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

 
Dia:   27 de febrer de 2014 
Hora d’inici: 20 h 
Lloc:   Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria: Primera. Decret d’Alcaldia 261/2014, de 21 de febrer de 2014. 
Sessió:   Ordinària 
 
Alcalde president: Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
   
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí  
José Mª Andrés Alós  Ana Safont Recatalà 
Matilde Alós Julià   Tania Palacios Giménez 
Rocío Martínez Casado  Manuel Martínez Paradís 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Nadia Martí Arnau 
Wenceslao Alós Valls  Josep Canós Marcos 
     
Interventor:   Jesús Gual Sanz 
 
Secretari:   José Vicente Ruano Vila 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la corporació, amb la finalitat de 
constituir-se en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
Una vegada constituït el Ple, amb caràcter previ al punt 1 de l’ordre del dia, l’alcalde va llegir el següent manifest per la 
defunció de l’exregidor del Grup Popular Florent Muzatti Ragot: 
 
“Abans de començar aquesta sessió plenària, la corporació municipal vol recordar públicament una persona que fa uns 
anys va ser elegida democràticament pel poble regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Florent Muzatti Ragot, exregidor de l’Ajuntament de Moncofa, ha deixat un gran buit en els cors dels seus familiars, 
amics i veïns de Moncofa. 
 
Durant els anys que va estar treballant per Moncofa, amb la seua senzillesa, proximitat, sinceritat i conviccions es va 
guanyar l’apreci i el respecte de la ciutadania; per això, la seua pèrdua està tan present en gran part de nosaltres. 
 
Guardarem un minut de silenci per a mostrar el nostre pesar per la seua defunció. 
 
(1 minut de silenci) 
 
Florent, descansa en pau”. 
 
Acte seguit l’alcalde permet a la viuda de l’exregidor llegir unes paraules d’agraïment. A continuació l’alcalde informa 
dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINÀRIA DE 30 DE GENER DE 2014) 
 
Se sotmet el punt a votació i resulta aprovat per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
DESPESES DEL VIGENT EXERCICI, PRORROGAT DE L’ANTERIOR, MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB BAIXES 
 
“Vist que en els partides pressupostàries relacionades en el punt A) existeix crèdit per import de 548.361,10 € que no 
està afectat al compliment d’obligacions reconegudes. 
 
Vista la necessitat de dotar de major consignació pressupostària la partida relacionada en el punt B), a efectes de 
completar el finançament necessari per a poder imputar a pressupost la quantitat endeutada a l’EPSAR en funció de 
l’obra certificada i executada d’infraestructura de depuració d’aigües. 
 
Vist l’informe favorable número 20-2014 emés per l’interventor municipal. 
 
Vist l’informe favorable número 21-2014 emés per l’interventor municipal quant al compliment de l’estabilitat 
pressupostària. 



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

Acta de la sessió plenària ordinària de 27 de febrer de 2014                   Pàgina     2 

 
Per això d’acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació que adopte l’acord següent: 
la següent modificació pressupostària,  
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària que consisteix en un suplement de crèdit finançat 
amb baixes: 
 
A) REDUCCIÓ EN DESPESES 
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Import 

SVG.920.12100 Complement de destinació 3.126,37 € 
SVG.920.14300 Altre personal acumulació de tasques 82.503,10 € 
SEG.130.15000 Productivitat Policia 9.725,61 € 
SVG.920.15100 Gratificacions funcionaris 24.000,00 € 
SVG.920.16000 Seguretat Social 26.938,86 € 
SVG.430.20000 Arrendament de terrenys i béns naturals 4.000,00 € 
EQU.920.21000 Manteniment d’infraestructures i béns naturals 70.000,00 € 
EQU.920.21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 11.000,00 € 
SVG.920.21400 Manteniment d’elements de transport 7.000,00 € 
SVG.920.22100 Energia elèctrica 15.000,00 € 
SVG.920.22103 Combustibles i carburants 6.000,00 € 
BSO.230.22199 Serveis Socials ajudes socials 23.000,00 € 
SVG.920.22200 Serveis de telecomunicacions 5.000,00 € 
SVG.920.22602 Publicitat i propaganda 22.000,00 € 
SVG.920.22604 Jurídics, contenciosos 34.000,00 € 
BCO.162.22700 Recollida, eliminació i tractament de residus 6.733,78 € 
TRE.011.31001 Interessos de deutes a CP 125.555,38 € 
TRE.934.35200 Interessos de demora 47.748,00 € 
FES.338.48000 Comissió festes Sant Antoni 10.000,00 € 
ESP.341.48000 Moncofa futbol club 1.000,00 € 
ESP.341.48001 Club de bàsquet de Moncofa 2.000,00 € 
BSO.230.48002 Afanias 530,00 € 
ESP.341.48002 Subvenció club de futbol Platges de Moncofa 7.500,00 € 
ESP.341.48003 Subvenció futbol sala 2.000,00 € 
BSO.230.48009 Subvenció AECC local Moncofa 2.000,00 € 
TOTAL  548.361,10 € 
 
B) AUGMENT EN DESPESES  
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Import 

BCO.161.7700 Conveni depuradora 548.361,10 € 
   
TOTAL  548.361,10 € 
 
Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida modificació, amb l’anunci previ al BOP, per 15 dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple. 
 
Tercer. Si transcorre aquest termini i no s’han presentat reclamacions, es considerarà definitivament aprovada la 
modificació pressupostària; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les”. 
 
L’alcalde indica que els punts 2, 3 i 4 es refereixen a tres modificacions de crèdit, i es van explicar amb detall en la 
comissió informativa; per la qual cosa, a l’estar relacionats seran exposats els tres junts. 
 
El secretari llig les tres propostes perquè tots siguen coneixedors dels punts a debatre, i indica que la votació es 
realitzarà després del debat per a cada proposta. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que, tal com ha indicat l’alcalde, intentaran fer una síntesi perquè el tema ja es va 
exposar amb detalls en la comissió informativa. Com és sabut, la Conselleria d’Hisenda ha denegat el préstec de 
2.800.000 euros argumentant que el préstec no podia ser destinat a obres ja executades, sinó a obra futura. Com a 
conseqüència es proposa finançar l’obra amb recursos propis i amb el préstec concedit per les entitats bancàries per 
import de 2.800.000 euros. Per a això ha sigut necessari realitzar aquestes tres modificacions de crèdit, que explica 
breument, ja que en la documentació entregada i amb el que es va exposar en la comissió informativa ja va quedar 
suficientment explicat. L’import de les tres modificacions més el romanent de crèdit faran possible que es puga pagar a 
l’EPSAR l’obra executada.  
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El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que vista la informació aportada en la comissió informativa i, tal com ha assenyalat la 
Sra. Martí, a l’haver denegat Conselleria el crèdit per tractar-se d’obra ja executada i no d’obra futura, és necessari 
enviar un altre expedient amb aquestes modificacions de crèdit per a poder abonar a l’EPSAR l’import de l’obra 
executada, i utilitzar el préstec de les entitats bancàries per a obra futura. El Grup Popular no posarà traves a aquesta 
operació perquè vol que se solucione el problema de la depuradora, encara que com ja s’ha exposat en altres plens, 
estiga més a favor de l’estalvi que de l’endeutament, però com no ha sigut partícip de l’elaboració dels pressupostos, 
s’abstindran en aquest punt. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que han sabut per la premsa de la denegació del préstec de la depuradora per part de 
Conselleria, que els agradaria vore l’escrit que s’ha rebut al respecte per a saber en quins termes està escrit, i que ara 
es decideix fer aquestes modificacions de crèdit. El Grup Bloc ha presentat diverses mocions respecte a donar una 
solució per al problema de la depuradora fins a les últimes conseqüències pressupostàries, i veient que l’equip de 
govern, encara que un poc tard, ha plantejat una solució, es donen per satisfets. El que no entenen és que la solució no 
ha aplegat fins ara quan en setembre es va plantejar la moció i aleshores es va al·legar que no hi havia diners. Els veïns 
afectats han hagut de portar el tema a la Fiscalia i denunciar al Seprona, i durant aquests sis mesos s’ha seguit vessant 
al mar. Se senten enganyats perquè els van dir que no hi havia diners i ara es demostra el contrari. Seguiran en la línia 
de no posar traves perquè es puga solucionar el problema. 
 
A les 20.20 hores s’hi absenta momentàniament el Sr. Martínez en ser requerit pel cap de la Policia. A les 20.24 hores 
es reincorpora. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que com estan tots d’acord amb aquestes modificacions no hi ha molt més a dir. Que 
s’ha realitzat un gran esforç perquè es puga portar a terme aquesta operació. Es va licitar el préstec, vam fer el 
seguiment amb la Conselleria d’Hisenda per a saber la resposta a l’expedient, i aquesta va admetre que s’havia 
retardat, per a finalment comunicar-nos la denegació del préstec pels motius que ja hem assenyalat. Per aquest motiu 
hem hagut de donar-li la volta a l’expedient. Del romanent de Tresoreria hi ha 1.200.000 euros, quantitat que no es 
coneix fins al final de l’exercici. Hem hagut de fer un gran esforç per a rebaixar algunes partides que són de vital 
importància i a açò s’afegeix la baixada de recaptació per haver-se aprovat la congelació de l’IBI. Tot aquest treball que 
està realitzant l’equip de govern està per a solucionar el problema de la depuradora, la resta és posar pegues. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb l’esforç realitzat a partir d’una moció que va presentar el seu grup, 
el que no entenen és per què l’equip de govern s’ha esperat que l’oposició llançara una moció que demanava que se 
solucionara el tema fins a les últimes conseqüències pressupostàries, per què ha esperat que el tema estiguera en la 
Fiscalia, per què ha esperat tindre la soga al coll per a posar solució al problema, quan sempre s’ha dit que tenien el 
nostre suport per a prendre les decisions que cregueren convenients, sense cap trava. Nosaltres estem per a posar 
solucions i així ho vam exposar a través d’una moció el setembre de 2013. 
 
L’alcalde diu que el Grup Bloc ha dit tantes tonteries que té molt poca credibilitat. Si en comptes de sol·licitar la 
documentació relativa a la resposta de Conselleria haguera vingut a la comissió informativa s’haguera assabentat de 
moltes coses que no sap. L’estiu passat va assegurar als veïns afectats que encara que fóra a cisternes llevarien 
l’abocament i no va calcular la viabilitat d’aquesta solució. Ara sap que quan va estar en l’equip de govern no es va 
assabentar de res perquè el seu objectiu no era governar, era un altre. Explica que des d’abans del Ple de setembre de 
què parla el Sr. Canós ja s’està treballant, i és un problema que per molt que es diga que se li dóna poders a l’alcalde 
perquè ho solucione no es pot solucionar d’un dia per a altre. L’obra depén de l’EPSAR, no de l’Ajuntament. 
Després d’enviar l’expedient a Conselleria s’ha fet el seguiment i finalment s’ha sabut que Conselleria el denega perquè 
considera que l’obra ja està executada. Per tant, s’ha de modificar l’expedient. Després de diverses reunions amb 
l’EPSAR es va dir que es donaria la conformitat per a l’endeutament i inclús es va dir en premsa, i no ha sigut així. 
Demana al Sr. Canós que s’assabente de qui és la culpa que l’obra no estiga en marxa.  
 
El Sr. Gual (interventor) explica els dos puntals claus pels quals aquestes modificacions de crèdit no s’han pogut portar 
a terme abans i li diu al Sr. Canós que creia que tots els regidors eren coneixedors d’aquesta circumstància. El primer 
puntal és que l’obra de la depuradora es troba suspesa i aquesta modificació pressupostària suposa un gran esforç a 
l’Ajuntament, que no anava a realitzar tal sacrifici econòmic sense saber si l’obra no solament s’anava a reemprendre, 
sinó que s’anava a finalitzar. Necessitava la conformitat de l’EPSAR i del contractista adjudicatari de l’obra. En les 
reunions que han tingut lloc entre aquestes dos entitats l’Ajuntament no ha sigut convidat a participar i no ha sabut el 
desbloqueig de l’obra fins al mes d’octubre. Acte seguit es va incoar un expedient d’endeutament, segon puntal, i 
l’Ajuntament pràcticament va haver de mendicar una resposta a l’expedient davant de Conselleria, i vam saber 
finalment que s’havia denegat, resposta que valorarà tècnicament i que no està basada en cap norma de l’ordenament 
jurídic. Creu que el Sr. Canós pot donar-se per satisfet amb aquesta contestació. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) pregunta a l’interventor si està dient que la Conselleria està posant traves a l’Ajuntament 
de Moncofa per a aprovar eixe endeutament. 
 
El Sr. Gual (interventor) contesta que no, que critica tècnicament la resolució perquè manca de fonament jurídic, res 
més. 
 
L’alcalde diu que ell fa una altra interpretació, que és que senta molt malament que després d’un mes i mig seguint 
l’expedient es deixen el teu expedient damunt de la taula. Açò és molt greu. D’açò haurà quedat constància per escrit. 
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Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup Socialista i 1 del Grup Bloc) i 6 
abstencions del Grup Popular. 
 
3. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
DESPESES DEL VIGENT EXERCICI, PRORROGAT DE L’ANTERIOR, MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB RLTGG 
 
“Tenint en compte que, encara que a data actual no es compta amb la liquidació del pressupost 2013, existeixen motius 
fundats que indiquen que el romanent de tresoreria per a despeses generals (RLTGG) serà positiu. 
 
Atés que l’anterior afirmació troba el seu fonament en l’“avanç de la liquidació” que la Intervenció municipal ha hagut 
d’elaborar per a donar compliment a l’obligació de subministrament d’informació relativa al quart trimestre de 2013.  
 
Vista la necessitat de dotar de major consignació pressupostària a la partida relacionada en el punt B), a efectes de 
completar el finançament necessari per a poder imputar al pressupost la quantitat endeutada a l’EPSAR en funció l’obra 
certificada i executada d’infraestructura de depuració d’aigües. 
 
Vist l’informe favorable número 22-2014 emés per l’interventor municipal. 
 
Vist l’informe favorable número 23-2014 emés per l’interventor municipal quant al compliment de l’estabilitat 
pressupostària. 
 
Per això segons als dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació que adopte l’acord següent: la 
següent modificació pressupostària,  
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en un suplement de crèdit finançat amb 
RLTGG: 
 
A) AUGMENT EN INGRESSOS 
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Import 

87000 RLTGGA 280.638,90 € 
TOTAL  280.638,90 € 
 
B) AUGMENT EN DESPESES  
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Import 

BCO.161.7700 Conveni depuradora 280.638,90 € 
   
TOTAL  280.638,90 € 
 
Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida modificació, amb l’anunci previ al BOP, per 15 dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple. 
 
Tercer. Si transcorregut aquest termini no s’hi han presentat reclamacions, es considerarà definitivament aprovada la 
modificació pressupostària, en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les. 
 
Quart. Condicionar-ne l’aprovació definitiva que el RLTGG, d’acord amb la liquidació del pressupost 2013, siga positiu 
en import suficient per al finançament de la present modificació. 
 
L’aprovació definitiva de la modificació serà publicada al BOP i es remetrà còpia a l’Administració General de l’Estat i a la 
corresponent CCAA”. 
 
El punt ja ha sigut debatut conjuntament amb el punt anterior, per la qual cosa se sotmet el dictamen a votació i 
resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup Socialista i 1 del Grup Bloc) i 6 abstencions del Grup Popular. 
 
4. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
DESPESES DEL VIGENT EXERCICI, PRORROGAT DE L’ANTERIOR, MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB RLTGG. 
 
“Tenint en compte que, encara que a data actual no es compta amb la liquidació del pressupost 2013, existeixen motius 
fundats que indiquen que el romanent de tresoreria per a despeses generals (RLTGG) serà positiu. 
 
Atés que l’anterior afirmació troba el seu fonament en l’“avanç de la liquidació” que la Intervenció municipal ha hagut 
d’elaborar per a donar compliment a l’obligació de subministrament d’informació relativa al quart trimestre de 2013.  
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Vista la necessitat de dotar de major consignació pressupostària a la partida relacionada en el punt B), a efectes de 
completar el finançament necessari per a poder imputar al pressupost la quantitat endeutada a l’EPSAR en funció l’obra 
certificada i executada d’infraestructura de depuració d’aigües. 
 
Vist l’informe favorable número 22-2014 emés per l’interventor municipal. 
 
Vist l’informe favorable número 23-2014 emés per l’interventor municipal quant al compliment de l’estabilitat 
pressupostària. 
 
Per això segons als dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació que adopte l’acord següent: la 
següent modificació pressupostària,  
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en un suplement de crèdit finançat amb 
RLTGG: 
 
A) AUMENTO EN INGRESOS. 
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominación Import 

87000 RLTGGA 358.388,56 € 
TOTAL  358.388,56 € 
 
B) AUGMENT EN DESPESES  
 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació Import 

BCO.161.7700 Conveni depuradora 358.388,56 € 
TOTAL  358.388,56 € 
 
Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida modificació, amb l’anunci previ al BOP, per 15 dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple. 
 
Tercer. Si transcorregut aquest termini no s’hi han presentat reclamacions, es considerarà definitivament aprovada la 
modificació pressupostària, en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les. 
 
Quart. Condicionar-ne l’aprovació definitiva que el RLTGG, d’acord amb la liquidació del pressupost 2013, siga positiu 
en import suficient per al finançament de la present modificació. 
 
L’aprovació definitiva de la modificació serà publicada al BOP i es remetrà còpia a l’Administració General de l’Estat i a la 
corresponent CCAA”. 
 
El punt ja ha sigut debatut conjuntament amb el punt anterior, per la qual cosa se sotmet el dictamen a votació i 
resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup Socialista i 1 del Grup Bloc) i 6 abstencions del Grup Popular. 
 
 
5. DICTAMEN RELATIU A LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT D’AMPLIACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
LES FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
 
“A l’empara del que preveu l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en avant 
LRBRL, que estableix que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per delegació i en els articles 
27 i 106.3, ambdós del citat precepte legal, pels quals es regula la delegació de competències pròpies, en general i de 
la gestió, inspecció i recaptació de tributs en particular.  
 
De conformitat, així mateix, amb el que preceptua l’article 7.1 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en 
avant TRLRHL, que es refereix a la delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària però també dels 
restants ingressos de dret públic, la Diputació de Castelló està habilitada per a realitzar, per delegació de les entitats 
locals integrades en el seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i restants 
ingressos de dret públic. 
 
Vist que l’article 8 del TRLRHL assenyala que les administracions tributàries de l’Estat, de les comunitats autònomes i de 
les entitats locals col·laboraran en tots els ordres en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació i es preveuen 
mecanismes de col·laboració entre elles. 
 
Resultant que l’Ajuntament de Moncofa, a data actual i en virtut de l’acord plenari de data 16 de novembre de 2012, té 
delegades en la Diputació de Castelló les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació relatives als conceptes 
d’ingressos següents: 
 

• Impost sobre Béns Immobles 
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• Impost sobre Activitats Econòmiques 
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
• Taxa municipal de fems 
• Altres ingressos de dret públic: infraccions en matèria de Seguretat Vial 

 
Resultant que l’Ajuntament de Moncofa està interessat a ampliar l’àmbit objectiu de la delegació anteriorment referida. 
 
Per tot el que s’ha exposat i a la vista de l’informe favorable emés conjuntament per Secretaria i Intervenció (informe 
42/2014), en la meua condició d’alcalde propose al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 

1. Procedir a ampliar l’àmbit objectiu de la delegació realitzada en la Diputació de Castelló per acord 
plenari de data 16 de novembre de 2012, en els termes i condicions que a continuació s’assenyalen: 
 
PRIMER. Ampliar l’àmbit objectiu de la delegació realitzada en virtut de l’acord plenari de data 16 de novembre de 
2012, incloent-hi els conceptes següents: 
 

• Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
• Taxa per l’entrada de vehicles (guals). 
• Altres ingressos de dret públic: tots els ingressos de dret públic, la titularitat dels quals corresponga a 

l’Ajuntament de Moncofa, a excepció d’aquells que tinguen el sistema de gestió i recaptació d’autoliquidació. 
 
SEGON. Delegar en la Diputació de Castelló, a partir de l’exercici 2014 i en tot cas a partir de la data en què el present 
acord resulte aprovat pels Plens d’ambdues administracions amb la ulterior publicació en el BOP, la recaptació en 
període voluntari i executiu dels tributs i ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren, i es refereix 
inclusivament als ingressos municipals que encara que hagueren meritat abans de l’exercici 2014 puguen o hagen de 
ser objecte d’alguna de les actuacions compreses en el present acord; per a això, s’haurà d’expedir per la Tresoreria de 
l’Ajuntament la certificació acreditativa que els deutes no es troben prescrits: 
 

- Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
- Taxa per l’entrada de vehicles (guals). 
- Altres ingressos de dret públic: tots els ingressos de dret públic, la titularitat dels quals corresponga a 
l’Ajuntament de Moncofa, a excepció d’aquells que tinguen el sistema de gestió i recaptació d’autoliquidació. 

 
TERCER. Delegar en la Diputació de Castelló, a partir de l’exercici 2014 i en tot cas a partir de la data en què el present 
acord resulte aprovat pels Plens d’ambdues administracions amb la ulterior publicació en el BOP, les funcions de gestió 
tributària de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que a continuació 
s’indiquen: 
 

- Reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions.  
- Realització de les liquidacions que condueixen a la determinació dels deutes tributaris i en el seu cas les 

autoliquidacions. 
- Emissió dels documents de cobrament i acreditacions del pagament. 
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts i la seua materialització. 
- Resolució dels recursos que s’interposen contra aquests actes. 
- Actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referida a les matèries compreses en aquest 

punt. 
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Moncofa s’adhereix al conveni subscrit en data 05 de juny de 2012 entre l’Il·lustre Col·legi 
Notarial de València i la Diputació Provincial de Castelló, de col·laboració relatiu a l’assistència i la informació respecte 
de l’IBI i de l’IIVTNU. 
 
 Al seu torn, també es delega en la Diputació de Castelló: 
 

- Dictar la providència de constrenyiment. 
- Pràctica de les notificacions tant per correu ordinari com amb avís de recepció, tant en període voluntari 

com en període executiu. 
- Recaptació tant en període voluntari com en període executiu. 
- Liquidació i recaptació de l’interés de demora. 
- Encreuament d’informació amb l’Administració de l’Estat, mitjançant processos informàtics. 
- Actuacions per a l’assistència i la informació al contribuent referides a la gestió tributària en general; 

s’inclouen en aquest punt la captació de dades amb els corresponents justificants per al trasllat posterior 
a l’Administració de l’Estat. 

- Tramitació i resolució dels expedients en matèria d’ajornaments i fraccionaments del pagament. 
- Tramitació i resolució dels expedients de declaració de crèdits incobrables. 
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QUART. Delegar en la Diputació de Castelló, a partir de l’exercici 2014 i en tot cas a partir de la data en què el present 
acord resulte aprovat pels plens d’ambdues administracions amb la ulterior publicació en el BOP, les funcions de gestió 
tributària de la Taxa per Entrada de Vehicles (GUALS) que a continuació s’indiquen: 
 

- Reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions.  
- Realització de les liquidacions que condueixen a la determinació dels deutes tributaris i, si és el cas, les 

autoliquidacions. 
- Emissió dels documents de cobrament i acreditacions del pagament. 
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts i la seua materialització. 
- Resolució dels recursos que s’interposen contra aquests actes. 
- Actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referida a les matèries compreses en aquest 

punt. 
 
 Al seu torn, també es delega en la Diputació de Castelló: 
 

-  Elaboració, amb la col·laboració de l’Ajuntament, aprovació i exposició pública del padró anual, d’acord amb 
l’ordenança municipal en vigor. 

- Dictat de la providència de constrenyiment. 
- Pràctica de les notificacions tant per correu ordinari com amb avís de recepció tant en període voluntari 

com en període executiu. 
- Recaptació tant en període voluntari com en període executiu. 
- Recaptació de les altes en l’impost, practicades mitjançant autoliquidació. 
- Liquidació i recaptació de l’interés de demora. 
- Encreuament d’informació amb l’administració corresponent, mitjançant processos informàtics. 
- Actuacions per a l’assistència i la informació al contribuent referides a la gestió tributària en general; 

s’inclou en aquest punt la captació de dades amb els corresponents justificants. 
- Tramitació i resolució dels expedients en matèria d’ajornaments i fraccionaments del pagament. 
- Tramitació i resolució dels expedients de declaració de crèdits incobrables. 
 

CINQUÉ. Delegar en la Diputació de Castelló, a partir de l’exercici 2014 i en tot cas a partir de la data en què el present 
acord resulte aprovat pels plens d’ambdues administracions amb la ulterior publicació al BOP, les funcions de gestió 
tributària de tots els ingressos de dret públic, la titularitat dels quals corresponga a l’Ajuntament de 
Moncofa, a excepció d’aquells que tinguen el sistema de gestió i recaptació d’autoliquidació, que a 
continuació s’indiquen: 
 

- Reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions.  
- Realització de les liquidacions que condueixen a la determinació dels deutes tributaris i, en el seu cas, les 

autoliquidacions. 
- Emissió dels documents de cobrament i acreditacions del pagament. 
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts i la seua materialització. 
- Resolució dels recursos que s’interposen contra aquests actes. 
- Actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referida a les matèries compreses en aquest 

punt. 
 
 Al seu torn, també es delega en la Diputació de Castelló: 
 

-  Elaboració, amb la col·laboració de l’Ajuntament, aprovació i exposició pública del padró anual, d’acord amb 
l’ordenança municipal en vigor. 

- Dictat de la providència de constrenyiment. 
- Pràctica de les notificacions tant per correu ordinari com amb avís de recepció tant en període voluntari 

com en període executiu. 
- Recaptació tant en període voluntari com en període executiu. 
- Recaptació de les altes en l’impost, practicades mitjançant autoliquidació. 
- Liquidació i recaptació de l’interés de demora. 
- Encreuament d’informació amb l’administració corresponent, mitjançant processos informàtics. 
- Actuacions per a assistència i informació al contribuent referides a la gestió tributària en general; 

s’inclouen en aquest punt la captació de dades amb els corresponents justificants. 
- Tramitació i resolució dels expedients en matèria d’ajornaments i fraccionaments del pagament. 
- Tramitació i resolució dels expedients de declaració de crèdits incobrables. 

 
SISÉ. La delegació efectuada mitjançant el present acord es mantindrà des de l’inici de la vigència fins al dia 31 de 
desembre de 2015. 

 
Aquesta delegació s’entendrà prorrogada cada any sempre que cap de les dos parts manifeste la voluntat en contrari 
amb una antelació mínima de 3 mesos. 
  
2. Facultar l’alcalde per a la firma dels convenis i altres documents que puguen resultar necessaris per a 
materialitzar la delegació de facultats. 
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3. Procedir a la publicació al BOP i al DOGV del present acord, una vegada que la delegació siga acceptada 
pel Ple de la Diputació Provincial de Castelló”. 
 
 
El Sr. Gual (interventor) explica que, després de l’acord del Ple de finals de 2012 relatiu a la delegació de competències 
de recaptació a la Diputació Provincial es proposa ara ampliar l’objecte de delegació. Ja estaven delegats l’Impost sobre 
Béns Immobles, Impost sobre Vehicles, IAE, taxes de fems i multes de trànsit. Explica la fonamentació jurídica que s’ha 
seguit i els beneficis que pot aportar a l’Ajuntament aquesta ampliació. Un dels motius és que els percentatges de 
cobrança han millorat considerablement, ja que estaven situats al voltant d’un 72% o un 75% i en el tancament de 
l’exercici 2013 estaven al voltant del 82% i, en alguns casos fins al 100%, per la qual cosa s’ha observat una millora en 
els percentatges de recaptació, alhora que ha millorat el subministrament d’informació a la Intervenció municipal que es 
realitza ara mensualment, cosa que abans no succeïa i es mostraven els estats d’ingressos de forma desvirtuada. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que, tal com ha indicat l’interventor, ha augmentat el percentatge de cobrança i eixe 
és un dels motius pels quals s’ha decidit augmentar la delegació perquè s’incloga l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la taxa per entrada de vehicles (guals) i altres ingressos de dret públic, així com 
les actuacions que tenen a vore amb la totalitat de la gestió dels impostos i taxes el titular dels quals és l’Ajuntament. 
En definitiva, totes les actuacions per a portar a terme una bona gestió. Els resultats ens han donat la raó quan es va 
decidir delegar aquestes competències a la Diputació Provincial i es pretén que seguisquen els bons resultats amb la 
nova proposta. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que vistos els informes de Secretaria Intervenció observen que ha millorat el 
percentatge de cobrança al delegar les competències a la Diputació, i també es posa de manifest la falta de supervisió 
per part de l’equip socialista del Departament de Recaptació, que arriba a l’extrem de pretendre augmentar els 
impostos als que pagaven abans de perseguir als que no pagaven. El Grup Popular votarà a favor d’ampliar la 
delegació, ja que açò suposarà augmentar l’èxit de cobrança i un augment dels ingressos per a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ja van dir en el seu dia el que pensaven d’aquesta delegació, que es tracta d’una 
estratègia política per a poder recaptar sense problema i donar-li la culpa a algú, en aquest cas a la Diputació. Quan 
vinguen els embargaments a la gent que no pot pagar perquè està en una situació precària, aleshores es busca 
l’estratègia política per a delegar la recaptació a Diputació. Votaran en contra perquè no estan d’acord amb les 
diputacions ni a favor d’eixa estratègia política. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) contesta al Sr. Andrés que pel que fa a la deixadesa respecte al Departament de 
Recaptació, gràcies que es va fer una auditoria que es detectaren les deficiències respecte a la recaptació, per la qual 
cosa l’equip de govern ha fet bé el seu treball. I contesta al Sr. Canós respecte que siga una estratègia política que tots 
els ciutadans han de ser tractats per igual i del que es tracta és que hi haja una bona gestió i perquè porte la gestió 
Diputació no significa que es tracte pitjor al ciutadà. Hi ha mecanismes perquè els ciutadans que es troben en una 
situació econòmica difícil puguen fraccionar els pagaments i el Sr. Canós hauria de saber quines són les ajudes de 
Serveis Socials que existeixen en aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que no han fet el treball, sinó que l’han traslladat a Diputació. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ara s’han de pagar tots els destarifos que s’han fet en el poble. I respecte que tots els 
ciutadans són iguals, encara estan esperant que s’expediente el recaptador, perquè ací feia 10 anys que no es cobrava 
en executiva segons a qui. Estem d’acord que el contribuent ha de pagar, però ara que comencen els pagaments és 
quan es decideix aquesta estratègia i es deriva la recaptació a Diputació, perquè l’Ajuntament no ha recaptat 
convenientment durant deu anys. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que pel que respecta a l’estratègia política de què parla el Sr. Canós, ací l’únic que 
canvia d’estratègia contínuament és ell perquè si no recorda malament la primera vegada va votar a favor que es 
delegara part de la recaptació a Diputació, la segona vegada no se’n recordava i va haver d’esperar que el Grup Popular 
emetera el vot i ara diu que votarà en contra. Des de l’equip de govern totes les actuacions que s’hagen de fer com a 
gestors d’aquesta Administració les portarem a terme. I alerta amb algunes paraules quan es diu que s’ha fet de més o 
de menys a algunes persones perquè nosaltres estem ací per a posar solucions. Reitera que vagen alerta amb el que es 
diu. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que abans quan era soci de govern li pareixia bé que cada un pague segons el que tinga, ara 
ja no diu el mateix, s’embolica dient que portem la recaptació a Diputació per a pagar els balafiaments i no és així. Es 
porta la recaptació a Diputació per a intentar que cada un pague pel que té. Precisament eixes empreses que 
anomenava el Sr. Canós que han vingut ací a guanyar diners i que ara tenen els béns embargats, que paguen també. 
Es tracta d’un servei que ofereix la Diputació al qual ens adherim perquè tenim dret. El que és una barbaritat és votar la 
baixada del tipus impositiu de l’IBI. Ara s’ha pronunciat el Ministeri d’Hisenda per a dir que s’ha incomplit el Pla d’Ajust, 
així que caldrà esbrinar ara què hem de fer en resposta a eixe escrit. Que cada un siga responsable del que faça. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 vot 
en contra del Grup Bloc. 
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6. DICTAMEN RELATIU A LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL 
CONTRA ELS ART. 1r I 2n I ALTRES DISPOSICIONS AFECTADES DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE 
DESEMBRE DE 2013, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
“Els articles 140 i 141 de la CE no solament garanteixen i protegeixen l’existència de municipis i províncies, sinó que 
configuren ambdós entitats que integren un nivell en l’articulació territorial de l’Estat, i atribueixen als seus òrgans, 
ajuntaments i diputacions, les funcions de govern i administració de municipis i províncies, alhora que legitimen les 
seues polítiques com a expressió del pluralisme polític i manifestació del principi democràtic. 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local inverteix radicalment 
aquesta interpretació. L’Estat deixa de ser garant de l’autonomia per a municipis i províncies i pretén passar a impedir o 
dificultar la millora i l’ampliació de l’autonomia local per les comunitats autònomes.  
 
Són tres grans blocs de continguts de la Llei 27/2013 els que lesionen la garantia constitucional de l’autonomia local: 
 

• El desapoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia constitucional de l’autonomia 
local reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució. 

• La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d’oportunitat amb vulneració de la garantia 
constitucional de l’autonomia local. 

• La vulneració del principi democràtic en l’àmbit local. 
 
Per tot això s’eleven a Ple l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
PRIMER. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 
primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013) d’acord al text que s’adjunta, 
segons el que assenyala els art. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional. 

 
SEGON. A tal efecte, sol·licitar un dictamen del Consell d’Estat, segons el que estableix l’art. 75. 3. de la Llei Orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a 
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local), 
així com atorgar a l’entitat la delegació necessària. 

 
TERCER. Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per a portar a terme els 
acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i bastant com en dret es 
requerisca a favor de la procuradora Sra. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 
de Madrid perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Moncofa, de forma solidària i indistinta, interpose 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013 (BOE núm. 312, de 30 de 
desembre de 2013), de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local el seguisca per tots els seus tràmits i 
instàncies fins a obtindre’n sentència ferma i l’execució”. 
 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) explica que eleven al Ple un recurs per la via judicial contra la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Una llei que es va publicar en desembre i que 
afecta l’Administració Local i que suposarà traslladar competències que ara tenen els ajuntaments a les conselleries, 
com Serveis Socials. Aquesta llei és un atac contra l’autonomia local que propugna la Constitució espanyola i en part 
també contra la democràcia. Per exemple, una persona que passa fam vindrà a l’Ajuntament a demanar ajudes, no 
anirà a València a Conselleria a demanar-les. Considerem que no és apropiat ara que tanta falta fa atesa la situació 
que s’està vivint traslladar aquestes competències fora del municipi. Des de la corporació considerem que afecta als 
ciutadans de Moncofa i per això presentem aquest recurs juntament amb altres ajuntaments i esperem que la resta de 
grups li donen suport perquè creiem que aquesta llei és molt injusta. 
 
La Sra. Martínez (Grup Popular) diu que una vegada aprovada la llei els grups de l’oposició tenen dret a presentar 
recursos. Creu que el Grup Bloc també presenta a continuació una moció igual o pareguda. La llei és la que és i cada 
grup la interpreta com més li convé, i si aquest recurs prospera serà el Tribunal el que dicte si és o no 
anticonstitucional i, si és el cas, ordenarà una retirada. Des del seu grup estan d’acord amb l’articulat d’aquesta llei 
perquè afavoreix la transparència, la reducció de la despesa i l’alleugeriment del funcionament dels ajuntaments i 
també estan en desacord amb alguns articles relatius a serveis que es podrien prestar millor a nivell local, però la 
modificació d’aquesta llei no recau en ells, per la qual cosa s’hi abstindran. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tal com ha indicat la Sra. Martínez també havien presentat una moció respecte al 
recurs d’aquesta llei però a més a més afegeix que es tinga en compte que en data 8 de març de 2013 el Grup Bloc va 
presentar una moció sobre aquest tema, que es va elevar al Ple de 27 de març de 2013. Aquesta llei afectarà els 
serveis que en aquests moments està assumint l’Ajuntament, tant a nivell educatiu com a nivell d’esports i joventut, ja 
que el pavelló poliesportiu i el Casal Jove desapareixerien passant el primer a mans privades, a nivell de sanitat, 
desapareixeria l’ambulatori de la platja. El més important és que en 2015 desapareixerien els Serveis Socials, i això sí 



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

Acta de la sessió plenària ordinària de 27 de febrer de 2014                   Pàgina     10 

que els pareix important que no succeïsca. Es llevarà el servei del municipi i no sabem si l’usuari haurà d’anar a 
Diputació o a Conselleria perquè encara no s’ha instal·lat res. El nostre municipi tindrà unes grans deficiències gràcies 
a la política del Partit Popular. Presenta una esmena perquè s’incorpore un punt de donar compliment a la moció que 
aportaren el 27 de març de 2013, d’una banda que es recórrega la Llei i de l’altra banda que s’emeta un informe per 
part del secretari que explique les conseqüències que pot tindre l’aplicació d’aquesta llei a nivell del nostre municipi. 
 
El secretari diu que ja va contestar en el Ple de març de 2013 que no anava a emetre un informe referit a un 
avantprojecte de Llei i va afegir que no era funció de la Secretaria d’un ajuntament emetre informes sobre 
avantprojectes de Llei ni sobre la incidència en l’Ajuntament. La Llei s’acaba d’aprovar i encara no està clar com 
actuarà la comunitat autònoma respecte de la recuperació de competències, caldria saber quins seran els serveis que 
tornaran a ser gestionats per la comunitat autònoma i quins convenis de delegació es firmaran. Hi ha moltes llacunes 
sobre l’aplicació de la llei i quines conseqüències tindrà sobretot en municipis menuts de menys de 20.000 habitants 
com és el nostre cas. Una vegada que es pronuncie la comunitat autònoma sobre quines competències recupera la 
gestió i quines delega en els ajuntaments, caldrà estudiar els instruments jurídics per a articular la delegació i serà en 
eixe moment quan hagen d’emetre’s els corresponents informes. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que no hi ha ànim de no admetre l’esmena, sinó que estan demanant el mateix i que demà 
és l’últim dia de termini per a presentar el recurs. Es va considerar no fer un Ple extraordinari perquè teníem tan prop 
el del dia de hui. El secretari s’ha pronunciat respecte a l’emissió de l’informe i seria una llàstima que per una mala 
interpretació açò no isquera avant. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que els agradaria que quedara constància, encara que no es reflectisca en la proposta de 
resolució, que sol·liciten que, una vegada que es pronuncie la comunitat autònoma sobre eixes delegacions, 
s’informara de les conseqüències que tindran per al municipi. Per tant, retiren la moció i proposen que quede reflectida 
aquesta petició en la proposta d’acord. 
 
Per tant, s’afegeix un quart punt a la proposta de resolució que es transcriu a continuació: 
 
 “QUART. Sol·licitar, amb l’antelació suficient, els informes jurídics en relació amb els convenis de delegació i altres 
instruments jurídics que en aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, hagen de subscriure’s tant amb la Generalitat Valenciana com amb la Diputació Provincial de 
Castelló, que analitzen l’abast i les conseqüències d’aquests instruments per a l’Ajuntament de Moncofa”. 
 
Per tant, la proposta de resolució quedaria com segueix: 
 
“PRIMER. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 
primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013) d’acord al text que s’adjunta, 
segons el que assenyalen els art. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional. 

SEGON. A tal efecte, sol·licitar un dictamen del Consell d’Estat, segons el que estableix l’art. 75. 3. de la Llei Orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a 
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local), 
així com atorgar a l’entitat la delegació necessària. 

 
TERCER. Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per a portar a terme els 
acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i bastant com en dret es 
requerisca a favor de la procuradora Sra. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 
de Madrid perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Moncofa, de forma solidària i indistinta, interpose 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013 (BOE núm. 312, de 30 de 
desembre de 2013), de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local el seguisca per tots els seus tràmits i 
instàncies fins a obtindre’n sentència ferma i l’execució”. 
 
QUART. Sol·licitar, amb l’antelació suficient, els informes jurídics en relació amb els convenis de delegació i altres 
instruments jurídics que en aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, hagen de subscriure’s tant amb la Generalitat Valenciana com amb la Diputació Provincial de 
Castelló, que analitzen l’abast i les conseqüències d’aquests instruments per a l’Ajuntament de Moncofa”. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) aclareix que la proposta ix de l’Ajuntament no del Grup Socialista, com ha dit el Sr. 
Canós. També vol aclarir que en la comissió informativa en què ell no estava, estigueren parlant de la seua moció i de 
la proposta de l’Alcaldia que no és una proposta com a tal, sinó un expedient que ja està informat i s’han de donar 
poders de l’alcalde a la procuradora; per tant, si s’haguera tramitat la moció del Grup Bloc com a tal no haguera donat 
temps a presentar-lo perquè el termini finalitza la setmana que ve, concretament el pròxim dilluns és l’últim dia per a 
enviar-lo a Madrid, i també vol aclarir que encara no se sap si el Casal Jove es tancarà o no fins que ens ho 
comunique. Espera que tal com es va interposar en el seu dia el recurs contra la delimitació de costes, es puga 
guanyar també aquest i l’autonomia torne a l’Administració Local. 
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Se sotmet el punt amb l’esmena assenyalada a votació i resulta aprovada per 7 vots a favor (6 del Grup Socialista i 1 
del Grup Bloc) i 6 abstencions del Grup Popular. 
 
 
7. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA ECONOMICOFINANCER (PEF) 
 
I. Vist l’informe d’Intervenció 45/2014 en què es proposa a aquesta Alcaldia que eleve al Ple la proposta per a 
l’aprovació de PEF per incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària al tancament del 4t trimestre de 2013, 
tenint com a origen, tal incompliment, la utilització del RTGFA. 

 
II. Vistos els informes 4/2014 i 34/2014 emesos per la Intervenció municipal amb motiu del control de l’estabilitat 
pressupostària en els expedients de pròrroga del pressupost i projecte de pressupost 2014 respectivament, els quals 
serveixen d’expressió xifrada del citat PEF, i que a continuació es transcriuen: 

 
 

A) COMPLIMENT DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA VIGENT EL PRESSUPOST PRORROGAT 
 

Informe d’Intervenció número 4/2014 
 

Assumpte: Informe relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el pressupost 2014 prorrogat del 
2013. 
 
Exercici: 2014. 
 
El dia 1 de maig de 2012 va entrar en vigor la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
  
La disposició derogatòria única del citat cos normatiu assenyala: 

 
“1. Queda derogada la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei General 

d’Estabilitat Pressupostària, així com el Text Refòs de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. 

2. Queden derogades les disposicions que s’oponsen al que preveu aquesta Llei Orgànica.” 
 
Al seu torn el Reial Decret Legislatiu 2/2007 en la disposició derogatòria única va disposar: 
 
“Queden derogades les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposen al que estableix el text refós 

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

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

Pressupostària.” 

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

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

 
D’acord amb el dret positiu exposat, el funcionari que subscriu considera que el marc jurídic que 

resulta d’aplicació a aquest informe és el format per: 

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

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

Una vegada delimitat el règim jurídic de l’estabilitat pressupostària es procedeix, mitjançant aquest informe, a 
la seua anàlisi. 

L’article 16.2 del RD 1463/2007 disposa: 
 
“En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de 

l’objectiu d’estabilitat de la mateixa entitat local i dels seus organismes i entitats dependents. 
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L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en els articles 168.4, 177.2 i 
191.3 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, referits, respectivament, a l’aprovació del 
pressupost general, a les seues modificacions i a la seua liquidació. 

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

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

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

L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 defineix l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o 
superàvit estructural. 

L’article 11 de la Llei Orgànica 2/2012 refrenda el que estableix l’article 3 a l’assenyalar que cap 
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural. Aquest mateix article determina que les corporacions 
locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari i conclou referint-se que per al càlcul 
del dèficit estructural s’aplicarà la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en el marc de la normativa 
d’estabilitat pressupostària. 

En aquest mateix sentit, definició de l’estabilitat pressupostària, l’article 15.1 del Reial Decret 
1463/2007 estableix: 

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

 
En definitiva, segons les normes del SEC-95, podem dir que existeix estabilitat quan existeix equilibri entre els 
capítols no financers de despeses i ingressos; és a dir, entre els capítols 1 al 7 del pressupost de despeses 
i ingressos, amb els ajustos proposats pel Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals elaborat per la IGAE.  
 
D’acord amb aquesta última definició es procedeix al càlcul de l’estabilitat pressupostària: 
 

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

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

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

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

Capítol C. 
inicials/definiti

us 

Modificacions Inexecució %
 Execució 

O.R.Definitives 

3.064.320,66 -146.293,94 0    2,73% 2.705.886,17 
3.112.275 -203.733,78 0      2,58% 2.692.727,46 

688.303,38 -173.303,38 0    3,24% 480.186 
295.100    -25.030 0      5,05% 229.694,53 

  3.204.637,62 529.636,79 3.182.137,62 
00% 

552.136,79 

0 1.232.291,04 
548.361,10 
280.638,90 
358.388,56 

2.282.363,21 

507.191,82 
00% 

4.194.850,99 

TOTAL 
    10.855.481,94 

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

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

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

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

 
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat, les despeses computables ascendeixen a 8.436.117,84 €. 
 
A la vista del que s’ha exposat ha de concloure’s que el pressupost prorrogat compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
B) COMPLIMENT DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN L’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2014 
 
Informe d’Intervenció núm. 34-2014, relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en 
l’aprovació del pressupost de l’exercici 2014. 
 
El dia 1 de maig de 2012 va entrar en vigor la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
La disposició derogatòria única del citat cos normatiu assenyala: 

 
“1. Queda derogada la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei General 

d’Estabilitat Pressupostària, així com el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. 

2. Queden derogades les disposicions que s’oposen al que preveu en aquesta Llei Orgànica.” 
 
Al seu torn el Reial Decret Legislatiu 2/2007 en la disposició derogatòria única va disposar: 
 
“Queden derogades les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposen al que estableix el text refós 

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

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

Pressupostària.” 

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

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

 
D’acord amb el dret positiu exposat, el funcionari que subscriu considera que el marc jurídic que 

resulta d’aplicació al present informe és el format per: 

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

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

Una vegada delimitat el règim jurídic de l’estabilitat pressupostària es procedeix, mitjançant el present 
informe, a la seua anàlisi. 

L’article 16.2 del RD 1463/2007 disposa: 
“En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de 

l’objectiu d’estabilitat de la mateixa entitat local i dels seus organismes i entitats dependents. 
L’informe s’emitrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en els articles 168.4, 177.2 i 

191.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, referits, respectivament, a l’aprovació del 
pressupost general, a les modificacions i a la liquidació. 

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

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

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

L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 defineix l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o 
superàvit estructural. 
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L’article 11 de la Llei Orgànica 2/2012 refrenda el que estableix l’article 3 a l’assenyalar que cap 
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural. Aquest mateix article determina que les corporacions 
locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari, i conclou referint-se que per al 
càlcul del dèficit estructural s’aplicarà la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en el marc de la 
normativa d’estabilitat pressupostària. 

En aquest mateix sentit, definició de l’estabilitat pressupostària, l’article 15.1 del Reial Decret 
1463/2007 estableix: 

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

 
En definitiva, segons les normes del SEC-95, podem dir que existeix estabilitat quan existeix equilibri entre els 
capítols no financers de despeses i ingressos; és a dir, entre els capítols 1 al 7 del pressupost de despeses 
i ingressos, amb els ajustos proposats pel Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals” elaborat per la IGAE.  
 
D’acord amb aquesta última definició es procedeix al càlcul de l’estabilitat pressupostària: 
 

• Càlcul ingressos computables capítols 1 a 7 
 
El càlcul es realitza a partir de les dades consignades en el projecte de pressupostos 2014 i s’ha de fer constar que en 
el cas del capítol 3 s’ha partit de les previsions inicials d’ingressos minorades en l’import dels ingressos urbanístics 
(concepte 396). 
 
El criteri seguit ha sigut aplicar a les previsions inicials del 2014 els % de cobrança obtinguts en 2013 al comparar la 
recaptació neta amb les previsions inicials, a excepció de: 
 
- Capítol 2, en què s’ha considerat que l’import de les devolucions arribarà al mateix muntant que en 2014. 
 
- Capítol 5, en què es considera, al regir el criteri de meritació i no de caixa, un ingrés computable del 100% coincident 
amb les previsions inicials. En 2013 no s’ha produït tal coincidència per voluntat de l’Ajuntament que ha decidit no exigir 
un ingrés inicialment previst, i que serà exigit en 2014.  
 
 

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

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

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

2.918.026,72 0 0 2,73% 2.705.886,17 
2.877.541,22 0 0 2,58% 2.664.027,66 

515.000 0 0 3,24% 480.186 
270.070 0 0 5,05% 229.694,53 

3.825.947,47 20.350 3.182.137,62 00% 664.159,85 
3.281.653,20 1.232.291,04 

358.388,56 
545.034,04 00% 4.327.298,76 

TOTAL    11.071.252,97 
 
Sobre aquest import han de practicar-se els ajustos següents: 
 

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

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

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

l’EPSAR com a despesa meritada en exercicis anteriors que ha de figurar en el compte 413. 
 
D’acord amb el que s’ha assenyalat les despeses computables ascendeixen a 8.650.520,80 €. 
 
A la vista dels ingressos i despeses computables, ha de concloure’s que existeix capacitat de finançament que importa 
la quantitat d’1.331.789,12 €. 
 
III. A la vista dels antecedents exposats, aquesta Alcaldia proposa: 
 
Primer.  Aprovar el pla economicofinancer (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 2014 s’aprova i s’acompleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
 
Segon. Determinar que l’expressió xifrada del citat PEF siga la que conté els informes d’Intervenció 4/2014 i 34/2014, 
la qual ha sigut reproduïda literalment en el cos de la present proposta. 
 
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.” 
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El Sr. Gual (interventor) explica la proposta i apunta que en l’informe que es trasllada en relació amb el compliment de 
l’estabilitat pressupostària del quart trimestre s’assenyala que el resultat és d’incompliment per la utilització del 
romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, per la qual cosa procedeix aprovar un Pla Econòmic 
Financer sense cap mesura estructural que pose de manifest l’origen i acredite que es torna a la senda d’estabilitat 
pressupostària en el pròxim pressupost, és a dir, el de 2014. S’adjunta l’expressió xifrada del Pla Econòmic Financer. Es 
plantegen dos hipòtesis de treball: una, si s’arriba al final de l’exercici 2014 sense haver aprovat el pressupost, és a dir, 
amb el pressupost prorrogat, que acredita l’estabilitat pressupostària; i l’altra, si s’haguera aprovat, que també 
l’acreditaria. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que segons ha explicat l’interventor i es va explicar també en la comissió informativa 
corresponent, a la qual tenim tots els regidors, inclosa l’oposició, l’obligació d’acudir. La informació està en la 
documentació que s’ha facilitat i hi ha poc més a dir. Està molt bé que diga el Grup Popular que volem llevar-nos treball 
delegant la recaptació a Diputació quan estan d’acord amb la Llei de Racionalització que suposarà llevar competències 
als ajuntaments i aprofita per a dir que augmentar els impostos per a recaptar més és mentida. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que vistos els informes d’Intervenció que posen de manifest que no es compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària per la utilització del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat, tal com ha explicat l’interventor. El Pla Econòmic Financer es pot limitar a ser aprovat sense cap mesura 
estructural posant de manifest l’origen i acreditant que es torne a la senda d’estabilitat pressupostària en el pròxim 
pressupost per la qual cosa el Grup Popular no s’oposarà a l’aprovació d’aquest Pla però s’abstindrà ja que no han 
participat en l’elaboració dels pressupostos de 2013. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que vistos els informes els ha quedat clar i no entraran a debat. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per 6 vots a favor del Grup Socialista i 7 abstencions (6 del Grup 
Popular i 1 del Grup Bloc). 
 
 
8. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIVA A L’ESCRIT DEL GRUP BLOC SOBRE EL RECURS CONTRA LA LLEI 
27/2013, DE 27 DE DESEMBRE DE 2013, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 
 
“El passat 1 de gener va entrar en vigor la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local que suposa un pas 
enrere en la concepció de l’Administració Local i la seua autonomia. Amb l’excusa de l’estalvi i de les retallades, es torna 
a un model d’administració provincial i provincianista, es potencia la gestió indirecta i la privatització de l’Administració 
Local i s’allunya la gestió local dels seus principals usuaris, els ciutadans i ciutadanes. 
 
Aquesta llei pot suposar la desaparició de molts serveis que actualment es presten a nivell municipal com l'ajuda 
domiciliada, els programes d'emergència individual (PEI), l'ambulatori de la mar, la prevenció i intervenció de les 
persones en risc d'exclusió social, la privatització de les instal·lacions esportives, el tancament del Casal Jove, la 
imposició de vigilància privada que disminueix la seguretat del municipi i moltes altres competències més, dins dels 
àmbits com les polítiques de la Dona, Joventut, econòmiques, educatives i un llarg etc. 
 
És a dir, ens retallen tots aquells serveis municipals destinats a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans per a 
poder pagar el deute públic. Un deute que no hem generat les persones de baix, les que treballem per a pagar una 
hipoteca i portar menjar a taula. El deute no l’hem fet amb la nostra educació, la nostra sanitat. El deute l’han creat uns 
irresponsables que han afonat caixes i bancs amb l’especulació i la rajola i que ara hem de rescatar amb els nostres 
diners, de les nostres butxaques.  
 
Ens volen empobrir. Ens volen furtar la democràcia amb aquesta crisi que és una estafa, reformant la Constitució un dia 
d’agost entre PP i PSOE als dictats de Merkel per a establir la prioritat absoluta del pagament del deute, que abans 
cobren els bancs que s’inverteix en benestar del poble.  
 
Com abans a Grècia, Itàlia, Portugal, ara és la nostra democràcia local que està en perill. Empodera les diputacions, 
moltes de les quals tenen un funcionament arbitrari, partidista i poc transparent democràticament. Ataca els principis de 
proximitat i participació de la ciutadania, desenvolupats a la Llei de Bases de Règim Local.  
 
Tenim una prova més de com una llei que s'aprova a nivell nacional afecta directament el nostre municipi. Les 
conseqüències de l’aprovació d’aquesta llei i la seua aplicació poden ser nefastes en el nostre municipi, quant a reducció 
de serveis, pèrdua d’ocupació i augment del cost per a la ciutadania. 
 

ACORD 
 
1. Que es vote l'aprovació per a iniciar els tràmits de la proposta que adjuntem per presentar el recurs contra la  Llei 
de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
2. Es duga a tràmit el model certificat d'aquest acord plenari, que adjuntem, abans del 5 de març del 2014, per a 
poder donar tràmit al recurs. 
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3. Que es faça efectiva la moció presentada pel GM BLOC-Compromís, el 8 de març del 2013, aprovada a favor al 
plenari del 27 de març del 2013, d'aquest municipi”. 
 
L’alcalde pregunta al Sr. Canós si finalment retira la moció. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que sí, que la retira per haver sigut inclosa en la proposta de l’Alcaldia el punt relatiu a 
l’emissió d’informes quan siguen comunicats els canvis a l’Ajuntament i donada la importància que isca el punt perquè 
es puga adherir l’Ajuntament de Moncofa a altres per a la presentació del recurs abans que finalitze el termini per a 
presentar-lo. 
 
9. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
9.1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MONCOFA I LES MERCANTILS MANFERFOLIO, SL I IRESA, SL PER AL FINANÇAMENT D’OBRES 
COMPLEMENTÀRIES A DIFERENTS SECTORS DEL MUNICIPI DE MONCOFA 
 
“Vist el conveni subscrit en data 19 de juny de 2009, aprovat en sessió plenària de la mateixa data entre l’Ajuntament 
de Moncofa i les mercantils Manferfolio, SL i Iresa, SL per al finançament d’obres complementàries en diferents sectors 
del municipi de Moncofa. 

 
Vista la sol·licitud de Moncofar Urbanización UTE de data 10 de desembre de 2013, número de registre d’entrada 
10.442 en què sol·liciten la resolució del conveni entre Manferfolio, SL i Iresa, SL anteriorment esmentat per 
incompliment en relació amb els terminis per a l’execució de les obres. 
 
Vista la providència d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2014 en què se sol·licita un informe del secretari i l’interventor. 
 
Vist l’informe conjunt del secretari i l’interventor de data 25 de febrer de 2014 que es transcriu a continuació 
 

“Informe Intervenció número 49/2014 
 

Assumpte: Informe d’Intervenció i Secretaria emés amb motiu de l’escrit presentat, en data 9 de desembre de 2013, 
pels representants de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA en relació amb la denúncia del conveni subscrit per 
l’Ajuntament de Moncofa amb les mercantils MANFERFOLIO i IRESA. 
 
Exercici: 2014 
 
 
1. FETS 
  
En data 9 de desembre es presenta, pels representants de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, un burofax de 
denúncia del conveni subscrit per l’Ajuntament de Moncofa amb les mercantils MANFERFOLIO i IRESA. 
 
En data 10 de desembre de 2013 es presenta l’escrit de denúncia del conveni, el qual reprodueix el contingut del 
burofax assenyalat anteriorment. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
b) Conveni aprovat, en data 19 de juny de 2009, pel Ple Municipal, l’objecte del qual és el finançament, per part de les 
mercantils MANFERFOLIO i IRESA, diverses obres complementàries a diferents sectors del municipi de Moncofa. 
 
3. INFORME 
 
A la vista dels antecedents posats de manifest i en compliment de la providència d’Alcaldia de data 21 de febrer de 
2014, els funcionaris que subscriuen emeten l’informe següent: 
 
a) Pel que fa al contingut obligacional del conveni: 
 
El conveni, i pel que fa a les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, defineix les obligacions següents: 
 

• Finançament de l’aportació dels sectors denominats Belcaire Sud, Bovalar, Rajadell, Palafangues, Terciari i 
Industrial en relació amb les obres que figuren en annex al conveni (pont, passarel·la, ronda i connexió 
elèctrica). Tal finançament ha d’ajustar-se al següent detall: 

 
1. Aportació en metàl·lic de l’import dels projectes relatius als projectes de pont i passarel·la; 

ascendeix el primer a 32.398,80 € i el segon a 9.719,64 €. 
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2. Aportació d’avals relatius a les obres de pont, passarel·la, ronda i connexió elèctrica, que importen 
les quantitats de 609.991,20 €, 213.720,36 €, 636.504,31 € i 389.496,09 € respectivament. 

 
• Procedir al reajust de les quantitats assenyalades anteriorment en funció de la seua evolució a la vista del 

procediment de licitació pública (fixació de l’import de licitació, adjudicació i efectiva execució de les obres). 
 
El conveni, i pel que fa a l’Ajuntament, defineix les obligacions següents: 
 

• Inici de la licitació de les referides obres en un termini no superior a dos mesos des de l’entrega de les 
quantitats en metàl·lic i del dipòsit d’avals. 

 
• Adjudicació de les referides obres en un termini no superior a sis mesos des de l’entrega de les quantitats en 

metàl·lic i del dipòsit d’avals. 
 
• Inici de les referides obres en el termini de nou mesos des de l’entrega de les quantitats en metàl·lic i del 

dipòsit d’avals. 
 
• Procedir a la devolució de les quantitats avançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA; es distingeixen 

el termini de sis anys, a comptar des dels ingressos de les quantitats, per al cas dels sectors Belcaire Sud, 
Bovalar i Palafangues i el termini de deu anys, per al cas dels sectors Rajadell, Terciari i Industrial. 

 
En relació al contingut obligacional que s’ha posat de manifest, els funcionaris que emeten el present informe han 
verificat, d’una banda, que les mercantils MANFERFOLIO i IRESA han complit les imposicions econòmiques indicades 
més amunt, i d’una altra banda, que l’Ajuntament no ha donat un perfecte compliment a les seues obligacions. Que 
servisca d’exemple que, a data del present informe, no s’ha procedit a la licitació, adjudicació i inici de les obres 
complementàries del pont i passarel·la. 
 
No obstant el que s’ha exposat anteriorment, no s’ha de desconéixer que per part de les mercantils MANFERFOLIO i 
IRESA s’han produït els incompliments següents: 
 
1. Les garanties financeres aportades (avals), de les quals es pretén la cancel·lació, tenen vicis en la constitució. Així, 
d’acord amb l’annex V del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, es detecten les irregularitats següents: 
 

• No conté la declaració de l’entitat avalista de complir els requisits exigits per l’article 56.2 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

• No consta la renúncia expressa al benefici d’excusió. 
• No s’atorga amb vigència indefinida (fins que l’òrgan de contractació n’autoritze la cancel·lació o devolució), 

sinó que se subjecta a termini la vigència. 
 
2. No s’ha procedit al compliment del reajust d’avals previst en l’estipulació segona del conveni, en relació amb les 
obres de connexió elèctrica i ronda, les quals han sigut objecte de licitació, adjudicació i execució per la corporació. 
 
b) Pel que fa a la naturalesa jurídica del conveni objecte de denúncia: 
 
És opinió del secretari i interventor que el conveni objecte de denúncia solament va poder ser subscrit a l’empara del 
principi de llibertat de pactes, el qual es troba consagrat en l’article 88 de la Llei 30/1992 que disposa: 

“1. Les administracions públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret 
públic com privat, sempre que no siguen contraris a l’ordenament jurídic ni versen sobre matèries no susceptibles de 
transacció i tinguen per objecte satisfer l’interés públic que tenen encomanat, amb l’abast, els efectes i el règim 
jurídic específic que en cada cas preveja la disposició que ho regule, i poden tals actes tindre la consideració 
de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-s’hi amb caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que els 
pose fi. 

2. Els citats instruments hauran d’establir com a contingut mínim la identificació de les parts que intervenen, l’àmbit 
personal, funcional i territorial, i el termini de vigència, i s’hauran de publicar o no segons la naturalesa i les persones a 
les quals estigueren destinats. 

3. Requeriran en tot cas l’aprovació expressa del Consell de Ministres, els acords que versen sobre matèries de la 
competència directa de dit òrgan. 

4. Els acords que se subscriguen no suposaran alteració de les competències atribuïdes als òrgans 
administratius ni de les responsabilitats que corresponguen a les autoritats i als funcionaris relatives al funcionament 
dels serveis públics”. 
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Constitueix prova addicional de l’anterior afirmació, realitzada pels habilitats nacionals, el fet que en el mateix conveni, 
amb la finalitat d’ajustar-se al punt quart de l’article 88 de la Llei 30/1992, vullga posar-se expressament de manifest el 
fet que el conveni no implica cap alteració de les competències del Ple. Així l’estipulació quarta del conveni determina: 

“(…) La firma del present no significa una substitució de les competències del Ple, sinó més bé una ratificació de les 
seues competències, en el sentit que les estipulacions que recull el present conveni hauran de ser novament aprovades 
per l’òrgan plenari de la corporació”. 

Resulta de vital importància per a continuar amb l’argumentació jurídica del present informe analitzar l’apartat segon de 
l’article 88 de la Llei 30/1992, que en allò que ací interessa assenyala: 

“(…) amb l’abast, els efectes i el règim jurídic específic que en cada cas preveja la disposició que ho regule (…).” 

És clar que si la relació jurídica existent entre ambdós subjectes de dret, i de la que deriva el naixement d’obligacions i 
drets per a ambdós, es fonamenta en la llibertat de pactes i per tant la lliure voluntat dels subjectes, siga aquesta lliure 
voluntat la que servisca de reguladora de l’abaste, els efectes i el règim jurídic del pacte, acord, conveni o contracte; 
s’haurà d’acudir al text del conveni per a determinar l’abast dels drets i les obligacions de les parts. 

c) Pel que fa a la meritació d’interessos de demora i costos financers derivats de la constitució i manteniment d’avals: 

Partint del principi de llibertat de pactes apuntat en l’apartat anterior, i per tant acudint al mateix conveni com a marc 
jurídic pel qual ha de regir-se les relacions jurídiques entre ambdós subjectes de dret, resulta especialment revelador 
que el text del conveni no contempla, en cap de les estipulacions, cap menció a la meritació dels interessos de demora i 
costos financers derivats de la constitució i el manteniment d’avals. 

El conveni no conté cap regulació dels interessos de demora i costos financers derivats de la constitució i manteniment 
d’avals en l’estipulació tercera, en què davant de l’incompliment de l’Ajuntament dels terminis de licitació, adjudicació i 
inici de les obres, es limita a assenyalar: 

“(…) En cas d’incompliment d’aquests terminis, això significaria la resolució del present conveni amb l’obligació de 
restituir les quantitats finançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA (…)”. 

Tampoc el conveni, en la mateixa estipulació assenyalada anteriorment, conté cap menció dels interessos de demora i 
costos financers derivats de la constitució i manteniment d’avals, a l’estipular: 

“(…)  Procedir a la devolució de les quantitats avançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA en un termini no 
superior a sis anys a comptar des de la data de l’ingrés del cost d’elles en relació amb les quantitats avançades als 
següents sectores: BELCAIRE SUD, BOVALAR I PALAFANGUES”. 

“(…)  Procedir a la devolució de les quantitats avançades per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA en un termini no 
superior a deu anys a comptar des de la data de l’ingrés del seu cost en relació amb les quantitats avançades als 
següents sectors: RAJADELL, TERCIARI I INDUSTRIAL”. 

A la vista del que s’ha exposat es considera que no s’ha de procedir a l’abonament d’interessos de demora, ja que tal 
eventualitat no es troba prevista en l’instrument que regula el règim jurídic que resulta d’aplicació a les parts 
subscriptores del conveni. 

A més a més de la impossibilitat jurídica que acaba d’apuntar-se, cal apuntar-se la impossibilitat “aritmètica” o de 
quantificació dels interessos de demora, ja que el conveni no recull els elements mínims i necessaris per a tal 
determinació. 

Per últim ha de posar-se de manifest, davant el fonament de dany o lesió econòmica que subjau en l’escrit presentat 
per les mercantils MANFERFOLIO i IRESA, que ambdues empreses realitzaren actes expressos que reconeixien la 
vigència del conveni, ara denunciat, una vegada que s’havien incomplit per l’Ajuntament les fites temporals de 
l’estipulació tercera. En aquest sentit cal destacar-se: 

1. L’ingrés realitzat, en data 4 d’agost de 2010, atenent a requeriment de l’Ajuntament en concepte d’actuacions 
executades per Iberdrola al si de l’obra “Connexió elèctrica”. 

2. Davant de diversos requeriments d’ingressos realitzats per l’Ajuntament, principalment en els exercicis 2010 i 2011, 
les mercantils oposaren diverses al·legacions, entre les quals, tanmateix, no figuren les relatives a la resolució del 
conveni. 
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D’acord amb el que s’ha exposat els funcionaris que subscriuen proposen a l’alcalde que eleve al Ple la proposta d’acord 
següent: 

ACORD 
 

Primer. Declarar la resolució del conveni aprovat pel Ple en data 19 de juny de 2009, l’objecte del qual és el 
finançament per part de les mercantils MANFERFOLIO i IRESA de diverses obres complementàries a diferents sectors 
del municipi de Moncofa, a causa dels incompliments d’ambdues parts a les obligacions del conveni. 
  
Segon. Acordar la devolució de les quantitats, que en virtut del citat conveni, han aportat en metal·lic les mercantils 
MANFERFOLIO i IRESA. 
 
Tercer. Acordar la cancel·lació dels avals, que en virtut del citat conveni, han aportat en metàl·lic les mercantils 
MANFERFOLIO i IRESA. 
 
Quart. Acordar expressament el no abonament d’interessos de demora ni costos financers, respecte de les quantitats 
aportades en metàl·lic i mitjançant aval, al no formar part tal prestació econòmica del conveni com a marc jurídic pel 
qual han de regir-se les relacions jurídiques entre ambdós subjectes de dret. 
 
Cinqué. Notificar la present resolució al recurrent”. 
 
El secretari recorda el motiu de la urgència d’elevar al Ple per despatx extraordinari aquest punt, que ja es va explicar 
en comissió informativa, i fa referència a la Llei 30/1992 que regula els terminis per a resoldre, que en cas que no vinga 
regulat en el conveni, com és el cas, és de tres mesos. Aquest termini finalitza el pròxim dia 10 de març, motiu pel qual 
s’ha de resoldre i notificar l’acord en eixe termini. 
 
Se sotmet la urgència del punt a votació i resulta aprovada per unanimitat.  
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que, tal i com ha explicat el secretari i s’ha plasmat en l’informe, s’ha sol·licitat la 
resolució del conveni per part de les mercantils Manferfolio i Iresa, resolució que demanen per incompliment de la part 
de l’Ajuntament, així com la devolució dels avals i els interessos generats. Les mercantils també han incomplit la seua 
part del conveni per la qual cosa no procedeix la devolució dels interessos, però es pot resoldre el conveni. Les obres no 
s’han pogut executar en el termini convingut però no hi ha inconvenient a tornar els avals. En el que no estem d’acord 
és en la devolució dels interessos. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que el dia 10 de desembre de 2013 va entrar l’escrit que sol·licitava la resolució del 
conveni; per tant, ha passat el Ple de desembre, el de gener i estem en el de febrer i ara entra per despatx 
extraordinari. Podríem entrar a debatre si el conveni era o no necessari i si l’Ajuntament ha de tornar els avals o no, 
però cal pensar més en l’execució de les obres que hi falten. No diem que s’executen la passarel·la i el pont, però sí la 
connexió d’aigües fecals entre Belcaire Nord i Belcaire Sud. Així que, com diu el mateix conveni, eixa connexió està dins 
de l’obra del pont; per tant, si l’Ajuntament trenca ara eixe conveni, aquest punt que es vota hui i en què es demana 
que s’anul·le el conveni significaria que els que haurien d’executar les obres són els agents urbanitzadors de Belcaire 
Nord i Belcaire Sud. Tots sabem que el de Belcaire Nord està més o menys bé però el de Belcaire Sud té molts 
problemes i el PAI està anul·lat, per la qual cosa la resolució d’aquest contracte pot resultar un gran problema per a la 
solució final de la depuradora. Precisament perquè si llegim el punt 6 del conveni, diu que tindrà vigència fins que es 
complisca la seua totalitat. Creiem que la connexió cal fer-la. Si es renuncia a aquest conveni també es renuncia que es 
realitze l’obra i açò és un gran problema per a l’Ajuntament de Moncofa. Pregunta si la recaptació a l’urbanitzador del 
PAI Palafangues s’ha fet i demana que quede la proposta damunt de la taula. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no entraran a debat sobre si ha sigut un empastre més de l’anterior equip de govern 
perquè està clar, únicament formularan dos preguntes: si únicament s’ha negociat que ens perdonen els interessos o 
com ha dit el Sr. Paradís s’ha pensat en eixa connexió entre Belcaire Nord i Belcaire Sud perquè necessiten eixa 
resposta per a emetre el seu vot. 
 
L’alcalde contesta que per a la resolució del conveni no es tracta de negociar, sinó d’atendre’ns al que marca la llei. 
Com és sabut, el tema de Belcaire Sud ha estat paralitzat durant molt de temps per la justícia. Aquestes obres 
comencen en un PAI i acaben en un l’altre. L’urbanitzador està esperant tant de temps que demana anar-se’n i pot fer-
ho. La previsió per a eixa obra està prevista en el pressupost de 2014. Creu que amb açò dóna resposta a la pregunta 
del Sr. Canós. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que suposant que estiga previst en el pressupost de 2014, que encara no l’han vist, i 
aquesta obra està licitada, té un pressupost, i executar part d’aquesta obra no seria tan difícil. Reitera que aquest punt 
no es pot aprovar, que no s’ha de llevar aquesta potestat a l’Ajuntament i que deixar l’obra en mans dels urbanitzadors 
sense saber si poden executar-la no els pareix bé. D’una altra banda, el PAI no ha finalitzat les infraestructures ni 
disposa dels serveis necessaris i s’han donat cèdules d’habitabilitat sense estar acabat. La responsabilitat d’açò és de 
l’equip de govern i del Partit Socialista. L’urbanitzador ha fet estralls en el municipi i contra part dels veïns. S’han cobrat 
les obres als propietaris i no s’han acabat les obres, com és la depuradora. I tots sabíem que les obres del pont i la 
passarel·la no s’anaven a executar. El que veiem ací té l’aspecte d’una possible trama urbanística que existeix dins de 
l’Ajuntament de Moncofa, en què no solament estaria implicat el Partit Socialista, sinó també altres partits, per la qual 
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cosa no es pot dir, es tracta de la punta de l’iceberg de diversos colors. Demana que el punt quede damunt de la taula 
per estudiar-lo millor. 
 
L’alcalde diu al Sr. Paradís que pareix que no ha entés que està el PAI Belcaire Sud anul·lat, per la qual cosa no es pot 
començar i finalitzar una obra en un PAI en eixe estat. Pel que fa al que no es pot dir, indica al Sr. Paradís que es pot 
dir sempre el que siga veritat, el que no siga veritat, no. A la millor és que no és veritat i per això no ho pot dir. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es tracta d’un altre empastre de l’anterior equip de govern quant a les obres 
complementàries, que s’han intentat realitzar sense cap garantia, sense saber l’agent urbanitzador, com moltes altres 
coses que s’han fet, com coses que s’han firmat a tres bandes sense que estiguera una de les parts, i així s’explica pels 
tècnics en un informe de la depuradora. I cada vegada que sona el nom de Manuel Parra com el de Manferfolio i Iresa 
aquest Ajuntament tremola, no sabem per què però ens agradaria saber-ho. Ens agradaria saber si es pot negociar 
abans de trencar aquest conveni perquè es puguen finalitzar les obres. Una moció d’aquestes característiques amb el 
seu volum que entre per despatx extraordinari creiem que caldria intentar millorar la situació. Acceptaríem un ple 
extraordinari. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que com l’expediente ha sigut treballat conjuntament pels departaments de Secretaria i 
Intervenció i que farà un advertiment de legalitat per a cobrir la responsabilitat que li correspon encara que els presents 
solen fer cas omís als advertiments de legalitat que fa. Es tracta d’un cas meridianament clar: s’incompleixen 
l’estipulació segona o la tercera que dóna causa a la resolució del conveni. Els interessos de demora no estan 
contemplats en el conveni, per tant no s’han d’abonar. Les despeses financeres derivades de la constitució d’aval 
tampoc, perquè tampoc ho contempla el conveni. Ara bé, si concorrent la causa de resolució no es resol el conveni 
tenim moltes probabilitats que els interessos de demora i les despeses financeres derivades de l’aval, encara que no ho 
contemple el conveni, i amb informes en contra dels tècnics, sí que ens poden ser imposats en via judicial. I vol que ho 
tinguen en compte a l’hora d’emetre el vot. Si els proposem a les mercantils no rescindir el contracte fins a passats 
quatre o cinc mesos ens contestaran el que ja ens han dit per escrit: volen rescindir el contracte i hi tenen dret. Queden 
advertits del que pot suposar a la Hisenda Municipal no rescindir aquest conveni. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) pregunta si el que sol·liciten és rescindir el conveni o la devolució dels avals. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que no cap una cosa sense l’altra. Per a poder tornar els avals és necessari extingir el vincle 
jurídic que és el conveni. El que han assenyalat per registre d’entrada no és que vullguen modificar el conveni, sinó 
extingir-lo. La intenció no és solament recuperar els avals, sinó fer-li dany a aquest Ajuntament sol·licitant interessos de 
demora i costos financers; per tant, reitera que si no es rescindeix el contracte poden iniciar accions judicials per a 
demanar interessos de demora des del moment en què es retinguen eixos avals. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que els interessos de demora ascendeixen a 180.000 euros, per no haver complit la 
nostra part del conveni. Demanen que el punt quede sobre la taula i que es torne a convocar un Ple abans del dia 10 de 
març, data límit per a contestar la petició, per a poder estudiar-lo bé i vore la possibilitat de reunir-se els grups amb 
l’empresa per a vore si la realització de les obres poguera quedar a favor de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord a deixar el punt sobre la taula sempre que es convoque un ple abans de 
la data assenyalada per a no incórrer en el que ha indicat l’interventor per a poder estudiar millor un punt de tal 
magnitud. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que, tal com ha explicat l’interventor i com es veu plasmat en els informes, queden 
clares les conseqüències de no rescindir aquest contracte, així que si hem d’esperar fins a una data anterior al dia 10 de 
març per a decidir el mateix, la petició de l’empresa és clara: posar fi al contracte, així que espera que es lligen la 
documentació per a emetre un vot que no perjudique els interessos de l’Ajuntament. Contesta al Grup Popular respecte 
del comentari de l’existència d’una possible trama urbanística, diu que després de vore els resultats de l’auditoria 
urbanística queda demostrat que no existeix tal trama, però segueixen tergiversant la realitat, per la qual cosa espera 
que ometen l’expressió “trama urbanística” i respecte a la paraula empastre que tant utilitza el Sr. Canós, per a 
empastres els que ha fet ell mentres ha estat en l’equip de govern. 
 
L’alcalde vol fer una última advertència, que seguiran amb la coherència i la responsabilitat que els caracteritza per a 
governar, i que demanaran responsabilitats a qui incórrega en algun incompliment segons el que marque la llei. Però 
voler deixar sobre la taula, amb els informes en contra, quelcom que ha demanat l’agent urbanitzador i que té dret a 
demanar, solament espera que es tinguen en compte els terminis, ja que a l’estar tan ajustats, és sota la responsabilitat 
dels grups de l’oposició. 
 
El secretari matisa el termini, ja que va arribar un burofax el dia 9 de desembre de 2013; per tant, hi ha de temps fins 
al dia 9 de març pròxim. 
 
A continuació se sotmet deixar el punt damunt de la taula perquè es convoque un ple extraordinari abans del dia 9 de 
març de 2014, a proposta dels grups Popular i Bloc, i resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup Popular i 1 del Grup 
Bloc) i 6 vots en contra del Grup Socialista. 
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9.2. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR RELATIVA A LA RECLAMACIÓ A LA GENERALITAT VALENCIANA DEL 
DEUTE AMB L’AJUNTAMENT DE MONCOFA 
 
“La difícil situació econòmica que travessa l’Ajuntament de Moncofa és innegable. Sense voler entrar en els seus 
orígens sí que és cert que l’endeutament de la Generalitat Valenciana amb l’Ajuntament és un agreujant més en 
aquesta situació. 
 
Segons la informació recollida recentment en els serveis d’Intervenció d’aquest Ajuntament eixe deute ronda el milió 
d’euros, molt inferior als 6.000.000 que l’Ajuntament de Moncofa devia als proveïdors a finals de 2012 i també molt 
per sota dels 3.000.000 del deute de l’Ajuntament de Moncofa amb l’EPSAR. 
 
A proposta del Partit Popular, el Ple de l’Ajuntament de Moncofa acorda 
 
Primer. Reclamar a la Generalitat Valenciana que procedisca, amb caràcter d’urgència, a pagar el deute que té amb 
aquesta corporació”. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) explica la urgència d’elevar a Ple per despatx extraordinari aquesta moció, que és el 
desequilibri econòmic que s’ha produït en aquest últim trimestre de 2013. 
 
Se sotmet la urgència del punt a votació i resulta ratificada per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup 
Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) explica la moció, ja que la Generalitat deu una important quantitat al municipi de Moncofa, 
sense intentar alçar bambolles sobre els motius del deute, insta que es pague com abans millor. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que el Govern central ha fet un nou pla de suport a proveïdors; es tracta en 
aquesta ocasió d’un pla de finançament a les comunitats autònomes, que al seu torn, faciliten als municipis que puguen 
abonar les factures pendents. Alguns ajuntaments ja estan rebent aquestes quantitats, per la qual cosa ens trobem ara 
amb aquesta moció del Grup Popular que entra per despatx extraordinari i pretenen que es tracte de manera urgent, 
que ens pareix populista, quan en nombroses ocasions tant el Grup Bloc com el Grup Socialista han presentat mocions 
en els mateixos termes per a reclamar el deute a la Generalitat i el Grup Popular sempre s’ha abstingut al·legant que 
l’Ajuntament també tenia deutes. Reitera que li pareix populista i partidista, ja que en breu la Generalitat pagarà i és 
una manera de penjar-se una medalla per part del Grup Popular. Votarem a favor perquè estem d’acord en què ens 
paguen el que ens deuen, que és més d’un milió d’euros, però que conste que en dos o tres mesos els diners arribaran 
perquè ja està clar que forma part d’eixe pla de finançament del Govern central a les comunitats autònomes. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no han votat a favor de la urgència perquè creuen que no és necessària, i que en 
nombroses ocasions el seu grup ha presentat mocions relatives al cobrament del deute de la Generalitat, i ara el Grup 
Popular, que es va abstindre en eixes mocions, presenta aquesta moció que pretén ser un llavat de consciència del que 
deu la Generalitat al municipi de Moncofa. Reitera el que ha dit la companya del Grup Socialista: és populisme i els 
pareix ridícul. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que no es tracta d’apuntar-se cap punt, és la interpretació dels grups presents. El deute 
no seria reclamat pel Grup Popular, sinó per l’Ajuntament de Moncofa. Possiblement, per les informacions donades pel 
mateix Ajuntament, aquest no es beneficiaria d’aquest pagament a proveïdors. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que en l’última conversa que van tindre els va informar que una part del deute, 
que és el que pertany al Pla Confiança, relativa al pagament de l’obra del nou edifici de la biblioteca i el mercat no 
s’anava a abonar perquè faltaven unes certificacions, però la resta del deute sí. La setmana passada ens van informar 
que una subvenció de Turisme de 2007 ha sigut abonada. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que no té confiança en el pagament del deute de Conselleria. És cert que s’han pagat unes 
transferències relatives a una subvenció de Turisme per import de 100.000 euros, però el deute total ascendeix a 
1.200.000 d’euros. La seua desconfiança deriva de diverses actuacions, perquè en una reunió que van mantindre ell i 
l’alcalde amb Conselleria els va fer la impressió que no tenien molt clar el deute ni com anaven a pagar-lo. En el RD Llei 
8/2013 van fer una interpretació que el deute es fera via compensació, i quant al pagament derivat del fons de 
compensació ha sabut que és únicament per al pagament a proveïdors de les comunitats autònomes. Això no significa 
que puga arribar algun pagament, però és pessimista en eixe sentit. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que creu que queda patent que no es tracta de penjar-se cap medalla, perquè les 
informacions són clares al respecte: no ens pagaran. A pesar d’això la presentem, perquè es liquide el deute amb 
l’Ajuntament de Moncofa. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb l’interventor, però que hauria d’abstindre’s d’emetre opinions 
personals de si Conselleria ens abonarà el deute o no. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que l’únic que ha donat ha sigut una conclusió a partir de dades objectives, que si d’un 
deute d’1.200.000 euros en l’últim any ens han pagat 100.000 euros, la conclusió és que difícilment liquidaran el deute. 
 



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

Acta de la sessió plenària ordinària de 27 de febrer de 2014                   Pàgina     24 

El Sr. Canós (Grup Bloc) reitera que es tracta d’una opinió. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que no, que es tracta d’una conclusió derivada d’unes dades objectives. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, encara que està d’acord amb el que diu l’interventor, creu que es tracta d’una opinió. 
Es tracta d’una moció populista, votaran a favor, però demanen al Grup Popular que quan ells presenten mocions 
d’aquest tipus també els donen suport. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que es reitera en el que ha explicat en la intervenció anterior i que es tracta d’una 
moció populista del Grup Popular. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que no li pareix ètic que es pose amb els tècnics de l’Ajuntament i que hauria de demanar 
disculpes a l’interventor, ja que ell precisament no és el més indicat per a corregir a ningú. A continuació diu al Sr. Alós 
que celebra que per fi presenten una moció que vaja en contra del seu partit, perquè ací hem anat molts dies a 
manifestar-nos davant de la porta del col·legi per a reclamar el deute de la Conselleria d’Educació i no només no els 
han acompanyat des del Grup Popular, sinó que els han criticat. Els dóna l’enhorabona per aquesta moció. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per unanimitat. 
 
 

B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS PRESENTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
(Del núm. 1 de 2-1-2014 al núm. 200 de 10-2-2014).                   
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 15/2014 SOBRE L’EXECUCIÓ ANUAL I 4t 
TRIMESTRE DE 2013 DEL PLA D’AJUST APROVAT PER L’AJUNTAMENT DE MONCOFA A L’EMPARA DEL RD 
LLEI 4-2012 
 
Els presents es donen per assabentats. 

 
3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 330/2013, RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
REGLA DE LA DESPESA EN EL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2013 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que es donen per assabentats dels punts de l’1 al 5. 
 
La resta de grups es donen per assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 329/2013, RELATIU AL COMPLIMENT DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA AL TANCAMENT DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 
2013 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2013 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
6. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
L’alcalde dóna compte d’un escrit de l’empresa Juan Fornés Fornés, SA que ha demanat muntar dos assortidors de 
gasolina en el Super Mas y Mas. Diu que han buscat si legalment era possible, els han requerit des de l’Ajuntament un 
document tècnic que avance la modificació de les normes subsidiàries de planejament i legalment li caben, per la qual 
cosa informa els grups i els sol·licita que es manifesten sobre si estarien d’acord o no per a no fer treballar els tècnics 
en va.  
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que no es tracta d’estar d’acord o no estar d’acord, sinó que s’ajuste a la llei o no. 
 
L’alcalde diu que com aquest punt s’haurà de passar pel Pleo, igual que en altres ocasions s’ha votat encara que 
existisquen informes en contra, informa amb anterioritat al tràmit. 
 
El Sr. Paradís pregunta per què ha de passar aquest punt pel Ple. 
 
L’alcalde contesta que en cas d’una possible modificació de les normes subsidiàries s’haurien de sotmetre a votació en 
el Ple. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que no havia entés que es tractava d’una modificació de les normes subsidiàries. 
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7. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que sí, com s’ha dit ací, el PAI Belcaire Sud està anul·lat, i no es pot realitzar la 
connexió d’aigües i tampoc el pont; ell té entés que quan s’anul·la un PAI el terreny es considera rústic, i en un sòl 
rústic sí que es poden fer obres, per la qual cosa demana que es revise aquesta afirmació. 
 
L’alcalde contesta que, segons la sentència emesa, el que s’ha anul·lat és la reparcel·lació, no el PAI. És per això que 
no es poden fer obres.  
 
A les 22.00 hores el Sr. Canós (Grup Bloc) s’absenta temporalment del Saló de Plens. A les 22.03 s’hi reincorpora. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) pregunta sobre l’inventari de béns, que es va comunicar que es portaria al Ple de febrer i no 
ha sigut així. Diu que ha detectat algunes coses que no estan bé i les anomena. 
 
L’alcalde contesta que en l’inventari que ha entregat l’empresa adjudicatària del contracte tenia alguns errors i s’ha 
demanat que s’esmenen. Demana al secretari que amplie aquesta informació. 
 
El secretari explica que, efectivament, s’havien detectat alguns errors en el contingut de l’inventari de béns i s’ha fet un 
requeriment perquè els esmenen. I que el que hagen detectat els grups que ho entreguen en Secretaria perquè es 
puga comunicar a l’empresa perquè ho corregisca. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) pregunta per l’escrit del Ministeri d’Hisenda relatiu a l’acord plenari sobre la congelació del 
tipus impositiu de l’IBI. 
 
El Sr. Gual (interventor) explica els termes de l’escrit i el llig. 
 
L’alcalde diu que l’escrit està a disposició de qui el sol·licite. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta per la documentació relativa a la imposició de penalitats de l’obra de la Ronda, que la 
responsable del contracte va quedar fa alguns Plens que l’aportaria i encara no ho ha fet. 
 
L’alcalde contesta que la documentació s’està acabant de recopilar i només estiga preparada es portarà al Ple. 
 
Com que hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 22.18 hores i es va estendre 
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sr. José Vicente Ruano Vila                                                            Sr. Jaime Picher Julià 


