proposat fer i que no ha fet, perquè quan era membre de l’equip de govern sí que es 
preocupava del deute de la Generalitat i sí que es manifestava en la porta de l’escola, però ara 
ho tracta com una cosa menor. És veritat que el Psoe va fer eixes gestions durant tres 
legislatures, però també li recorda que el Bloc va ser soci de govern en alguna d’eixes 
legislatures i també va participar en el seu dia en nombrosos acords que s’aprovaren en el Ple, 
per la qual cosa li demana que no es lleve les puces de damunt i que no tire la culpa únicament 
al Psoe, sinó que cada un siga responsable del que va fer. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) demana que l’alcalde explique eixes expressions que diu en nombroses 
ocasions en el Ple, i que concrete en quins assumptes es va votar per part del seu partit, que és 
com la frase famosa de les paelles, que també la diu freqüentment, perquè ací es diuen coses 
que consten en l’acta i després resulten ser mentides. 
 
L’alcalde diu que s’haja votat el que s’haja votat el resultat ha sigut la mala gestió de les 
anteriors legislatures, dit per l’oposició, fins i tot el diputat Barrachina, en un míting que va 
donar en el poble, va dir que Moncofa mai podria fer front al deute que tenia. Però la situació 
actual no és tan greu com ell anunciava, que deia que si no governava el Partit Popular a 
Moncofa no es podria liquidar el deute. Doncs s’ha demostrat a través dels resultats del Compte 
General que això no és així, i des d’ací vull felicitar l’equip de govern que és el que ha fet 
possible aquests resultats, cosa que no puc dir de l’oposició, que es dedica a votar en contra i 
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posar traves a tot. A continuació crida l’atenció al Sr. Alós i al Sr. Cueco per intervindre ambdós 
fora del torn de paraula. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que evidentment no han tingut responsabilitat en la gestió 
perquè no han governat, i respecte a aquella intervenció de Barrachina, el Sr. Andrés es 
trobava en aquell míting i no recorda eixes paraules, i tampoc recorda que el Sr. Picher 
estiguera allí, li pregunta si estava. 
 
L’alcalde contesta que a pesar de no estar en aquell míting, es va assabentar millor de les 
paraules del Sr. Barrachina que el Sr. Andrés, i que després va tindre l’ocasió de dir-li-ho en el 
seu despatx i no ho va negar. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que la font més fidedigna pot ser la seua, ja que ell sí que 
estava en eixe míting, i respecte al que ha apuntat l’interventor de la gestió de Diputació pel 
que fa a la recaptació, és cert, ell mateix ho va dir en l’anterior Ple, des que la Diputació està 
recaptant ha augmentat el percentatge de cobrança, el que demostra que les coses no 
s’estaven fent bé. El seu grup va votar a favor d’aquest traspàs de la recaptació a Diputació, i si 
es revisen les actes de Plens en anteriors legislatures, també feien referència als baixos índexs 
de cobrança que es donaven respecte a Diputació, i que s’hauria d’estudiar aquest tema. La 
prova és que s’han recaptat 1.500.000 euros més corresponent a aquest any i 1.500.000 
d’euros més d’anys anteriors, en total 3.000.000 d’euros. 
 
L’alcalde diu que en legislatures posteriors es dirà que aquest augment de la recaptació va ser 
gràcies al Partit Socialista.  
 
Se sotmet a votació la proposta i resulta aprovada per 6 vots a favor del Grup Socialista, 5 vots 
en contra del Grup Popular i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
 
 
B)        PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS (DEL NÚM. 1.801 DE 4-11-2014 
AL 2.000 D’11-12-2014) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
 
2. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
2.1. ESCRIT DEL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES RELATIU 
A LA SUBSTITUCIÓ D’OPERACIONS DE PRÉSTEC AMB EL FONS PER AL 
FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS, A L’EMPARA DE L’ART. 3 DE LA 
LLEI 18/2014 SOL·LICITADA PER L’AJUNTAMENT DE MONCOFA 
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L’interventor explica que en data 12 de desembre de 2014 ha arribat l’autorització del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques per al refinançament. 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta sobre la imposició de penalitats a l’empresa responsable de 
les obres de la Ronda i si s’ha demanat algun informe al tècnic de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde contesta que estan treballant en això i que només ho tinguen li ho comunicaran. 
 



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 22 de desembre de 2014                   Pàgina     16 

El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta, respecte a la subvenció rebuda per a l’ocupació en el 
municipi, si s’està seleccionant el personal atenent alguna de les borses existents o no, i 
formula el prec que els facilite una còpia. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) contesta que les actes estan penjades en la pàgina web de 
l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis. 
 
L’alcalde demana que es fixe una data per a celebrar el pròxim Consell de l’Esport i que li ho 
comuniquen al Sr. Cueco.  
 
El Sr. Cueco diu que la seua idea és celebrar-lo cap a mitjan gener. 
 
El Sr. Cueco aprofita per a desitjar als presents unes felices festes i s’acomiada fins a l’any que 
ve. 
 
 
Com que no hi ha més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 20.45 
hores i es va estendre aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, 
DONE FE. 

 
 

Moncofa, 22 de desembre de 2014 
 

El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sr. José Vicente Ruano Vila                             Sr. Jaime Picher Julià 


