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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 26 DE MARÇ DE 2015 

 
 
 
Dia:     26 de març de 2015 
Hora d’inici:   20 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia núm. 536/2015, de 23 de març de 2015. 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
 
Eduardo Paradís García  Josep Canós Marcos 
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Mª Dolores  Arnau Muñoz  Tania Palacios Giménez 
Rocío Martínez Casado  Manuel Martínez Paradís 
Matilde Alós Julià   Ana Safont Recatalà 
    Nadia Martí Arnau 
 
Regidors absents:                 Wenceslao Alós Valls 
 
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 ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINÀRIA DE 23 DE FEBRER DE 2015)   
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que no tenen res a comentar sobre l’acta. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tampoc té res a dir. 
 
Se sotmet a votació l’acta i resulta aprovada per unanimitat. 
 
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA ECONOMICOFINANCER (PEF) DAVANT DE LA PROJECCIÓ 
DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA AL TANCAMENT DE 2015 
 
I. Vist l’informe d’Intervenció 76/2015 en què es proposa a aquesta Alcaldia que eleve al Ple la proposta per a 
l’aprovació del PEF davant de la projecció d’incompliment de la regla de despesa al tancament de 2015, ja que té com a 
origen tal incompliment, la utilització del RTGFA. 

 
II. Vist el Decret 521/2015, de data 17 de març de 2015, en virtut del qual s’aproven els marcs pressupostaris per al 
període 2016-2018. 
 
III. Tenint en compte que d’acord amb el citat decret els pressupostos per a l’exercici 2016 donen compliment a 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa, d’acord amb els extrems següents: 
 
 

EXERCICI PRESSUPOSTARI 2016 
 

CAPÍTOL PREV. DRN INGRÉS COMPUTABLE 
1 6.281.000 4.855.296,79 
2 0 0 
3 1.114.000 1.102.000 
4 1.567.000 1.516.000 
5 164.000 164.000 
7 0 0 
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8 0 NO COMPUTA 
9 0 NO COMPUTA 

TOTAL 9.126.000 7.637.296,79 
 
El càlcul es realitza sota la hipòtesi que no es produeixen canvis substancials en les polítiques d’ingressos. Així els 
capítols 1, 3 i 4 es mantenen sense cap canvi. 
 
En el capítol 2 es contempla el fet que ja no es produirà cap devolució d’ingressos indeguts, ja que aquestes hauran 
finalitzat a 31-12-2015. 
 
El capítol 5 s’ajusta a l’ingrés de FACSA contemplat en el pla d’ajust emparat en el RD Llei 4-2012. 
 
No es preveu cap ingrés en els capítols 7 (SUBVENCIONS DE CAPITAL), 8 (ACTIUS FINANCERS) i 9 (PASSIUS 
FINANCERS). 
 
Sobre l’importe anterior de despesa computable ha de practicar-se un ajust positiu de 374.000 € 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 l’import de la recaptació d’exercicis tancats per a 2015 i s’ha aplicat un percentatge corrector del 50% per a 
reflectir, amb l’objectiu del principi de prudència, un menor pendent de recaptació de tancats sobre el qual actuar en el 
2016 davant de 2015. 
 
També ha de realitzar-se un ajust positiu, per import de 31.988,64 € derivat de les devolucions de PTE amb origen en 
les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Es preveu que aquest import siga idèntic al de l’exercici 2014.  
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat els ingressos computables ascendeixen a 8.043.285,43 €. 
 

Capítol      C. inicials/definitius Modificacions Inexecució % execució OR Definitives 

1 2.906.863,12 108.000 0 7,74% 2.946.727,21 

2 3.134.000 0 0 97,21% 3.046.561,40 

3 300.000 0 0 100% 300.000 

4 275.010 0 0 91,76% 252.349,17 

6 4.608.537,62 0 3.182.137,62 100% 1.426.400 

7 0 0 0 100% 0 

8 10.000 0 0 100% 10.000 

9 930.000 0 0 100% 930.000
TOTAL   8.912.037,78

 
El càlcul es realitza de la forma següent: 
 
- En els capítols 3 i 9 s’obtenen els crèdits necessaris per a amortitzacions i interessos, per a la qual cosa s’ha partit dels 
préstecs vius a data actual i es considera que no s’acudirà en 2016 a l’endeutament a llarg termini com a font de 
finançament. 
 
- En els capítols 4 i 8 se segueix un criteri continuïsta respecte de l’exercici 2015. 
 
- En el capítol 1 es mantenen els crèdits inicials de l’exercici 2015, els quals resulten adequats per a l’atenció de les 
despeses de personal i s’estima 1 la modificació amb origen en la subvenció de l’INEM (108.000 €). 
 
- En el capítol 2 es parteix d’un crèdit inicial de 3.134.000 € que coincideix amb els crèdits definitius de l’exercici 2014. 
 
- En el cas del capítol 6, dels crèdits inicials s’han deduït els que es consideren que no s’executaran. En el cas dels 
crèdits inicials, i tenint en compte que en 2016 desapareixen inversions de 2015 tals com l’EDAR, els col·lectors d’aigües 
residuals i la transferència de capital a l’EPSAR (CAPÍTOL 7), aquests s’han vist incrementats en 1.159.000 € amb 
destinació a diferents inversions. 
 
Els % d’execució, excepte aquells que reflecteixen un 100%, s’han obtingut en 2014 al comparar les obligacions 
reconegudes amb els crèdits definitius. 
 
Sobre aquest import (despeses de capítol 1 a 7), aquesta Intervenció considera que no ha de practicar-se cap ajust, ja 
que la previsió és que al tancament de l’exercici no existisca cap saldo en el compte 413. 
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat, les despeses computables (capítols 1 a 7) ascendeixen a 7.972.037,78 €. 
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A la vista de les previsions realitzades, tant pel que fa a l’ingrés computable com amb les despeses computables, 
existeix una previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de 71.247,65 €.  
 
Igualment existeix previsió de compliment de la regla de despesa, d’acord amb els extrems següents: 
 

• El límit de despesa computable per a 2016 ascendeix a 7.822.000 € que s’obtenen d’aplicar al límit màxim de 
2015 (7.503.238,82 €) la taxa d’evolució d’1,015 i afegir l’import de 207.000 € en concepte d’augment 
permanent de la recaptació amb origen en la nova ponència de valors. 

• La despesa computable per a 2016 ascendeix a 7.614.094,71 €, el qual s’obté de les despeses dels capítols 1 
a 7, excloent-hi el capítol 3 i minvant l’import de les despeses finançades amb subvencions, les quals per a 
2016 s’estimen en 57.943,07 €. 

 
IV. A la vista dels antecedents exposats, aquesta Alcaldia proposa: 
 
Primer.  Aprovar el pla econòmic financer (PEF) exigit per la normativa d’estabilitat pressupostària, el qual, a la vista 
de la consulta de la Direcció General de Coordinació Autonòmica i Local, consisteix a posar de manifest que l’origen del 
desequilibri és la utilització del RTGFA, i a acreditar que el pressupost de l’exercici 2016 s’aprova amb el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Segon. Determinar que l’expressió xifrada del citat PEF siga la que conté la present proposta, la qual reprodueix 
parcialment el contingut del Decret 521/2015, pel qual s’aproven els marcs pressupostaris per al període 2016-2018. 
 
Tercer. Donar trasllat del PEF a la Direcció General de Coordinació Financera amb les EELL i a la Comissió Nacional 
d’Administració Local. 
 
Quart. Procedir a la publicació del PEF en el BOP”. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica el punt, consistent en l’aprovació del Pla Econòmic Financer, que resulta necessari 
per incomplir la regla de la despesa, tal com va explicar l’interventor en la comissió informativa. Es tracta d’una 
formalitat i d’un mer tràmit i per tant no inclou cap mesura estructural, més prompte posa de manifest l’origen de 
l’incompliment i acredita que el pressupost de 2016 complirà la regla de la despesa. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) en primer lloc excusa l’absència del regidor Wenceslao Alós, que li acaba de telefonar per a 
dir-li que té la filla a l’hospital per una lesió produïda durant un entrenament de gimnàstica. A continuació diu que, 
segons es va explicar en la comissió, aquest punt s’ha d’aprovar perquè no es compleix la regla de la despesa, a causa 
de la utilització del romanent de tresorería de despeses amb finançament afectat com a conseqüència del préstec de la 
depuradora. Es posa de manifest que el pressupost de 2015 conté aquesta inestabilitat i el pressupost de 2016 
s’aprovarà amb estabilitat pressupostària com posa de manifest l’informe d’Intervenció. No tenen res més a dir al 
respecte. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que vistos els informes dels tècnics, no es compleix la regla de la despesa per 
l’endeutament del préstec de la depuradora, un dels principals empastres del nostre municipi. Els pressupostos 
d’enguany no s’han entregat dins el termini i en la forma escaient, per la qual cosa ens veiem obligats a prorrogar i a 
posar de manifest que no es compleix la regla de la despesa. El nostre grup no ha participat en l’elaboració dels 
pressupostos per tant, en tractar-se d’un mer tràmit, no tenim res més a dir. 
 
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). 
 
 
3. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 
 
“Vist l’acord plenari de 23 de febrer de 2006 d’actualització de l’inventari de béns a data 31 de desembre de 2005. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 1125/2008, de 23 de setembre, es va acordar adjudicar el contracte de servei que 
consisteix en la revisió i actualització dels béns inventariats, implantació d’una aplicació de patrimoni i conversió dels 
fitxers actuals, a l’empresa idem ing. y adm. local s.l. Fruit del citat contracte es presentaren per l’empresa a 
l’Ajuntament esborranys del llibre inventari a 31 de desembre de 2008 per a l’aprovació pel Ple, acord que no va arribar 
a adoptar-se. 
 
Vist que per Decret 443/2013, d’11 de març, es va acordar adjudicar el contracte menor de serveis per a la prestació 
del servei de rectificació, actualització i manteniment de l’inventari de béns de l’Ajuntament de Moncofa a 
INVENTARIOS LEVANTE, SL, amb el fi d’aprovar l’inventari actualitzat a data 31 de desembre de 2012. L’empresa va 
presentar en data 17 de desembre de 2013 (RE 10634) esborranys enquadernats i va actualitzar l’aplicació informàtica 
instal·lada per a la gestió de l’inventari municipal. 
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Vist que en sessió de la Comissió Informativa d’Interior de data 27 de gener de 2014 es va sotmetre a estudi i 
informació el projecte d’inventari de béns de l’Ajuntament elaborat per la mercantil inventarios levante, s.l. Després 
d’alguns errors advertits després de la sessió, es requereix a la mercantil inventarios levante en data 3 de març de 2014 
perquè esmene errors i omissions detectats en l’esborrany. A partir del mes d’agost de 2014 es procedeix a formar la 
base documental a què fa referència l’article 30 del Reglament de Béns i a actualitzar totes les dades introduïdes en el 
programa informàtic de gestió de l’inventari, per part dels funcionaris de l’Ajuntament. 
 
Atés l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Moncofa, format pel secretari municipal amb data 31 de desembre de 
2014. 
 
Vist l’informe de Secretaria emés en data 17 de març de 2015 així com les fitxes individualitzades de cada bé o dret 
d’acord amb el que exigeixen els articles 20 a 28 del Reglament de Béns de les Entitats Locals. 
 
Considerant que tots els documents que referenden les dades de l’inventari i, en especial, els títols de domini, les actes 
de delimitació i valoració, plànols i fotografies, s’arxivaran amb separació de l’altra documentació municipal.  
 
Considerant que el Ple de la corporació local serà l’òrgan competent per a acordar l’aprovació de l’inventari ja format, la 
seua rectificació i comprovació, de conformitat amb el que preveu l’article 34 del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals. 
 
Considerant que l’article 32.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals estableix que una vegada que haja sigut 
aprovat l’inventari, se’n remetrà una còpia a l’Administració de l’Estat i a la comunitat autònoma. 
 
Resultant que segons el que estableix l’article 36 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques, el 
que està previst en l’article 85 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, així com en 
l’article 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, les corporacions locals hauran d’inscriure en el Registre de la 
Propietat els béns immobles i drets reals, d’acord amb el que preveu la legislació hipotecària; serà títol suficient per a 
tal efecte la certificació que, en relació a l’inventari aprovat, expedisca el secretari amb el vistiplau del president. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar l’inventari de béns de l’Ajuntament de Moncofa en els termes que ha sigut confeccionat, que estarà 
en l’expedient, amb el següent resum per capítols: 
 
 

 
 
 
SEGON. Remetre’n una còpia a la comunitat autònoma i a la Subdelegació del Govern a l’efecte de donar compliment 
al que estableix l’article 86 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local i l’article 32 del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 
 
TERCER. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a aquelles unitats i serveis que necessiten l’inventari 
per a l’exercici de les seues funcions. 
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QUART. Procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat dels béns i drets, qualsevol que siga la seua naturalesa 
que no estiguen inscrits d’acord amb el que preveu l’article 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, per a la 
qual cosa es remetrà al Registre una certificació del secretari en relació amb l’inventari aprovat”. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que aquest inventari està realitzant-se i actualitzant-se des de fa anys. A dia de hui està 
bastant complet, però encara hi ha coses per corregir. Tal com es va dir en la comissió informativa, hi existeixen 
inscripcions de terrenys que consten com a propietat de l’Ajuntament i, tanmateix, s’han cedit a empreses. Que un 
inventari d’aquesta importància s’ha de fer bé. Fins i tot, veiem que hi ha frases inacabades que donen a entendre a 
error, i finques que no estan immatriculades. A més a més, la numeració té salts. Per tot això, proposem que es quede 
sobre la taula i que s’elabore un llistat nou amb els béns que ja no estan a nom de l’Ajuntament i que se’ns faça arribar. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que han revisat la documentació relativa a l’inventari i que aquest document hauria 
d’haver-se revisat any rere any perquè se saberen les compravendes dels béns que han tingut lloc. No s’entén per què 
no s’ha actualitzat abans. Es presenta un inventari a un mes i mig de les eleccions per a intentar posar un pedaç al 
problema de no fer res durant deu anys. Creuen que l’inventari té nombrosos errors com frases inacabades i 
numeracions errònies i, atés que es va realitzar una auditoria urbanística que va posar de manifest els nombrosos 
empastres i irregularitats existents, l’Ajuntament hauria de recuperar alguns dels seus béns com excedents 
d’aprofitament, etc. Tenim una sentència que hem de complir del PAI Belcaire Sud que també faria que es modificaren 
alguns dels terrenys reflectits en aquest inventari, així com els terrenys de la dessaladora, que consta que segueixen 
estant a nom de l’Ajuntament quan estan cedits per conveni a l’Epsar. La realitat no està reflectida en aquest inventari, 
les irregularitats, que no es volen portar davant de la Fiscalia, estan ací, i volem saber què ha passat durant aquests 
anys amb el patrimoni d’aquest Ajuntament. 
 
L’alcalde contesta al Sr. Canós que les numeracions errònies s’explicaren ja en la comissió. A continuació demana al Sr. 
Canós que guarde silenci i respecte el seu torn de paraula, ja que ell no l’ha interromput malgrat les mentides i les 
barbaritats que ha dit. Es tracta d’un inventari que el secretari va detectar que estava amb errors i incomplet, que es va 
comprometre a acabar-lo abans d’anar-se i que, a pesar que li queda alguna cosa per corregir, que està realitzat al 
80% i que s’acabarà el que queda al més prompte possible. Tot el que detecte el Sr. Canós que estiga malament, insta 
perquè ho porte davant de la Fiscalia, però li demana que no embolique més com fa en totes les sessions plenàries. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que proposen que es quede el punt sobre la taula, que pensen que hi ha moltes coses 
que estan bé però que hi ha d’altres que s’han d’esmenar i que per al que queda que s’esmenen eixes quatre coses que 
queden abans d’aprovar-lo. 
 
L’alcalde diu que l’inventari està pràcticament acabat, que el que més hi ha treballat ha sigut el secretari i que com se’n 
va li agradaria que es quedara aprovat. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que quan ha dit que s’esmene el que està malament es referia a les parcel·les que ja no 
són propietat de l’Ajuntament, que se’n vaja al Registre de la Propietat i s’hi registren bé. 
 
L’alcalde diu que està clar que s’han de corregir aquestes coses, però que és evident que si existia una casa a nom de 
l’Ajuntament i ara és un carrer, doncs ja està clar que és així, però si en l’inventari vel consta una casa i no la tenim 
està clar que el bé no existeix, és un carrer. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que si s’ha d’aprovar un inventari s’ha de fer amb el document bé, no amb deficiències, i 
l’equip de govern usa com a afegitó que el Grup Bloc sempre està embolicant per a evitar admetre que aquest inventari 
està més de deu anys sense tocar-se i que existeixen béns que no s’hi reflecteixen. No podem aprovar quelcom sense 
saber el que existia abans; per tant, no sabem què actualitzem. La gran pregunta és: què ha passat amb els nostres 
béns municipals durant aquests deu anys?, ja que l’auditoria realitzada reflecteix moltes irregularitats en l’aspecte 
econòmic. Per això demanem coherència i que es diga el que ha passat. I nosaltres sí que hem dut ja coses a la 
Fiscalia, mentres que l’equip de govern no ho ha fet, i fruit d’això és el que els està passant davant dels tribunals. 
 
L’alcalde diu que possiblement el Sr. Canós té molta culpa del que els està passant, per covard i per anar-se’n de l’equip 
de govern, i ara demana coherència. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) demana que es respecte i que no s’insulte al seu grup.  
 
L’alcalde diu que no està insultant al seu grup, que l’està insultant a ell. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que amb més raó, que diu molt d’un alcalde que insulte un regidor. 
 
L’alcalde crida l’ordre al Sr. Canós per interrompre la seua intervenció i li pregunta per què en el seu dia no va secundar 
la moció de censura, va ocupar el seu lloc i va portar a fiscalia tot el que diu que està tan malament. Anar-se’n tenint la 
baralla a la mà només té un nom: el que ha dit abans. El crida a l’ordre per segona vegada per interrompre’l. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que ja que ha quedat manifest que l’inventari està incomplet, reiteren la sol·licitud 
perquè quede damunt de la taula, i esperen que els dos grups estiguen d’acord. 
 
L’alcalde diu que es vote si cal deixar el punt sobre la taula. 
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Se sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i resulta un empat amb 6 vots en contra del Grup Socialista i 6 vots a 
favor (5 del Grup Popular i 1 del Grup Bloc). 
 
Es torna a sotmetre a votació el punt i resulta de nou un empat amb 6 vots en contra del Grup Socialista i 6 vots a 
favor (5 del Grup Popular i 1 del Grup Bloc); desempata el vot de qualitat de l’alcalde.  
 
Queda rebutjat, per tant, deixar el punt sobre la taula. 
 
Se sotmet a votació el dictamen 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 el dictamen a votació 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); desempata el vot de qualitat de l’alcalde i queda, per tant, aprovat el 
punt. 
 
 
4. DICTAMEN RELATIU AL PAGAMENT DE LA DEFENSA EN JUÍ DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ 
 
Vist que pel Ple de la corporació, en data 25 de setembre de 1997, es va acordar que l’Ajuntament es faria càrrec de la 
defensa dels regidores amb càrrec dels fons municipals a través de l’advocat de l’Ajuntament.  
 
Vist que l’acord va ser objecte de modificació en la sessió plenària de 28 de juny de 2012 i va quedar com segueix: 
 
“2. DICTAMEN DEL GRUP BLOC RELATIU AL PAGAMENT DE LA DEFENSA EN JUÍ DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ. 
 
En Josep Canos Marcos, REGIDOR I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, atenent el que disposa l’article 97 del 
ROFJ (RD 2568/1986), presenta al Ple de l’Ajuntament la següent moció: 
 
Vist que s'està pagant la representació jurídica dels càrrecs públics d'aquest ajuntament com a conseqüència d'accions 
penals, emparant-se a l'acord plenari pres pel Ple d'aquesta corporació a data 25 de setembre de 1997 on no 
s'estableixen ni els condicionants preceptius i necessaris perquè es puguen considerar com a indemnitzables a títol de 
despeses ocasionades en l'exercici del càrrec, com tampoc s'estableixen en aquest acord plenari els límits per a les 
indemnitzacions en matèria de representació jurídica.  
 
El que implica que aquest acord s’haja fet de manera incorrecta per una carència de legislació, és que no obliga a 
retornar els diners de la indemnització si es troba responsabilitat criminal o que si la intervenció objecte s’ha portat a 
terme amb abús, excés o desviació de poders amb interessos particulars o propis de l’interessat o inclús que es paguen 
més diners del que caldria per a aquesta representació jurídica. 
 
El Grup Municipal BLOC presenta al Ple de l’Ajuntament de Moncofa aquest nou acord, per tal de debatre i, si escau, 
aprovar-lo, incloent-hi el següent text: 
 
Considerant que els membres de distintes corporacions d'aquest ajuntament (anteriors, actuals i futures) poden vore's 
afectats per accions judicials presentades per persones que resulten afectades pels acords presos per l'exercici de les 
seues funcions. 
 
Es proposa que aquesta defensa siga a càrrec de fons municipals, mitjançant l'advocat de l'Ajuntament i el procurador 
dels tribunals que aquest designe (si és el cas) sempre que es complisquen els següents requisits, atenent la Sentència 
dictada pel Tribunal Suprem, Sala 3a Contenciosa Administrativa, Secció 4a, de 4 de febrer de 2002, rec. 3271/1996 i 
que en tots els casos seran necessaris: 
 
a) Que hagen sigut motivats per una inculpació que tinga l'origen o la causa directa en la intervenció del membre de la 
corporació en una actuació administrativa o d'una altra índole realitzada en el compliment de les funcions atribuïdes per 
les disposicions aplicables a l'activitat com a membre de la corporació o en compliment o desenvolupament d'acords 
dels òrgans d'aquesta corporació. Aquestes despeses s'han d'entendre, en principi, com a despeses generades en 
ocasió de l'exercici de les seues funcions, ja que la causa remota de la imputació penal radica en una conducta 
d'aquestes característiques. 
 
b) Que la intervenció no s'haja dut a terme amb abús, excés, desviació de poder o en convergència amb interessos 
particulars propis dels interessats o del grup polític o d'una altra índole a què puguen ser susceptibles de ser discernits 
dels interessos de la corporació, ja que en eixe cas l'actuació no pot considerar-se com a pròpia de l'exercici de la 
funció, sinó com a realitzada en interés particular, encara que externament o formalment no siga així. 
 
c) Que es declare la inexistència de responsabilitat criminal per falta objectiva de participació o de coneixement en els 
fets determinants de la responsabilitat penal, la inexistència d'aquests o el caràcter lícit. Si s'ha contret responsabilitat 
criminal no es pot entendre que la conducta realitzada ho haja sigut en l'exercici de les seues funcions, sinó abusant 
d'elles. Si no s'ha provat la falta de participació en fets penalment reprotxables, encara que concórreguen causes 
subjectives d'exempció o d'extinció de la responsabilitat criminal, cal estimar, en atenció a les circumstàncies, que les 
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despeses de defensa no dimanen de l'exercici de les funcions pròpies del càrrec, donat que no pot considerar-se com a 
tals aquelles que objectivament hagueren pogut generar responsabilitat criminal. 
 
De la mateixa manera, com diu la Llei de Bases de Règim Local en l'article 75.4, es proposa el següent punt: 
 
Si es liciten els serveis jurídics de l’Ajuntament, les despeses judicials indemnitzables seran incloses en els preus 
obtinguts a la baixa en la licitació sempre que aquest procediment s’haja fet en el marc legal de la llei actual i vigent de 
contractes del sector públic. 
 
Així mateix, el Bloc proposa que aquesta matèria quede regulada en un futur reglament orgànic municipal que s'haurà 
d'aprovar com abans millor.” 
 
Considerant que, de conformitat amb la sentència del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2002, estem davant d’una 
despesa indemnitzable com ha dit el Ple, sempre que es donen els requisits exigits per la jurisprudència.  
 
Considerant que el règim d’indemnització de membres de la corporació per les despeses ocasionades en l’exercici del 
càrrec està previst en l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en l’article 
13.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. En concret, l’article 75.4 de la Llei de Bases del Règim Local disposa que: “Els 
membres de les corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del 
seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques i les que en el seu desenvolupament 
aprove el Ple corporatiu.”  
 
Considerant que, segons l’acord plenari de 28 de juny de 2012, en cas d’assumir la defensa lletrada del regidor 
l’Ajuntament, es farà a través de l’advocat de l’Ajuntament i del procurador dels tribunals que aquest designe (si és el 
cas). Aquesta regulació establida pel Ple suposa que en determinats casos (que no existisca un contracte de defensa 
lletrada general de l’Ajuntament o que, existint-hi, el regidor preferisca acudir a un altre professional o inclús que puga 
existir un conflicte d’interessos amb els de la corporació) el dret del regidor a ser rescabalat per aquestes despeses si 
concorren els requisits necessaris, no puga fer-se efectiu amb totes les garanties. 
 
Considerant que en tractar-se, com diu la sentència del Tribunal Suprem, d’una qüestió que entra dins de l’exercici de 
l’autonomia local, ha de ser el Ple el que  reconega el dret a ser indemnitzat per tals despeses (qüestió que ja ha fet) i 
determine els altres elements essencials per a fer efectiu el dret en tots els supòsits en què concórreguen els requisits 
per a això, existisca o no la possibilitat d’acudir a un contracte de serveis jurídics generals de l’Ajuntament per a la seua 
defensa en juí. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació que adopte el següent acord: 
 
PRIMER. Modificar l’acord plenari de 28 de juny de 2012, sobre el pagament de la defensa en juí dels regidors de la 
corporació i afegir-hi el següent text: 
 
“En cas que no siga possible assumir la defensa en juí del regidor a través de l’advocat de l’Ajuntament o de sol·licitar-
se pel regidor que la defensa l’assumisca un professional distint, l’interessat, una vegada que quede verificat que es 
donen els requisits de la sentència del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2002, podrà sol·licitar en concepte 
d’indemnització especial, que serà assumida per l’Ajuntament, el reintegrament de les despeses de defensa i 
representació, que es calcularan i reconeixeran fins a un límit màxim corresponent al regulat segons les taules 
d’honoraris aprovades pels respectius col·legis professionals de la província de Castelló, quan en el procediment judicial 
corresponent en siga preceptiva la participació.” 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que tal com es va explicar en la comissió informativa, existeix un acord plenari de 
l’any 1997 que parlava que els càrrecs públics de l’Ajuntament (regidors i alcalde) tenien coberta la representació 
jurídica amb càrrec de fons municipals. En 2012 el Grup Bloc va presentar una moció amb la qual demanava que es 
revocara aquest acord i únicament es cobriren aquestes despeses en el cas que ho indicava el Tribunal Suprem en una 
sentència de 2012. Ara elevem al Ple aquesta proposta d’acord per a modificar l’acord de 2012 amb la pretensió que 
cada regidor puga elegir l’advocat que el represente i, en cas que isca inculpat puga sol·licitar una indemnització, amb 
el límit de les tarifes del Col·legi d’Advocats de Castelló. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que, efectivament, es tracta de modificar un acord plenari de 2012, que indicava que 
s’havien de licitar els serveis jurídics de l’Ajuntament, acord que no s’ha complit. De fet, el Grup Socialista ha afirmat 
que a pesar d’haver resultat aprovat aquest acord, amb el temps s’han adonat que no anaven a complir-lo. L’alcalde 
mateix va afirmar que no tenia obligació de licitar eixos serveis jurídics. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que en 2012 presentaren una moció amb la qual proposaven que s’evitara que els 
ajuntaments, en general, quan tingueren un cas d’algun regidor o alcalde imputat, hagueren d’assumir damunt les 
despeses generats per la defensa. Estem d’acord amb la modificació de l’acord, perquè ve donat per una sentència, 
però en el seu dia es va acordar que es licitaren els serveis jurídics, ja que els contenciosos podrien així derivar-se a 
advocats que costaren menys. Passem d’una decisió aprovada pel Ple, votada i consensuada, a una decisió totalitarista 
de no dur a terme l’acord presa per l’equip de govern. Al nostre parer no els va interessar en el seu dia però ara sí que 
els interessa modificar l’acord per existir una imputació a un membre de l’equip socialista. En cap moment volem que 
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quede cap regidor d’aquest Ajuntament sense defensa jurídica ni que aquesta circumstància provoque indefensió però 
s’està intentant modificar un acord que no s’ha complit, perquè no convé a l’equip socialista. Volen modificar-lo per no 
haver fet la faena. Pretenen que la persona imputada, en el cas de resultar condemnada, cas que no desitgem, puga 
ser indemnitzada. Voldríem saber si el secretari o l’interventor poden aclarir si tal indemnització hauria de passar pel Ple 
abans de ser abonada. 
 
L’alcalde diu que el pot contestar ell i que per què ha d’elevar-se al Ple eixe punt, ja que es tracta d’una contractació 
d’un lletrat. El Sr. Canós no entén que és competència de l’Alcaldia la contractació d’un despatx d’advocats. El motiu de 
no haver licitat els serveis jurídics és que així es pot contractar al millor segons l’assumpte del contenciós, i no cal 
acabar necessàriament en un despatx d’advocats que pot no ser el millor ni el més especialitzat segons el tema del 
contenciós (urbanisme, personal, etc.). Amb aquesta moció l’únic que s’intenta és posar un límit perquè ningú trie un 
despatx caríssim, sinó que es delimite la quantitat i es pague segons les tarifes vigents. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que entenen que ha sigut una decisió d’Alcaldia el fet de no haver licitat els serveis jurídics 
i, per tant no ha complit l’acord plenari. Entenem que qualsevol licitació no dóna com a resultat que es trie a la pitjor 
empresa, perquè si fóra així en tots els contractes existents (per exemple manteniment de parcs i jardins) s’hauria 
elegit a la pitjor empresa. Davant d’aquesta negativa a licitar els serveis jurídics, presentem una esmena que consisteix 
que cada vegada que hi haja un cas en què existisca una indemnització especial es done compte al Ple. 
 
L’alcalde diu que no es tracta d’una indemnització especial, sinó d’una contractació. Precisament el que s’intenta amb 
aquesta moció és delimitar l’import, d’acord amb les tarifes del Col·legi d’Advocats de Castelló. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ells no estan parlant d’això, sinó dels 100.000 euros que tenim gastats en advocats 
pels diferents contenciosos, quantitat que si s’hagueren licitat els serveis jurídics probablement seria molt menor. A 
banda d’eixe import s’està contractant de forma fraccionada a una sèrie de despatxos d’advocats per als diferents 
contenciosos urbanístics existents. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que si no se n’haguera anat de l’equip de govern ara no tindria aquests problemes, ja que 
seguiria prenent decisions. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ho dirà alt i clar: se’n va anar de l’equip de govern perquè el Grup Socialista no va 
denunciar algunes irregularitats, reflectides en les diferents auditories i que ara els han portat als tribunals, tot per no 
fer cas al seu grup. I si en el seu dia governaren va ser per votació popular, i no accedint des del tercer o quart lloc de 
la llista amb l’eliminació dels que hi havia davant mitjançant decisions rares i després tirar la culpa al Grup Bloc quan el 
Grup Socialista ha fet i desfet. 
 
L’alcalde diu que aquesta moció que ara es vol modificar per a delimitar el preu al que estipula el Col·legi d’Advocats de 
Castelló la va elevar al Ple el Grup Bloc quan va vore que el tema de la depuradora el podia esquitxar, i ara no li sembla 
bé. Sempre intenta tergiversar-ho tot. D’ací quatre dies li diran els que el votaren en les eleccions passades el que ha 
de fer. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que precisament la moció que presentaren diu tot el contrari del que es pretén. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que han acabat els torns de paraula. 
 
Se sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Bloc i resulta rebutjada per 6 vots en contra del Grup Socialista, 1 
vot a favor del Grup Bloc i 5 abstencions del Grup Popular. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per 6 vots a favor del Grup Socialista i 6 abstencions (5 del Grup Popular i 
1 del Grup Bloc). 
 
 
 
5. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA PROPOSICIÓ D’INICIATIVA 
LEGISLASTIVA POPULAR PER A LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS MALALTS DE FIBROMIÀLGIA I SINDROME 
DE FATIGA CRÒNICA (ENCEFALOMIELITIS MIÀLGICA) 

Exposició de motius 
 
La fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (SFC) són patologies cada vegada més freqüents. La medicina ha tardat 
molt temps a definir-les i a diagnosticar-les, i hui són considerades malalties emergents. Les persones que les pateixen 
han recorregut un gran nombre d’especialistes i els han realitzat múltiples proves diagnòstiques, normalment sense 
obtindre resultats clars. 
 
Són processos que deterioren greument la qualitat de vida del que la pateix ja que són processos molt invalidants. 
Aquestes malalties solen instaurar-se de forma progressiva, comencen amb problemes locals; dolors lumbars; dorsals; 
etc., per a anar incrementant-se fins a fer-se generalitzats i s’acompanyen d’altres símptomes. 
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Els estudis i les analítiques mèdiques tradicionals no ofereixen informació de valor. En nombroses ocasions reben 
l’opinió de “no tindre res” i se’ls orienta a vore un psiquiatra sota la idea de patir depressió. És cert que la presència de 
l’ansietat o les alteracions de l’estat d’ànim estan presents però són símptomes que acompanyen la sensació 
d’esgotament i de dificultat per a viure una vida normal. Cada pacient té una forma de presentació individualitzada de la 
malaltia, cada un té una “fibromiàlgia” o la seua “fatiga crònica” i la medicina actual segueix sense trobar-ne una causa. 
 
A causa de les característiques de les dites malalties i a la inexistència d’una prova específica per a establir-la, aquesta 
tarda a ser diagnosticada entre cinc i huit anys. Els malalts es veuen obligats a una peregrinació per distintes consultes 
mèdiques i a passar per diferents especialistes fins a donar amb el dictamen. 
 
Per tot això l’associació FM Unió i Força, una organització sense ànim de lucre, amb el suport de l’Associació de 
Fibromiàlgia de Moncofa i altres associacions vinculades a aquesta malaltia, ha posat en marxa una iniciativa legislativa 
popular, sobre protecció social dels malalts de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica-encefalomielitis miàlgica, el 
tràmit inicial de la qual ha sigut admés l’octubre de l’any passat.  
 
La demanda del col·lectiu és bàsicament la inclusió en les barems de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) 
d’aquestes malalties així com la creació d’unitats multidisciplinars en la xarxa sanitària pública nacional i la creació de 
partides de fons públics per a la investigació, així com que s’agiliten els processos d’incapacitats, ja que els afectats 
quasi no poden treballar i la crisi actual ha alentit aquests processos. 
 
Per això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Moncofa l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Donar suport al procés de recollida de firmes que faça possible la discussió parlamentària d’una reforma de la 
llei a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per l’Associació FM Unió i Força, amb el suport de 
l’Associació de Fibromiàlgia de Moncofa i d’altres associacions vinculades a aquesta malaltia, amb l’objectiu que 
s’incloguen la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (SFC) en els barems de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS) així com que es creen unitats multidisciplinars en la xarxa sanitària pública nacional i que es doten 
partides de fons públics per a la investigació, i agilitar així els processos d’incapacitats. 
 
Segon. Donar suport al procés de recollida de firmes als carrers de la nostra localitat que posarà en marxa l’Associació 
de Fibromiàlgia de Moncofa. 
 
Tercer. Fer públic aquest acord a través de les vies de comunicació ordinàries de què disposa el consistori. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a les associacions afectades”. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) diu que es tracta d’una moció que presenta el Grup Socialista a petició de l’Associació de 
Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques de Moncofa (AFERM) per a la petició a través d’una iniciativa legislativa popular per 
a demanar que aquesta malaltia siga inclosa en els barems de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i que es creen 
serveis en la xarxa sanitària pública per al seu tractament i investigació. Indica que posaran a disposició dels assistents i 
de la població en general els fulls per a la recollida de firmes. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que estan completament d’acord amb la moció, que els haguera agradat que no 
s’haguera polititzat, que s’haguera presentat d’una altra manera. Estan a favor que una malaltia com aquesta siga 
reconeguda per les institucions, perquè és veritat que a dia de hui quant a la valoració de las discapacitats per part de 
la Seguretat Social existeixen bastants deficiències. Donen suport a la iniciativa i recolzen la moció. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que donen suport totalment a la iniciativa. És veritat que no es tracta d’una malaltia 
reconeguda per la Seguretat Social i estan d’acord amb tot el finançament dirigit a la investigació no només d’aquesta 
malaltia, sinó de totes les que existeixen. Els haguera agradat que no s’haguera polititzat la moció, sinó que s’haguera 
presentat de forma conjunta per tots els grups, encara que entenem que s’ha presentat de forma correcta. 
 
Se sotmet el punt a votació i resulta aprovat per unanimitat. 
 
 
6. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES DEFICIÈNCIES DEL CENTRE DE 
SALUT DE MONCOFA 

MOCIÓ 
 

Exposició de motius 
 
Davant la pregunta realitzada pel Grup Autonòmic Socialista en relació al Centre de Salut de Moncofa, des de la 
Conselleria de Sanitat s’ha manifestat a la Mesa de les Corts Valencianes que no té previst fer cap actuació en 
l’ambulatori de Moncofa per considerar que la dotació actual és l’adequada. 
 
Per la qual cosa i davant de les reiterades queixes dels usuaris del Centre de Salut a Moncofa i de la negativa tant del 
Grup Autonòmic del PP com de la Conselleria de Sanitat de portar a terme alguna actuació de millora de l’ambulatori, 
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l’Ajuntament de Moncofa ha tramés un escrit al conseller de Sanitat, Manuel Llombart, en què el convida a conéixer 
personalment les condicions tant del personal sanitari com d’infraestructures amb les quals són atesos els pacients. 
 
L’any 2012 alguns càrrecs de la Conselleria de Sanitat, entre ells el director general d’Assistència Sanitària, Manuel 
Yarza, van estar a Moncofa per a veure les carències sanitàries de la població. El resultat d’aquesta visita va ser la 
predisposició de la Conselleria de Sanitat a donar solució a les necessitats del municipi, fins i tot es va parlar d’una 
possible inclusió de l’ampliació de l’ambulatori en el Pla Construint Salut. 
 
Per tot açò se sol·licita al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Demanar al conseller de Sanitat que es retracte de les declaracions fetes davant la Mesa de les Corts 
Valencianes al contestar la pregunta formulada pel Grup Autonòmic Socialista. 
 
Segon. Instar el conseller de Sanitat perquè vinga personalment a Moncofa per tal de visitar el Centre de Salut i 
explicar als usuaris la negativa de la Conselleria a dotar l’ambulatori de la població de les carències sanitàries que 
presenta. 
 
Tercer. Després de quatre anys de reivindicacions, tant pels usuaris com per l’Ajuntament de Moncofa, demanar una 
vegada més a la Conselleria de Sanitat les prestacions i els serveis sanitaris que amb caràcter d’urgència necessita la 
ciutadania. 
 
Quart. Traslladar l’acord pres per aquest Ple a la Conselleria de Sanitat. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) llig la resposta del conseller de Sanitat respecte de les peticions relatives al Centre de 
Salut de Moncofa, i és negativa quant a l’ampliació d’instal·lacions i personal ja que addueix que són adequades per a la 
població SIP existent en el municipi. Creu que es tracta d’un insult per al poble de Moncofa i que s’hauria de retractar 
d’aquesta resposta i hauria de vindre a veure les instal·lacions. Durant aquests quatre últims anys el Partit Socialista ha 
elevat a aquest Ple diverses mocions relatives a les deficiències del Centre de Salut de Moncofa, a les quals en ocasions 
el Partido Popular de Moncofa no els ha donat suport i que han estat rebutjades pel mateix partit en les Corts 
Valencianes. No sap si açò és polititzar o no, però creu que en matèria de sanitat no s’ha de polititzar. A Moncofa no 
s’ha fet res en matèria de sanitat des de l’any 1997. El Grup Socialista està lluitant sol quatre anys per aquest tema. Ja 
està bé de veure fantasmes on no hi ha i de parlar de ximpleries en aquest Ple, aquest és un tema important. El Partit 
Popular no ha ajudat gens en aquest tema durant quatre anys i quan recollim firmes vingueren a fer-se la foto, se’n 
rigueren i se n’anaren. Vol denunciar públicament que estan enviant comunicats en què ens informen del tancament del 
Centre de Salut d’alguns dies de vesprada i davant de la pregunta per què succeeix açò ens contesten que es tracta 
d’assumptes interns. Una persona d’aquesta corporació municipal va denunciar en el seu dia la recollida de firmes. 
Pregunta a quins interessos respon aquesta acció, als del municipi o als d’un partit polític que pren unes mesures que 
no són les adequades. Tots tenim un familiar que és usuari de l’ambulatori, i aquest ha de ser l’adequat per al tipus de 
pacient que l’utilitza. Es tracta d’una instal·lació nefasta de fa dècades. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que per a no voler polititzar el Sr. Cueco l’ha fet en aquest Ple. El Partit Popular sí que 
ha donat suport algunes de les mocions presentades sobre sanitat en el municipi; unes altres no, pel contingut o per no 
anar dirigides a qui tocava. El Partit Popular vol el millor per al poble, i dona suport a aquesta moció des del primer 
moment i ha estat en les visites que s’han fet. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que la gestió del Partit Popular en matèria de sanitat i en altres matèries està actuant de 
manera lamentable. Recorda que eixes retallades afecten l’ambulatori en l’àmbit de la sanitat, però també afecten 
Serveis Socials, Educació i altres àrees. El Partit Popular estava més pendent dels seus actes de corrupció i de ficar la 
mà al calaix, recorda el cas Gürtel, que de solucionar els problemes del poble. Secundem la moció i volem que el 
conseller vinga a Moncofa i diga que aquestes instal·lacions estan bé, i que la gent del poble li explique la situació. 
Davant del que ha dit el Grup Socialista que en aquest Ple el Grup Bloc es dedica a veure fantasmes on no hi ha i a 
parlar de ximpleries creu que els temes dels quals parlen ells no són ximpleries, com reclamar el patrimoni propi del 
municipi. Davant de la deplorable situació de l’ambulatori creuen que el més convenient és que vinguen a veure les 
instal·lacions. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) pregunta a la regidora del Grup Popular a quines mocions es refereix quan diu que 
algunes no eren recolzades pel contingut. Totes les mocions relatives a la situació de la sanitat en aquest municipi han 
sigut elevades a les Corts Valencianes i rebutjades i no parla ja com a regidor socialista sinó com a ciutadà del municipi. 
Aquest tipus d’assumptes no s’han de polititzar, simplement s’han de recolzar siga el govern municipal del color que 
siga. Al Sr. Canós (Grup Bloc) li diu que no diga que estan polititzant aquest tema. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) contesta que ell no ha fet eixa afirmació. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) demana disculpes per l’error, ja que açò ho ha dit la Sra. Alós. A continuació diu que el 
que està pendent de casos de corrupció i de fantasmes en compte d’estar pels problemes del poble és el Sr. Canós. 
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La Sra. Alós (Grup Popular) diu que reitera el seu suport a aquest tipus de mocions si serveixen per a millorar els 
serveis sanitaris del poble. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el Partit Popular, no el local, que sí que ha donat suport en diferents ocasions a aquest 
tipus de mocions, però que cal tenir en compte que representar el Partit Popular amb el que està passant és per a 
pensar-s’ho. Aquest senyor, el conseller de Sanitat, no ha fet res respecte de millorar les instal·lacions del Centre de 
Salut des de fa anys. El Partit Socialista es dedica a amollar la mentida i després desmentir, que és una estratègia de 
desgast, però el nostre grup sí que es preocupa pel poble i sí que ha presentat i ha donat suport a moltes mocions per 
a intentar que es milloren les coses, així que davant dels comentaris del regidor del PSOE entenem que tenim diferents 
punts de vista en l’aspecte polític. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) diu que ell mai ha mentit, i menys en aquest Ple, així que li demana al Sr. Canós que s’ho 
apunte. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per unanimitat. 
 
 
7. DESPATX EXTRAORDINARI  
 
No hi ha cap despatx extraordinari. 
 
 
B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS (DEL NÚM. 201 DE 27-1-2015 AL 400 DE 27-2-2015)   
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
2. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
L’alcalde dóna lectura a un escrit presentat per Registre d’Entrada per part de Teófilo Diez-Caballero per a desenvolupar 
una sèrie de projectes en terrenys de la seua propietat, assumpte del qual estan assabentats els tres grups perquè ha 
tingut lloc una reunió al respecte aquesta setmana, i traslladar la voluntat dels tres grups polítics de donar suport a 
aquests projectes quan hagen passat pel procediment pertinent. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) ratifica les paraules de l’alcalde, reitera el suport que sempre ha mostrat el Grup Popular 
de Moncofa cap a les propostes del Sr. Diez-Caballero i espera que, ja que el projecte de balneari inicial ha derivat en 
altres projectes, algun d’ells que es puga dur a terme a Moncofa, i ja que no es tracta d’un punt que es puga votar en 
aquest Ple, sí que voldrien que constara en l’acta el seu desig que algun d’aquests projectes anara cap a endavant. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que sempre han mostrat el seu suport a aquests projectes, i més sabent que no tindrien 
cap cost per a l’Ajuntament, ja que es tracta d’una iniciativa privada que resultaria molt positiva per al municipi per 
generar treball i atraure turisme. 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) formula una pregunta relacionada amb la imposició de penalitats a Centre Verd, empresa 
encarregada del manteniment de parcs i jardins, si els les han composades ja. 
 
L’alcalde contesta que el pagament de les factures de Centre Verd està retingut des del mes d’octubre a l’espera de 
l’informe del tècnic d’Urbanisme que dirà si els parcs estan tan malament com diu el Sr. Canós, i que complisquen el 
que s’ha pactat, i també els queda l’aval per a poder executar-lo si és necessari. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta si és suficient la majoria simple per a l’aprovació de l’inventari. 
 
L’alcalde contesta que sí, que és suficient la majoria simple. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) agraeix al secretari de la corporació, davant de la seua imminent eixida de l’Ajuntament, 
per la gran labor realitzada des de la seua arribada. A continuació, citant la seua intervenció del Ple anterior en què va 
dir literalment “com a president local del Partit Popular de Moncofa, fins a juliol de 2013 pot demostrar amb 
documentació aquesta despesa”, referint-se a la publicació realitzada pel seu partit, i aporta un tiquet que en demostra 
la despesa. 
 
L’alcalde li sol·licita que li l’aprope i diu que no es tracta d’una factura, sinó d’un tiquet i que, per tant, no li sembla que 
la despesa estiga justificada i que si no aporten factura pensarà que els diners per a pagar eixa publicació van eixir 
d’algun sobre en b. 
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El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que es tracta d’un tiquet expedit per l’empresa Segarra Bañuls, SL amb un número 
d’identificació fiscal com a empresa de data 26-3-2013, per un import de 81 euros. Tal com va dir, podia demostrar-ho 
amb papers i així ho ha fet.  
 
L’alcalde diu que papers no són factures, i mentre no apareguen seguirà pensant el mateix: que s’ha pagat amb diners 
de Diputació, que són diners del poble.  
 
El secretari s’acomiada dient unes paraules d’agraïment. 
 
Com que hi van haver més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 21.05 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 26 de març de 2015 
 

       El secretari,                            Vist i plau, l’alcalde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firmat: José Vicente Ruano Vila                           Firmat : Jaime Picher Julià 


