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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  

EL 30 D’OCTUBRE DE 2014 
 

Dia:     30 d’octubre de 2014 
Hora d’inici:   20 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 1.739, de 27 d’octubre de 2014 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:   Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí 
José Mª Andrés Alós  Tania Palacios Giménez 
Matilde Alós Julià   Manuel Martínez Paradís 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Nadia Martí Arnau 
Wenceslao Alós Valls  Ana Safont Recatalà 
Rocío Martínez Casado  Josep Canós Marcos  
      
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Interventor:   Jesús Gual Sanz 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la corporació, amb el fi de 
constituir-se en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ORDINÀRIA DE 25-9-14 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 20-10-14)   
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària de 25-9-2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària de 20-10-2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN RELATIU A LES MOCIONS PRESENTADES EN EL PLE DE DATA 25 DE SETEMBRE 
DE 2014, PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN REFERÈNCIA A LA REVISIÓ DE LES 
ORDENANCES REGULADORES D’IBI URBANA, IBI RÚSTICA, IVTM I TAXA DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 
“Tenint en compte les mocions presentades en el Ple de data 25 de setembre de 2014 pel Grup Municipal 
Popular, en referència a la revisió de les ordenances reguladores d’IBI urbana, IBI rústica, IVTM i la taxa 
de recollida de residus sòlids urbans. 
 
Vistos els acords adoptats pel Ple en la referida data, en què s’acorda la incoació dels mencionats 
expedients i la petició d’informe als tècnics municipals. 
 
D’acord amb l’informe 286-2014 de la Intervenció municipal, amb el tenor literal següent: 

 
 

Informe d’Intervenció número 286-2014 
 

Assumpte: informe emés amb motiu dels acords adoptats pel Ple, en sessió ordinària de 25 de setembre, en què 
s’acorda incoar expedient tendent a minorar el tipus de gravamen per als immobles urbans i el situa en el 0,65%, 
tendent a minorar el tipus de gravamen per als immobles rústics i el situa en el 0,30%, tendent a modificar a la baixa el 
coeficient legal en IVTM així com introduir determinades bonificacions en el referit impost, tendent a modificar a la 
baixa determinades tarifes aplicables a la taxa per la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans. 
 
Exercici: 2014 
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1. FETS 
 
En el mes de setembre el Grup Popular presenta en el registre de l’Ajuntament uns escrits relatius a la modificació de 
les ordenances fiscals, en els termes que figuren en l’encapçalament del present informe. 
 
En data 25 de setembre el Ple municipal acorda incoar el procediment tendent a minorar el tipus de gravamen per als 
immobles urbans i el situa en el 0,65%, tendent a minorar el tipus de gravamen per als immobles rústics i el situa en el 
0,30%, tendent a modificar a la baixa el coeficient legal en IVTM així com introduir determinades bonificacions en el 
referit impost, tendent a modificar a la baixa determinades tarifes aplicables a la taxa per la prestació del servei de 
recollida de residus sòlids urbans. 
 
En data 15 d’octubre aquesta Intervenció sol·licita del Departament de Recaptació municipal, l’emissió d’un informe 
relatiu a l’impacte econòmic que els citats acords podien produir en la hisenda municipal. 
 
En data 20 d’octubre el Departament de Recaptació municipal remet a la Intervenció municipal el referit informe. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Reial Decret legislatiu 2/2004(TRLRHL) 
b) Reial Decret 500/1990 
 
3. INFORME 
 
D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, es procedeix a emetre l’informe següent: 
 
a) Pel que fa a l’observança dels preceptes del TRLRHL: 
 
L’article 72.1 del TRLRHL estableix: 
 
“El tipus de gravamen mínim i supletori serà el 0,4 per cent quan es tracte de béns immobles urbans i el 0,3 per cent 
quan es tracte de béns immobles rústics, i el màxim serà l’1,10 per cent per als urbans i 0,90 per cent per als rústics”. 
 
D’acord amb el precepte citat, els tipus de gravamen proposats per als immobles urbans (0,65%) i rústics (0,30%) 
estan d’acord amb la forqueta definida pel TRLRHL. 
 
Els apartats 4, 5 i 6 de l’article 95 del TRLRHL disposen: 
 
“(…) Els ajuntaments podran incrementar les quotes fixades en l’apartat 1 d’aquest article mitjançant l’aplicació sobre 
elles d’un coeficient, el qual no podrà ser superior a 2. 
Els ajuntaments podran fixar un coeficient per a cada una de les classes de vehicles previstes en el quadre de tarifes 
recollit en l’apartat 1 d’aquest article, el qual podrà ser, al seu torn, diferent per a cada un dels trams fixats en cada 
classe de vehicle, sense excedir en cap cas el límit màxim fixat en el paràgraf anterior.  
 
En el cas que els ajuntaments no facen ús de la facultat a què es refereix l’apartat anterior, l’impost s’exigirà segons les 
quotes del quadre de tarifes. 
 
Les ordenances fiscals podran regular, sobre la quota de l’impost, incrementada o no per l’aplicació del coeficient, les 
següents bonificacions: 
 
a) Una bonificació de fins al 75 per cent en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle, en raó a la 
incidència de la combustió del dit carburant en el medi ambient. 
 
b) Una bonificació de fins al 75 per cent en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la seua incidència 
en el medi ambient. 
 
c) Una bonificació de fins al 100 per cent per als vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-
cinc anys, comptats a partir de la data de la seua fabricació o, si aquesta no es coneguera, prenent com a tal la de la 
seua primera matriculació o, si no, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
La regulació dels restants aspectes substantius i formals de les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors 
s’establirà en l’ordenança fiscal (…).” 
 
D’acord amb el precepte citat les mesures que figuren en les propostes d’acord, en relació amb l’IVTM, són acords amb 
el TRLRHL. 
 
En relació amb la proposta relativa a la modificació de la taxa per la prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans, han de distingir-se els extrems següents: 
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• Existeixen supòsits en què es proposa la mera modificació de tarifes. Aquest és el cas, per exemple, de 
comerços, supermercats i tendes d’alimentació, per cada establiment amb dret de recollida, sempre que la 
superfície excedisca de 250 m². 

 
• Existeixen supòsits en què s’introdueixen nous elements diferenciadors, abans no inclosos en l’ordenança, a 

l’efecte de determinar l’import de la tarifa. Així es delimita entre comerços, supermercats i tendes 
d’alimentació, per cada establiment amb dret de recollida, sempre que la superfície no excedisca de 100 m², i 
quan excedeix de 100 m² però no de 250 m².  

 
En l’ordenança en vigor solament es distingeix en funció de si la superfície excedeix o no de 250 m². 
 

En aquest aspecte l’article 25 del TRLRHL assenyala: 
 
“Els acords d’establiment de taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, o per a finançar 
totalment o parcialment els nous serveis, hauran d’adoptar-se a la vista d’informes tecnicoeconòmics en què es pose de 
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost d’aquells, respectivament. L’informe s’incorporarà a 
l’expedient per a l’adopció del corresponent acord. 
 
No resultarà necessari acompanyar l’informe tecnicoeconòmic a què es refereix el paràgraf anterior quan es tracte de 
l’adopció d’acords motivats per revaloritzacions o actualitzacions de caràcter general ni en els supòsits de disminució de 
l’import de les taxes, excepte en el cas de reducció substancial del cost del servei corresponent. 
 
A efectes del que disposa en el paràgraf anterior, es considerarà que la reducció és substancial quan es preveja que la 
disminució del cost del servei vaja a ser superior al 15 per cent del cost del servei previst en l’estudi tecnicoeconòmic 
previ a l’acord d’establiment o de modificació substancial immediat anterior. Per a justificar la falta de l’informe 
tecnicoeconòmic, l’òrgan gestor de la despesa haurà de deixar constància en l’expedient per a l’adopció de l’acord de 
modificació d’una declaració expressiva del caràcter no substancial de la reducció”. 
 
 
D’acord amb el precepte citat, i vist que en l’expedient objecte de fiscalització no s’ha incorporat l’informe 
tecnicoeconòmic relatiu a la modificació ni l’informe tecnicoeconòmic realitzat amb motiu de l’establiment de la taxa, 
l’òrgan gestor haurà de deixar constància en l’expedient per a l’adopció de l’acord de modificació d’una declaració 
expressiva del caràcter no substancial de la reducció. 
 
En cas que no es deixe constància en l’expedient de l’extrem anteriorment citat, existiria un vici de nul·litat de ple dret 
en relació amb l’acord que s’adopte respecte de la modificació de l’ordenança. Tot això d’acord amb reiterada 
jurisprudència, i s’ha de destacar la STS de 6 de març de 1999 (RJ 1999, 2514) i STS de 21 de març de 2007 (RJ 2007, 
4597). 
 
b) Pel que fa a l’impacte econòmic de les mesures proposades: 
 

QUANTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 AMB LES MESURES PROPOSADES 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
2015 

PREVISIONS 
INICIALS 

PREVISIÓ DRN AFÍ 
EXERCICI CAIXA 2015 

CAPÍTOL 1 4.837.949,98 6.000.926,93 4.837.949,98 

CAPÍTOL 2 0 -840.000,00 -840.000 

CAPÍTOL 3 4.209.175,62 1.041.000 1.041.000 

CAPÍTOL 4 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000 

CAPÍTOL 5 172.000,00 172.000,00 172.000 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 10.669.125,60 7.823.926,93 6.660.949,98 

CAPÍTOL 6 0 0 0 

CAPÍTOL 7 40.000 40.000,00 40.000 

TOTAL INGRESSOS CAPITAL 40000 40000 40000 
TOTAL INGRESSOS NO 

FINANCERS 10.709.125,60 7.863.926,93 6.700.949,98 

CAPÍTOL 8 10.000 10.000 10.000 

CAPÍTOL 9 0 0 0 
TOTAL INGRESSOS 

FINANCERS 10.000 10.000 10.000 

TOTAL INGRESSOS 10.719.125,60 7.873.926,93 6.710.949,98 
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Els criteris seguits per a la projecció del pressupost d’ingressos 2015 han sigut els següents: 
 

• La diferència entre els DRN i les previsions inicials es deu que aquestes últimes s’obtenen d’acord amb el 
criteri de caixa, per a la qual cosa s’aplica als previsibles DRN un percentatge estimat d’èxit de cobrança. 

 
• La previsió de DRN de capítols 1 i 3 s’obté de l’informe emés pel recaptador municipal. 
 
• Els percentatges estimats de cobrança aplicats en els capítols 1 i 3 es mantenen en termes similars als que 

s’espera obtindre al tancament de l’exercici 2014. 
 
• Els percentatges de cobrança que s’esperen obtindre en 2014 s’obtenen de les dades publicades a data actual 

per la Diputació (OVR), els quals s’incrementen en 2% a causa dels que encara resten per a finalitzar l’any. 
 
• En el capítol 2 es preveu, en relació amb el criteri de caixa, la devolució de les devolucions d’ingressos 

indeguts que a data actual existeixen pendents, a excepció de les derivades del reintegrament de PTE 2008 i 
2009. En aquesta matèria s’ha de tindre en compte que pel Departament d’Intervenció es té previst l’inici 
d’un expedient de prescripció que pot afectar positivament el deute que a data actual existeix en matèria de 
devolucions d’ingressos indeguts. No obstant això, atés que a data actual no s’ha iniciat el referit expedient i 
a més no es coneix l’import susceptible de declarar-se prescrit i en virtut del principi de prudència, s’ha 
considerat oportú incloure la totalitat de deute viu a data actual. 

 
• En el capítol 3 s’eliminen els ingressos que no s’esperen obtindre (PASSAREL·LA+PONT+MAGRANER) i en la 

resta es manté un criteri continuista respecte de 2014. 
 
• En el capítol 4 se segueix un criteri continuista respecte de 2014 i es manté l’import previsible de PTE i les 

subvencions que de forma periòdica es reben. 
 
• En el capítol 5 es mantenen els conceptes d’ingressos, si bé s’ajusta l’ingrés de FACSA, i a pesar que existirà 

bestreta de la Diputació no es preveuen interessos derivats de dipòsits bancaris a causa de l’escassa 
rendibilitat, a data actual, d’aquests productes de rendibilització d’excedents. 

 
• En el capítol 7 s’espera rebre la subvenció sol·licitada a la Diputació (connexió camí Cabres) i no realitzar cap 

devolució en aquest concepte. 
    
• En el capítol 8 se segueix un criteri continuista pel que fa al reintegrament de préstecs concedits al personal.  
   
• En el capítol 9 no es preveu cap endeutament, ja que la previsió és que els quatre lots del préstec de la 

depuradora estiguen disposats abans de finalitzar l’exercici, i la part de la despesa que haja d’executar-se en 
2015 es proveïsca mitjançant la incorporació de romanents que emparen despeses amb finançament afectat. 

 
 

QUANTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015 SENSE AUTORITZACIÓ DE REFINANÇAMENT O AMB 
AUTORITZACIÓ PERÒ SENSE COMPLIR PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CRÈDITS INICIALS PREVISIÓ ORN AFÍ EXERCICI 

CAPÍTOL 1 2.918.026,72 2.808.506,84 

CAPÍTOL 2 2.918.601 2.692.390,45 

CAPÍTOL 3 524.558,79 524.559 

CAPÍTOL 4 275.010,00 245.991,00 

TOTAL DESPESES CORRENTS 6.636.196,73 6.271.447,08 

CAPÍTOL 6 3.449.464,62 447.000 

CAPÍTOL 7 0 1.226.327,00 

TOTAL DESPESES CAPITAL 3449464,62 1673327 
TOTAL DESPESES NO 

FINANCERES 10.085.661,35 7.944.774,08 

CAPÍTOL 8 10.000 10.000 

CAPÍTOL 9 754.803 754.803 

TOTAL DESPESES FINANCERES 764.803 764.803 

TOTAL DESPESES 10.850.464,83 8.709.577,56 
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Els criteris seguits per a la projecció del pressupost de despeses 2015 han sigut els següents: 
 

• En els capítols 1 i 2, per a obtindre la previsió d’ORN, s’apliquen els mateixos percentatges d’execució 
ponderats que en 2014. Aquest percentatge ponderat d’execució s’obté dels percentatges d’execució dels 
pressupostos 2012 i 2013. 

 
• En el capítol 1 se segueix un criteri continuista respecte de 2014, tant en crèdits inicials, com en ORN i en 

percentatge d’execució. Tot això perquè s’estimen les mateixes necessitats de personal que les escomeses en 
2014. 

 
• En el capítol 2 se segueix un criteri continuista respecte de 2014, tant en crèdits inicials, com en ORN i en 

percentatge d’execució. Tot això perquè s’estimen les mateixes necessitats en despeses corrents en béns i 
serveis i es considera que s’haurà d’incórrer, com a mínim, en la mateixa despesa global que en el present 
exercici. 

 
• En el capítol 3 es realitza la previsió d’interessos del deute sota la hipòtesi de no obtindre l’autorització del 

Ministeri per al refinançament, o si s’obté aquesta no complir amb el període mitjà de pagament a proveïdors 
(PMP).  

 
La previsió d’interessos contempla la previsible bestreta de la Diputació per import de 2.500.000 € i els 
diferents préstecs vius en l’Ajuntament inclosos els del RD Llei 4/2012 i el de la depuradora. 
 
La previsió s’ha realitzat amb l’euríbor trimestral/anual vigent a data actual. L’euríbor està situat en mínims 
històrics, per la qual cosa molt possiblement l’import a satisfer realment siga més elevat que el previst. 
 
El motiu de consignar en els pressuposts l’import total dels interessos del préstec emparat en el RD Llei 
4/2012, per al cas de no complir el PMP, a pesar d’obtindre’s la hipotètica autorització del Ministeri, el trobem 
en l’informe d’Intervenció 245/2014, de data 12 de setembre de 2014, que assenyala: 
 
“(…) A la vista de l’apartat 3 de l’article 3 del RD Llei 8/2014, el qual s’acaba de transcriure en l’apartat b), i 
atés que l’Ajuntament de Moncofa, a data actual i d’acord amb l’informe de morositat corresponent al segon 
trimestre de 2014 no compleix el període mitjà de pagament a proveïdors que se situa en 51 dies, l’estalvi 
financer que es genere haurà de destinar-se a reduir el deute comercial o període mitjà de 
pagament a proveïdors. 
 
A juí d’aquesta Intervenció la manera de procedir per a donar compliment a la citada finalitat ha de ser la 
següent: 
 
Els pressupostos municipals per a l’exercici 2015 hauran de confeccionar-se, a l’efecte de dotar els crèdits del 
capítol 3, com si tal estalvi no s’haguera generat, per a posteriorment, en virtut d’acord de Ple, declarar la no 
disponibilitat dels crèdits en quantia igual a l’estalvi produït. Així s’aconsegueix la no reducció d’ingressos per 
l’estalvi generat, que no es procedisca a l’ús dels crèdits en quantia equivalent a l’estalvi generat, i com a 
conseqüència destinar l’estalvi generat a reduir deute comercial (…)”. 

 
• El capítol 4 es manté en termes idèntics a 2014. 
 
• En el capítol 6, a l’efecte d’ORN, s’eliminen les despese que no s’executaran (PONT, PASSAREL·LA, 

MAGRANER), es preveu l’execució de la connexió camí Cabres, 67.400 € per a inversions ordinàries i el 50% 
de l’obra relativa a la millora de col·lectors (179.673 €). 

 
Dins dels crèdits inicials sí que es preveuen les despeses urbanístiques anteriorment i no es preveuen les 
despese relatives a la millora de col·lectors, ja que aquests s’acometran mitjançant la incorporació de 
romanents de tresoreria per a despeses amb finançament afectat. Tot això en coherència amb el que s’ha 
exposat en el capítol 9 d’ingressos. 

 
• En el capítol 7, a efectes d’ORN, es preveu l’execució de la part que previsiblement restarà per executar de 

la depuradora. 
 

Dins dels crèdits inicials no es preveuen les despeses relatives a la depuradora, ja que aquestes s’acometran 
mitjançant la incorporació de romanents de tresoreria per a despeses amb finançament afectat. Tot això en 
coherència amb el que s’ha exposat en el capítol 9 d’ingressos. 

 
• El capítol 8 es manté igual que en 2014. 
 
• En el capítol 9 es contemplen les despeses necessàries per a l’amortització dels préstecs vius en l’Ajuntament 

de Moncofa. 
 



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 30 d’octubre de 2014                   Pàgina     6 

 
 

QUANTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2015 AMB AUTORITZACIÓ DE REFINANÇAMENT I COMPLINT EL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 CRÈDITS INICIALS PREVISIÓ ORN AFÍ EXERCICI 

CAPÍTOL 1 2.918.026,72 2.808.506,84 

CAPÍTOL 2 2.918.601 2.692.390,45 

CAPÍTOL 3 301.933,00 301.933 

CAPÍTOL 4 275.010,00 245.991,00 

TOTAL DESPESES CORRENTS 6.413.570,94 6.048.821,49 

CAPÍTOL 6 3.449.464,62 447.000 

CAPÍTOL 7 0 1.226.327,00 

TOTAL DESPESES CAPITAL 3449464,62 1673327 
TOTAL DESPESES NO 

FINANCERES 9.863.035,56 7.722.148,49 

CAPÍTOL 8 10.000 10.000 

CAPÍTOL 9 754.803 754.803 

TOTAL DESPESES FINANCERES 764.803 764.803 

TOTAL DESPESES 10.627.839,04 8.486.951,97 
 
Els criteris seguits per a la projecció del pressupost de despeses 2015 han sigut els mateixos que els assenyalats en 
l’apartat anterior, a excepció de la previsió continguda en el capítol 3 que sí que arreplega l’estalvi generat pel 
refinançament del préstec emparat en el RD Llei 4/2012. 
 
COMPARATIVA DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 AMB EL PRESSUPOST DE DESPESES 2015 SENSE AUTORITZACIÓ 

DE REFINANÇAMENT O AMB AUTORITZACIÓ PERÒ SENSE COMPLIR PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
(PMP) 

 
Aprovació del pressupost sense dèficit: Al comparar les previsions inicials (10.719.125,60 €) amb els crèdits inicials 
(10.850.464,83 €) s’obté un dèficit de -131.339,23 €, i és aquest extrem contrari a l’article 164.4 del TRLRHL que 
prohibeix l’aprovació dels pressupostos en situació de dèficit. 
 
No obstant això cal assenyalar que el referit dèficit es deu fonamentalment a l’elaboració del capítol 1 de l’estat 
d’ingressos d’acord amb el criteri de caixa, raó per la qual l’incompliment podrà solucionar-se confeccionant en 2015 el 
capítol 1 d’ingressos d’acord amb el criteri de meritació. En aquest cas s’ha d’advertir expressament que el fet que 
puntualment se seguisca el criteri de bestreta no ha d’emparar una major despesa per l’Ajuntament, ja que aquest 
extrem donaria lloc a un informe en contra per part d’aquesta Intervenció. 
 
Així els crèdits inicials han de quedar fixats en tot cas en 10.850.464,83 € i les previsions inicials passaran a 
11.882.102,55 €; s’obtindrà així un superàvit d’1.031.637,72 €, superàvit que com s’ha indicat no ha de donar lloc a 
major despesa per tractar-se d’un superàvit “fictici” basat en DRN que no es preveu cobrar. 
 
Resultat pressupostari: Aquesta magnitud es calcula per la diferència entre els drets pressupostaris nets liquidats durant 
l’exercici i les obligacions pressupostàries netes reconegudes durant l’exercici. 
 
Al comparar els DRN (7.873.926,93 €) amb les ORN (8.709.577,56 €), s’obté un resultat pressupostari sense ajustar de 
-835.650,63 €. 
 
No obstant aquest resultat negatiu, sobre ell han de practicar-se els ajustos continguts en la regla 80 de la ICAL, per a 
així obtindre el resultat pressupostari ajustat. 
 
Respecte dels citats ajustos han de tindre’s en compte les consideracions jurídiques següents: 
 

• Ajust positiu per l’import de les obligacions reconegudes amb càrrec del romanent líquid de Tresoreria per a 
despeses generals (RLTGG): no es preveu el reconeixement d’obligacions amb càrrec del RLTGG. 

• Ajust per desviacions de finançament de l’exercici: la previsió d’aquest ajust resulta extremadament complicat 
a data actual. No obstant això, ja que es preveu l’execució en 2015 de la part restant de depuradora i del 
50% de l’obra relativa a la millora de col·lectors amb càrrec de la incorporació de romanents de crèdit que 
emparan despeses amb finançament afectat, les desviacions negatives de l’exercici 2015 serien: 

 
Desviació negativa de l’exercici de –179.673 € derivada de l’obra de millora de col·lectors. 
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Desviació negativa de l’exercici de –1.226.327 € derivada de l’obra de la depuradora. 

 
A la vista del que s’ha exposat el resultat pressupostari ajustat ascendiria a 570.349,37 € (-835.650,63 + 179.673 + 
1.226.327). 
 
Estalvi net: s’entén per estalvi net la diferència entre els DR pels capítols 1 a 5 i les OR pels capítols 1, 2 i 4, minorada 
en l’import d’una anualitat teòrica d’amortització. 
 
Al comparar els DR pels capítols 1 a 5 (7.823.926,93 €) amb les ORN pels capítols 1, 2 i 4 (5.746.888,29 €), s’obté un 
estalvi net de 2.077.038,64 €. 
 
Al minorar aquesta quantitat (2.077.038,64 €) en l’import de l’anualitat teòrica d’amortització* (1.311.549,04 €) 
obtenim un estalvi net de 765.489,60 €. 
 
*El càlcul de l’anualitat teòric d’amortització s’ha realitzat tenint en compte tots els préstecs vius a data actual i a un 
tipus d’interés més elevat que l’actual. 

 
Volum d’endeutament al tancament del 2015: s’obté al comparar el deute viu a final de l’exercici en termes monetaris 
amb els recursos per operacions corrents liquidats durant l’exercici. 
 
El deute viu en termes monetaris al tancament de 2015 serà de 8.015.030,41 € (2.812.000 + 296.807,67 + 
4.906.222,74). 
 
Els recursos per operacions corrents liquidats durant l’exercici ascendeixen a 7.823.926,93 €. 
 
D’acord amb les dades citades, el volum d’endeutament ascendeix a 102,44% (8.015.030,41/7.823.926,93). 
 
Estabilitat pressupostària: s’obté al comparar els ingressos no financers (capítols 1 a 7) amb les despeses no financeres 
(capítols 1 a 7), ambdues magnituds definides d’acord amb criteris de SEC 95 i, posteriorment practicant determinats 
ajustos assenyalats per la IGAE. 
 
Els ingressos no financers ascendeixen a 6.700.949,98 € (capítols 1 a 7 d’acord amb el criteri de caixa), respecte dels 
quals es practiquen els ajustos següents: 
 

• Ajust positiu de 840.000 € per les devolucions d’ingressos aplicades durant l’exercici. 
• Ajust positiu de 18.841,32 € derivat de les devolucions de PTE. 
• Ajust positiu de 360.000 € derivat de la previsible recaptació d’exercicis tancats (30.000 € X 12). 
• Ajust positiu de 50.000 € aproximadament, el qual té l’origen en la quantitat que resta per pagar a la 

Generalitat Valenciana, respecte de la quantitat que aquesta administració endeutava a l’Ajuntament a data 
31-12-2012 en concepte de subvencions corrents i/o capital. Deute que va ser certificat per la Generalitat a 
l’empara del RD Llei 8/2013. 

 
A la vista dels ajustos, els ingressos no financers passen a ascendir a 7.969.791,30 €, els quals si els comparem amb les 
despeses no financeres que ascendeixen a 7.944.774,08 €, posa de manifest un exigu compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària xifrat en 25.017,22 €. 
 
Regla de la despesa: en aquesta magnitud la despesa computable està constituïda per les despeses no financeres (ORN 
capítols 1 a 7), excloses les despeses del capítol 3 (interessos del deute) i la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes (subvencions). 
 
La despesa no financera dels capítols 1 a 7 ascendeix a 7.944.774,08 €, les despeses del capítol 3 ascendeixen a 
524.559 € i els fons finalistes previstos ascendeixen a 194.119,81 €. Així la despesa computable per a 2015 ascendeix a 
7.226.095,27 €. 
 
Si comparem la despesa computable prevista al tancament de 2015 (7.226.095,27 €), amb el límit màxim per a 2015, 
obtingut de l’informe 201/2014 del qual va prendre consideració el Ple de la corporació, que ascendeix a 7.282.821,78 
€, obtenim un compliment de la regla de la despesa amb una mínima diferència de 56.726,51 €. 
 
Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)/morositat: el càlcul d’aquesta magnitud es realitza per comparació entre 
els fluxos de caixa (cobraments/pagaments) de l’exercici 2015. 
 
Solament es tenen en compte els fluxos de caixa de l’exercici 2015, ja que si bé existiran cobraments d’exercicis 
anteriors al mateix 2015 també és cert que a l’inici de l’exercici 2015 existiran pagaments que tindran per objecte 
atendre obligacions que quedaren pendents de pagament al finalitzar l’exercici 2014. 
 
Al comparar els fluxos de caixa de cobraments (6.710.949,98 €) amb els fluxos de caixa de pagaments (8.709.577,56 
€), s’obté una necessitat de liquidesa en caixa de -1.998.627,58 €, la qual ha de ser corregida per l’import de les 
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despeses que s’acometran mitjançant la incorporació de romanents que emparan despeses amb finançament afectat 
(depuradora i col·lectors) ja que es comptarà amb la liquidesa inherent a les dites despeses. 
 
Aquesta correcció ascendeix a 1.406.000 € (1.226.327 + 179.673), de manera que la necessitat de liquidesa en caixa 
ascendeix a -592.627,58 €. 
 
Romanent de tresoreria: a data actual resulta impossible a aquesta Intervenció, a causa de les nombroses variables i 
magnituds que intervenen en eixe càlcul, procedir a la quantificació del romanent de Tresoreria. 
 
L’únic extrem que pot apuntar-se en relació amb aquesta magnitud és que la previsible falta de liquidesa apuntada en 
l’apartat anterior afecta negativament el romanent de Tresoreria, ja que dóna lloc al més que previsible incompliment 
de la morositat i per això a l’augment de les obligacions reconegudes pendents de pagament al tancament de l’exercici 
2015. 

 
COMPARATIVA DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 AMB EL PRESSUPOST DE DESPESES 2015 SENSE AUTORITZACIÓ 

DE REFINANÇAMENT O AMB AUTORITZACIÓ PERÒ SENSE COMPLIR PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
(PMP) 

 
Aprovació del pressupost sense dèficit: en aquest cas s’aprovaria directament el pressupost en situació de superàvit 
sense necessitat d’elaborar el capítol 1 d’ingressos segons el criteri de meritació. 
 
El superàvit que es produiria i que seria de 91.286,56 € (10.719.125,60 – 10.627.839,04) seria un superàvit real. 
 
Resultat pressupostari: serveix el que s’ha exposat amb motiu de la comparació anterior, si bé tenint en compte que en 
el present cas la citada magnitud encara presentaria un import més positiu, a causa que les despeses/OR del capítol 3 
passen a ser inferiors. 
 
Estalvi net: serveix exactament el que s’ha exposat amb motiu de la comparació anterior, ja que la minoració de les 
despeses/OR en el capítol 3 de l’estat de despeses no afecta el càlcul d’aquesta magnitud. 
 
Volum d’endeutament al tancament del 2015: serveix exactament el que s’ha exposat amb motiu de la comparació 
anterior, ja que la minoració de les despeses/OR en el capítol 3 de l’estat de despeses no afecta el càlcul d’esta 
magnitud. 
 
Estabilitat pressupostària: serveix el que exposa amb motiu de la comparació anterior, si bé tenint en compte que en el 
present cas el compliment de l’estabilitat pressupostària quedaria xifrat en 247.643,22 €, a causa que les despeses/OR 
del capítol 3 passen a ser inferiors. 
 
Regla de la despesa: serveix el que s’ha exposat amb motiu de la comparació anterior, ja que el resultat és de 
compliment i amb el mateix escàs marge apuntat anteriorment i que és de 56.726,51 €. 
 
Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)/morositat: serveix el que s’ha exposat amb motiu de la comparació 
anterior, si bé tenint en compte que en el present cas la necessitat de liquidesa en caixa al tancament de l’exercici serà 
de -370.001,58 €, a causa que les despeses/OR del capítol 3 passen a ser inferiors. 
 
Romanent de tresoreria: serveix el que s’ha exposat amb motiu de la comparació anterior. 
 
CONCLUSIONS DERIVADES DE LA COMPARATIVA DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 AMB AMBDUES HIPÒTESIS DE 

PRESSUPOSTOS DE DESPESES DE 2015 
 
En primer lloc cal assenyalar que aquesta Intervenció no pot determinar, per mancar d’elements de juí suficients i 
perquè tals circumstàncies estan sotmeses a un important grau d’incertesa, l’escenari pressupostari, a l’efecte de 
comptar o no amb autorització del Ministeri per al refinançament dels préstecs emparats en el RD Llei 4/2012 i a l’efecte 
de complir o no amb el període mitjà de pagament a proveïdors, amb què comptarà l’Ajuntament de Moncofa en 
l’exercici 2015. 
 
Una vegada delimitada la impossibilitat a la qual es veu sotmesa aquesta Intervenció, cal assenyalar que les conclusions 
que s’extrauen de les comparatives exposades són: 
 

1. En ambdós escenaris es dóna perfecte compliment a les següents magnituds: 
 

• Aprovació del pressupost sense dèficit inicial. 
• Resultat pressupostari ajustat amb signe positiu. 
• Estalvi net positiu. 

 
2. En ambdós escenaris el percentatge d’endeutament previst al tancament de l’exercici 2015 se situa per 

sota del llindar màxim permés del 110%. No obstant això, aquesta Intervenció considera que seria 
recomanable adoptar mesures tendents a la minoració del volum d’endeutament. 
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Aquesta Intervenció considera recomanable l’adopció de mesures tendents a la reducció del percentatge 
d’endeutament, amb la finalitat que l’Ajuntament puga comptar amb un major marge en relació amb el llindar 
màxim d’endeutament i així, en cas que siga necessari, poder acudir a aquesta font de finançament per a 
sufragar despeses d’inversió que es consideren necessàries, urgents i prioritàries per al municipi. 
 
Aquestes mesures poden ser de dos tipus. El primer tipus de mesures serien les consistents a procedir a 
l’amortització anticipada de deute, la qual resulta inviable atés l’escàs o nul marge que ofereixen els 
pressupostos municipals. El segon tipus de mesures serien les consistents a procedir a l’augment dels 
recursos a liquidar per operacions corrents, la qual xoca frontalment amb les mesures proposades que 
impliquen una minoració i/o no augment dels recursos corrents de l’Ajuntament per a l’exercici 2015. 
 

3. En el primer dels escenaris plantejats el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària presenta un 
marge tan escàs que permet a aquesta Intervenció advertir d’un clar risc d’incompliment, amb les 
conseqüències previstes a tal efecte en la LOEPSF. 

 
Aquestes conseqüències, regulades en els articles 18, 19, 20, 21 i 25 de la LOEPSF consisteixen en l’adopció 
de mesures automàtiques de prevenció (les quals tenint en compte la data d’adopció versarien sobre l’estat 
de despeses), formulació d’advertències de risc d’incompliment, adopció de mesures correctives com 
l’aprovació d’un PEF que igual que en l’anterior cas hauria de versar sobre l’estat de despeses i la imposició de 
mesures coactives per l’Estat en matèria de despeses. 
 
En relació amb les possibles mesures per incompliment de l’estabilitat pressupostària i vist que aquelles, 
tenint en compte la data de l’adopció, hauran de versar sobre l’estat de despeses, s’ha de posar de manifest 
que operarien sobre un pressupost municipal que en els últims exercicis ja ha experimentat fortes retallades 
en l’estat de despeses. 

 
En el segon dels escenaris plantejats el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària presenta un 
marge de 247.643,22 €, el qual invita a considerar que no existeix cap risc d’incompliment. No obstant això, 
aquesta Intervenció ha d’advertir que, atés l’escàs o nul marge que ofereixen els pressupostos municipals, 
l’existència d’alguna eventualitat quantitativament rellevant a nivell de despeses podria donar lloc a 
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
En relació amb les citades eventualitats, s’ha de tindre en compte l’alt grau de litigiositat del municipi en 
matèria urbanística; litigiositat que ha donat lloc a nombrosos contenciosos, per elevades quanties, que a 
data actual no compten amb resolució judicial. 

 
4. En ambdós escenaris plantejats el compliment de la regla de la despesa presenta un marge tan escàs que 

permet a aquesta Intervenció advertir un clar risc d’incompliment, amb les conseqüències previstes a eixe 
efecte en els articles 21 i 25 de la LOEPSF. 

 
Aquestes conseqüències consisteixen en l’adopció de mesures correctives com l’aprovació d’un PEF que igual 
que en l’anterior cas (estabilitat pressupostària) hauria de versar sobre l’estat de despeses i la imposició de 
mesures coactives per l’Estat en matèria de despeses. 
 
En relació amb les possibles mesures per incompliment de l’estabilitat pressupostària, i vist que aquestes 
tenint en compte la data de l’adopció hauran de versar sobre l’estat de despeses, s’ha de posar de manifest 
que operarien sobre un pressupost municipal que en els últims exercicis ja ha experimentat fortes retallades 
en l’estat de despeses. 
 

5. En ambdós escenaris plantejats, es posa de manifest una important necessitat de liquidesa de caixa, que 
posa clarament de manifest el més que possible incompliment del període mitjà de pagament a 
proveïdors/morositat, amb les legals previstes a eixe efecte. 

 
Las referides mesures consisteixen principalment en l’obligació de procedir a l’actualització del pressupost/pla 
de tresoreria amb la indicació de les mesures quantificades de reducció de despeses, increment d’ingressos o 
altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que haurà d’adoptar de forma que li permeta generar la 
tresoreria necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors. La comunitat 
autònoma haurà de 

 
En relació amb les possibles mesures per incompliment del període mitjà de pagament a 
proveïdors/morositat, i vist que tenint en compte la data de l’adopció hauran de versar sobre l’estat de 
despeses, ha de posar-se de manifest que aquelles operarien sobre un pressupost municipal que en els últims 
exercicis ja ha experimentat fortes retallades en l’estat de despeses. 
 

6. En ambdós escenaris plantejats, els efectes que es produeixen respecte del romanent de Tresoreria són 
negatius ja que a l’incomplir-se la morositat es produirà un increment de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament al tancament de l’exercici 2015. 
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En definitiva aquesta Intervenció ha d’informar que les mesures proposades, en cas d’adoptar-se en la seua totalitat, 
afecten negativament al romanent de Tresoreria, suposen un greu risc d’incompliment del període mitjà de pagament a 
proveïdors, suposen un greu risc d’incompliment de la regla de la despesa, suposen un greu risc d’incompliment de 
l’estabilitat pressupostària almenys en el primer escenari, minven en una quantitat excessiva el marge pressupostari per 
a fer front a contingències no previstes i que hagen d’abordar-se de forma obligatòria, urgent i prioritària i limiten la 
possibilitat d’acudir a una font de finançament com és l’endeutament per a sufragar despeses d’inversió que es 
consideren necessaris, urgents i prioritaris per al municipi. 
 
A la vista del que s’ha exposat, aquesta Intervenció considera que perquè les mesures proposades siguen viables 
econòmicament han de permetre a l’Ajuntament recaptar (criteri de caixa) almenys 370.000 € més del que està previst 
en les propostes, per a així poder obtindre un cert marge pressupostari en relació amb l’estabilitat pressupostària, la 
regla de la despesa i fer front a la previsible falta de liquidesa en caixa que es donaria en el segon dels escenaris 
abordats. 
 
Aquest increment de la recaptació podria produir-se, entre altres moltes formes, fixant el tipus de gravamen de l’IBI en 
el 0,70% i no en el 0,65%. D’aquesta forma el padró de l’IBI per a 2015, d’acord amb l’informe del recaptador 
municipal, ascendiria a 5.957.613 € que una vegada aplicat el percentatge de cobrança estimada per a 2015 del 80% 
eixiria una recaptació efectiva superior en 340.000 € aproximadament a la prevista per al cas de fixar el tipus de 
gravamen en el 0,65%. 
 
Vist l’informe del recaptador municipal, de data 20 d’octubre de 2014. 
 
A la vista del que s’ha exposat, i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda, propose al 
Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Acceptar la moció presentada pel Grup Municipal Popular en relació amb la modificació de 
l’ordenança reguladora d’IBI rústica i aprovar inicialment la modificació en els termes indicats en l’acord 
plenari de data 25 de setembre de 2014. 
 
Segon. Acceptar la moció presentada pel Grup Municipal Popular en relació amb la modificació de 
l’ordenança reguladora d’IVTM i aprovar inicialment la modificació en els termes indicats en l’acord plenari 
de data 25 de setembre de 2014. 
 
Tercer. Acceptar la moció presentada pel Grup Municipal Popular en relació amb la modificació de 
l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans i aprovar 
inicialment la modificació en els termes indicats en l’acord plenari de data 25 de setembre de 2014. 
 
Quart. Acceptar la modificació de l’ordenança reguladora de l’IBI urbana, si bé fixant el tipus de 
gravamen per a 2015 en el 0,70%. Tot això d’acord amb l’informe de la Intervenció municipal transcrit en 
la present proposta. 
 
Cinqué. Acordar l’exposició al públic de les referides modificacions, amb l’anunci previ en el BOP de 
Castelló, per 30 dias, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple. 
Si transcorre aquest termini sense presentar-hi reclamacions, es consideraran definitivament aprovades, 
en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les”. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) explica que, a partir de la presentació de les mocions per part del Grup 
Popular per a la rebaixa d’impostos, es va acordar que se sol·licitarien els informes pertinents i l’Alcaldia 
presente una proposta. Explica el que suposaria la rebaixa de l’IBI urbana en els termes exposats en 
relació al que proposa el Grup Popular i dóna lectura a part de l’informe d’Intervenció transcrit en la seua 
totalitat en la proposta exposada. Indica que en l’únic en el que han variat les propostes del Grup Popular 
és en el tipus de gravamen d’IBI urbana que solament es pot baixar fins al 0,70%. Indica que si no es 
realitzara aquesta baixada d’impostos l’Ajuntament el pròxim exercici tindria 600.000 euros més i que 
aquest descens d’ingressos pot suposar que no es poden fer front a imprevistos com per exemple que es 
trenque el clavegueram o algun derivat de les obres de la depuradora. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que a la vista dels informes emesos amb motiu de la presentació 
d’aquestes propostes de baixades d’impostos en el Ple de 25 de setembre de 2014, queda palés que eixes 
baixades són totalment factibles, ja que tenen un impacte de menys 122.878 euros, import que suposa 
un 1% del total del pressupost d’aquest Ajuntament que, recorda, és de 10 milions d’euros. La intenció 
del Partit Popular no és que l’Ajuntament estiga en fallida, com està denunciant el Partit Socialista, sinó 
que els veïns paguen menys impostos. A continuació, cita els imports que deixaria d’ingressar 
l’Ajuntament per cada un dels impostos, IBI urbana: -2.172 euros; IBI rústica: -42.839 euros, taxa 
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recollida residus als comerços: -10.435 euros; impost de vehicles: -67.462 euros. Total, com ha indicat 
abans, -122.878 euros. Reitera que es tracta de l’1% del pressupost. Casualment un any abans 
d’eleccions i de manera electoralista el Partit Socialista vol votar a favor d’aquestes mocions, quan fins ara 
ha votat totes les baixades d’impostos en contra. Respecte a l’IBI d’urbana el Partit Socialista proposa 
deixar el gravamen al 0,70%, fet que no suposa una baixada com a tal perquè encara que el gravamen 
baixe el rebut de l’IBI pujarà. El Partit Popular proposa rebaixar aquest tipus al 0,65%, cosa perfectament 
factible, ja que el mateix informe d’Intervenció contempla que els ingressos per liquidació de plusvàlues 
suposen 0 euros, ja que com és sabut, des del Departament de Recaptació no s’ha liquidat ni una sola 
plusvàlua en els últims anys, a pesar que durant l’any 2013 s’han venut més de 1.000 pisos en el 
municipi.  
 
Si es cobraren les plusvàlues corresponents a aquests pisos hi haurien diners per a baixar els impostos 
municipals i encara sobrarien diners per a alguna inversió que necessita el municipi. El que cal fer és 
liquidar aquestes plusvàlues. Presenten una plusvàlua perquè el tipus de gravamen de l’IBI urbana es fixe 
en el 0,65%. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que açò s’està venent com una baixada d’impostos i no ho és, sinó un 
amortiment de la gran pujada d’impostos que ens estan imposant. Des de l’Ajuntament podem modificar 
un tipus impositiu per a amortir la pujada de la revisió cadastral. Des del GrupoBloc mantenim que s’ha 
de baixar la pressió fiscal cap als nostres veïns. Vam ser els primers que vam proposar la baixada 
d’impostos, demanant que es passara el tipus impositiu de l’IBI del 0,8 al 0,7% i el Grup Socialista 
sempre ha votat en contra. Sorprenentment ara, veient que no pot fer res més, es puja al carro de 
proposar la baixada d’impostos. Ara resulta que per rebaixar en 2.150 euros els ingressos relatius a l’IBI 
urbana no es poden dur a terme millores d’infraestructures, no es poden donar ajudes en Serveis Socials, 
etc. L’estabilitat pressupostària es desestabilitza per aquests 2.150 euros. No serà que s’ha de pagar una 
depuradora de més de 13 milions d’euros, una sentència relativa al PAI Belcaire Sud de més de 4 milions 
d’euros, una ronda de més de 2 milions d’euros i un recaptador municipal que fa més de 10 anys que no 
recapta l’executiva, que hauria d’estar expedientat des de fa més de dos anys, i els informes del qual no 
ens resulten fiables. El fet que a multitud d’empreses els prescrigueren les obligacions fiscals en aquest 
Ajuntament és un fet que el govern municipal està encobrint, a pesar del resultat de les auditories 
urbanística i econòmica. Tant en l’anterior legislatura com en aquesta s’estan fent les coses malament i 
això el que fa és perillar l’estabilitat pressupostària, no que es deixen d’ingressar 2.150 euros d’IBI 
urbana, és que és per a riure. Diguen la veritat: que estem endeutats per culpa del govern socialista, i 
que tiren la culpa a no poder fer inversions, com la del camp de futbol, no poder acabar el mercat, etc. a 
la baixada d’impostos. Açò no és seriós. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que si en altres ocasions han votat en contra a la baixada d’impostos 
era perquè hi havia informes en contra. Ara els informes d’Intervenció apunten que es pot assumir una 
baixada d’impostos i per això es votarà a favor. D’una altra banda, tant que diu el Sr. Canós que no es fia 
del recaptador municipal, no es nota, perquè s’ha basat en les dades del seu informe que estan 
equivocats, i a causa d’aquest error en l’informe, no es tracta de deixar d’ingressar 122.000 euros sinó 
615.000 euros, diners amb els quals sí que es podrien cobrir inversions com el camp de futbol. No sap 
d’on es trau el Sr. Canós que hi ha una sentència a pagar de més de 4 milions d’euros, perquè ací no es 
té coneixement d’això. El Sr. Canós s’inventa les coses, es tira a la piscina sense tindre en compte les 
conseqüències. S’han emés uns informes prudents i del que es desprén de les dades del nou informe de 
Recaptació, en 2015 es deixaran de recaptar 615.544 euros. Els informes diuen que tenim un pressupost 
limitat i si tenim un imprevist l’any que ve, no tindrem d’on traure els diners, perquè no hi ha repartides 
en les regidories 500.000 euros per a poder disposar d’ells. Si arriba una sentència i hem d’efectuar un 
pagament important, què fem? Amb aquesta baixada d’impostos ho posem tot en perill, inclús les coses 
essencials per al poble. Els informes estan fets per un tècnic, no es tracta de política. Votarem a favor 
perquè els informes estan a favor. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que l’informe de l’interventor està fet des de la prudència perquè ja se 
sap que no es liquida ni una plusvàlua. El que cal fer és recaptar el que corresponga per aquestes 
plusvàlues, i d’eixa manera hi hauria suficients diners per a assumir aquesta baixada d’impostos i per a 
acometre alguna altra inversió en infraestructures que tanta falta fan a aquest poble. Quant als informes 
en contra, l’any passat hi hagueren informes en contra pel que fa a la baixada d’impostos i el Partit 
Popular i el Bloc votaren a favor de la baixada i que se sàpia l’Ajuntament no ha fet fallida. Quant al que 
diu el Sr. Canós que es tracta d’una compensació de taxes, no és exactament així. L’IBI d’urbana es 
congela i la resta (rústica, fems i vehicles) són una baixada pura i dura. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, efectivament, l’IBI d’urbana es compensa, i la resta d’impostos es 
baixen, ja que durant tots aquests anys no s’ha fet i estem pagant més del doble que en altres municipis. 
El nostre grup sí que llig els informes de Recaptació i es pregunta si la regidora d’Urbanisme ho fa, 
perquè dóna la casualitat que el Grup Bloc sempre posa el dit a la llaga i de seguida se’ns ataca dient que 
no ens llegim els informes, que no ens assabentem de res, que denunciem les irregularitats, etc. Però el 
que és cert és que quan es va aprovar el pressupost nosaltres vam denunciar unes certes irregularitats en 
el capítol I de Personal i en altres partides com la d’atencions protocol·làries (paelletes i pa i circ). A 
continuació, el Sr. Canós es queixa a l’alcalde que no el deixen utilitzar el seu torn de paraula, ja que 
l’estan increpant des del bàndol dels socialistes. Atencions protocol·làries i despeses diverses, no es tracta 
de la partida de festes. La partida de publicitat per import de 156.000 euros. Se segueixen contractant els 
serveis de lletrats per a diversos procediments sense licitar i indica que existeix fraccionament, serveis 
que si es licitaren s’estalviaria un import major del que ara es pretén que es deixe de recaptar amb l’IBI. 
El que fa el Govern municipal és no escoltar el Bloc i el que vol és augmentar la pressió fiscal per a 
recaptar més diners i així poder tapar les estafes i les coses mal fetes i tot el que reflecteixen les 
auditories urbanística, judicial i financera de les quals no volen buscar cap responsable des que estan en 
aquest Ajuntament. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) explica que les plusvàlues que queden per liquidar són de 2013 i 2014, 
període en què no hi havia mans per a fer aquest treball, fet del qual es va informar al Sr. Andrés 
personalment en la Comissió Informativa d’Hisenda, així com també es va informar el Sr. Canós, 
precisament perquè no es poden crear places d’auxiliar administratiu. 
 
L’alcalde crida l’atenció per primera vegada al Sr. Andrés i al Sr. Alós per interrompre el torn de paraula 
de la Sra. Palacios. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) continua la intervenció per a dir que es va cedir a la Diputació de 
Castelló la gestió de la Recaptació municipal, tant de la part en voluntària com en executiva perquè, li 
agrade o no al Sr. Canós, aquest Ajuntament va fer una auditoria econòmica al Departament de 
Recaptació després de la qual es va concloure que l’Ajuntament de Moncofa no tenia capacitat per a 
embargar ni per a recaptar tot el que havia de recaptar. Auditoria que existeix i que es pot consultar, 
encara que no se li ha donat la publicitat que el Sr. Canós li ha donat a les altres i després de la qual es 
va decidir transpassar la gestió de la recaptació a Diputació, que tampoc té mitjans personals per a 
liquidar aquestes plusvàlues manualment, i han acceptat gestionar la part executiva però no la part 
voluntària de les plusvàlues. Com no tenim personal perquè no en tenim suficient i per als que critiquen la 
falta de personal d’aquest Ajuntament, els recorde que hi ha una congelació d’ocupació pública per part 
del govern de Mariano Rajoy, per la qual cosa estem a l’espera que Diputació dispose d’eixos mitjans 
personals per a efectuar eixes liquidacions. Amb açò queda contestada l’acusació del Sr. Canós que estem 
encobrint el recaptador i el que s’ha fet en Recaptació, ja que en el seu dia es va fer una auditoria 
econòmica, quan estava el Sr. Canós en l’equip de govern, i després quan es va decidir transpassar la 
gestió de la recaptació a Diputació va votar en contra, fet que pareix una falta de vergonya. El Sr. Canós 
ha dit que el mercat no està acabat i és fals: està acabat i pagat, això sí, per l’Ajuntament de Moncofa, no 
per la Generalitat Valenciana, que és qui hauria d’haver-lo fet. Per a la informació del Sr. Andrés, hi ha 
pendents de liquidar 1.500 plusvàlues. L’informe del recaptador on diu que es deixarien d’ingressar en 
concepte d’IBI urbana 2.150 euros no és correcte. 
 
L’alcalde adverteix al Sr. Andrés que si segueix interrompent el cridarà a l’ordre per segona vegada i ja 
sap que a la tercera l’expulsarà. A continuació el crida a l’ordre per segona vegada. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) continua la intervenció dient que aclarirà algunes barbaritats que s’han 
dit per part del Grup Bloc. En primer lloc que l’equip de govern està encobrint una mala gestió, cosa que 
no va denunciar en el seu dia quan formava part d’aquest equip de govern. 
 
L’alcalde crida a l’ordre al Sr. Canós per intervindre sense tindre el torn de paraula. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que el Sr. Canós aprofita que hui hi ha més públic per a dir que no 
s’han demanat responsabilitats, etc. Com ja se li ha dit en diversos plens, si creu que alguna cosa no s’ha 
fet bé en aquesta legislatura o en anteriors en l’Ajuntament de Moncofa pot anar al jutjat i denunciar-lo. 
Quant a les suposades irregularitats en matèria de contractació, tant la contractació del personal laboral 
com del funcionari és correcta i li torna a repetir que pot anar al jutjat si creu que no és correcte. Quant a 
la partida d’atencions protocol·làries que ha insinuat el Sr. Canós que serveix per a pagar paelles, explica 
que aquesta partida és la que engloba les despeses de la presentació de la reina de les festes, amb tot el 
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muntatge que això suposa, i que els àpats de l’equip de govern se’ls paga cada un de la seua butxaca. 
Aquesta partida també cobreix les despeses derivades dels actes que organitzen les associacions, per 
exemple lloguer de taules i cadires, etc. Quan una associació demana algun tipus d’ajuda per a aquests 
actes se’ls dóna. Quant a la gran quantitat de lletrats que es contracten en aquest Ajuntament, donem 
per ben invertit eixos diners, perquè no existisquen errors en els procediments, i perquè el poble pague el 
menys possible. A partir d’ací el que haja de dir el Sr. Canós, en el jutjat. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) demana la paraula per al·lusions. 
 
L’alcalde no li dóna la paraula. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que hui ací el que vol és protagonisme, i que en el seu dia quan formava part de 
l’equip de govern podria haver dit tot el que està malament i no ho va fer. Li pregunta per què se’n va 
anar; si tantes coses estaven malament, per què no es va quedar per a solucionar-les, o és que va tindre 
por que les coses funcionaren massa bé. La transparència a la qual sempre s’ha referit el Sr. Canós ha 
sigut tanta que ha decidit anar-se’n. Quan va tindre a la mà firmar la moció de censura amb el Partit 
Popular i no ho van fer ni uns ni altres, perquè són uns covards. El Sr. Canós es dedica a mentir i a 
manipular, i llança pamflets pel poble en els qual diu que la baixada de l’IBI ha de realitzar-se de manera 
equilibrada, beneficiant tant el ciutadà com l’Ajuntament. Quan diu que la baixada d’aquest impost 
suposaria deixar d’ingressar 2.000 euros no s’ho creu ni ell ni els que han defés anteriorment amb la 
mateixa quantitat aquesta baixada. Es tracta de 600.000 euros, no de 2.000. El que passa és que s’ha 
utilitzat aquest error per a traure’l en premsa. Estem a poc temp de les eleccions, tranquils que el poble 
tornarà a dir el que vol. En definitiva, estem governant en minoria perquè l’oposició uneix els seus vots 
per a decidir qüestions d’aquest Ajuntament, però pregunte a qui volen afavorir amb aquesta baixada 
d’impostos, ja que encara que estem d’acord que la baixada de l’IBI rústica beneficia l’agricultor que 
manté les terres en actiu en aquests temps de crisi, també a aquell que les ha abandonat. Aquesta 
baixada d’impostos suposarà que no s’arribe a les previsions que teníem i que les ajudes de serveis 
socials s’hagen de reduir. Es tracta d’una manera de governar, o pensar en la majoria del poble o pensar 
en uns pocs. L’oposició pot votar a favor d’aquesta baixada d’impostos, però els informes d’Intervenció 
són clars i amb eixa reducció d’ingressos si hi ha algun imprevist en el municipi no es podrà solucionar. 
 
Se sotmet a votació el dictamen amb l’esmena presentada pel Grup Popular i resulta aprovada per 7 vots 
a favor (6 del Grup Popular i 1 del Grup Bloc) i 6 vots en contra del Grup Socialista. 
 
 
3. DICTAMEN RELATIU A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER A CANCEL·LAR TOTALMENT O PARCIALMENTE LES 
OPERACIONS DE PRÉSTEC FORMALITZADES PER LES EELL A L’EMPARA DEL RD LLEI 4-2012 
 
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 24 d’octubre prevista en la clàusula dotzena dels plecs 
rectors per a la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per a cancel·lar totalment o 
parcialment les operacions de préstec formalitzades per les entitats locals amb el fons de pagament a 
proveïdors a l’empara del Reial Decret Llei 4/2012 que es transcriu a continuació: 
 

“ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓ 
 
El dia 24 d’octubre de 2014 es va constituir la mesa de contractació prevista en la clàusula dotzena dels 
plecs rectors per a la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per a cancel·lar totalment o 
parcialment les operacions de préstec formalitzades per les EELL amb el FFPP a l’empara del RD Llei 
4/2012. 
 
La mesa queda composta per: 
 
a) Presidenta: Tania Palacios Giménez, primera tinenta d’Alcaldia, que té les delegacions d’Alcaldia en 
virtut del Decret 1702/2014. 
 
b) Vocals: l’interventor 
               l’oficial major 
 
c) Secretària: la funcionària responsable del Departament de Contractació. 
 



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 30 d’octubre de 2014                   Pàgina     14 

Vista l’acta de la mesa de contractació, de data 20 d’octubre de 2014, en què entre altres extrems 
s’acorda requerir a l’entitat BBVA a l’efecte que procedisca a esmenar determinades omissions contingudes 
en l’oferta presentada en data 16 d’octubre de 2014. 
 
Tenint en compte la documentació presentada per l’entitat bancària BBVA en data 23 d’octubre de 2014. 
 
A la vista del que s’ha exposat, la mesa de contractació acorda elevar a l’òrgan de contractació la següent 
proposta d’acord: 
 
Primer. Excloure a Caixabank del present procediment per a la concertació d’una operació de préstec a 
llarg termini per a cancel·lar totalment o parcialment les operacions de préstec formalitzades per les EELL 
amb el FFPP a l’empara del RD Llei 4/2012. Tot això a l’empara de les consideracions jurídiques següents: 
 
En el cas de la referida entitat bancària, l’import oferit ascendeix a 653.372 €, el qual queda per sota de 
l’import econòmic mínim que, segons la clàusula primera dels plecs, ha d’ascendir en el cas de la referida 
entitat a 653.372,49 €. 
 
En aquest cas la mesa de contractació considera que el referit defecte no té caràcter esmenable i per això 
ha de donar lloc a l’exclusió de l’entitat bancària Caixabank del present procediment a efectes del present 
procediment per a la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per a cancel·lar totalment o 
parcialment les operacions de préstec formalitzades per les EELL amb el FFPP a l’empara del RD Llei 
4/2012. 
 
La referida exclusió troba el fonament jurídic en la clàusula setena dels plecs referida a les “PROPOSTES”, 
en què s’indica: 
 
“(…) La presentació d’oferta/proposta suposa l’acceptació dels presents plecs, i no s’admetran aquelles 
que siguen contràries a qualsevol de les condicions del plec. No obstant això, l’òrgan de 
contractació es reserva la facultat de declarar desert tot o part de l’import màxim de 5.854.579,78 € i 
justificarà la decisió en motius d’oportunitat relacionats amb els preus de mercat vigents (…).” 
 
Segon. Considerar, a la vista de la documentació presentada per l’entitat BBVA en data 23 d’octubre, 
esmenades les omissions contingudes en l’oferta presentada per la referida entitat. 
 
Tercer. Admetre a la licitació les entitats bancàries següents: 
 

• Banco Santander 
• Cajamar 
• BBVA 
• Caixa La Vall 
• Banco Popular 

 
Quart. Adjudicar, de l’import total previst en els plecs i que ascendeix a 5.854.579,78 €, la quantitat de 
2.270.000 € a l’entitat bancària Banco Santander per haver presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament d’acord amb la clàusula novena del plec. Les condicions de l’adjudicació són: 
 

• Euribor trimestral. 
• Diferencial d’1,04%. 
• Base de liquidació d’interessos: 360. 
• Període de liquidació d’interessos i capital: trimestral. 
• Sistema d’amortització: amortització trimestral comprensiva de quota d’amortització i 

interessos; les quotes d’amortització seran constants. 
• Data d’abonament de les quotes d’amortització i els interessos el dia 29 dels mesos de 

febrer, maig, agost i novembre de cada any comprés dins de la duració total del 
contracte; la data de 29 de maig de 2022 serà l’última en què correspon realitzar 
l’abonament en concepte de quota d’amortització i interessos. 

• La primera quota d’amortització s’abonarà en la primera de les dates indicades més 
amunt que esdevinga a partir de la data de formalització del contracte. En aquesta 
mateixa data es procedirà al primer abonament en concepte d’interessos, per al càlcul 
desl quals es tindran en compte els dies transcorreguts des de la formalització de 
l’operació fins a la data d’abonament dels referits interessos. 
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• Sense cap tipus de comissió ni repercussió de despesa. 
 
Quinto. Adjudicar, de l’import total previst en els plecs i que ascendeix a 5.854.579,78 €, la quantitat de 
3.000.000 € a l’entitat bancària Cajamar per haver presentat la segona oferta més avantatjosa 
econòmicament d’acord amb la clàusula novena del plec. Les condicions de l’adjudicació són: 
 

• Euribor trimestral. 
• Diferencial d’1,15%. 
• Base de liquidació d’interessos: 360. 
• Període de liquidació d’interessos i capital: trimestral. 
• Sistema d’amortització: amortització trimestral comprensiva de quota d’amortització i 

interessos; les quotes d’amortització seran constants. 
• Data d’abonament de les quotes d’amortització i els interessos el dia 29 dels mesos de 

febrer, maig, agost i novembre de cada any comprés dins de la duració total del 
contracte; la data de 29 de maig de 2022 serà l’última en què correspon realitzar 
abonament en concepte de quota d’amortització i interessos. 

• La primera quota d’amortització s’abonarà en la primera de les dates indicades més 
amunt que esdevinga a partir de la data de formalització del contracte. En aquesta 
mateixa data es procedirà al primer abonament en concepte d’interessos, per al càlcul 
dels quals es tindran en compte els dies transcorreguts des de la formalització de 
l’operació fins a la data d’abonament dels referits interessos. 

• Sense cap tipus de comissió ni repercussió de despesa. 
 
Sisé. Adjudicar, de l’import total previst en els plecs i que ascendeix a 5.854.579,78 €, la quantitat de 
584.579,78 € a l’entitat bancària BBVA per haver presentat la tercera oferta més avantatjosa 
econòmicament d’acord amb la clàusula novena del plec. Les condicions de l’adjudicació són: 
 

• Euribor trimestral. 
• Diferencial d’1,17%. 
• Base de liquidació d’interessos: 360. 
• Període de liquidació d’interessos i capital: trimestral. 
• Sistema d’amortització: amortització trimestral comprensiva de quota d’amortització i 

interessos; les quotes d’amortització seran constants. 
• Data d’abonament de les quotes d’amortització i els interessos el dia 29 dels mesos de 

febrer, maig, agost i novembre de cada any comprés dins de la duració total del 
contracte; la data de 29 de maig de 2022 serà l’ última en què correspon realitzar 
abonament en concepte de quota d’amortització i interessos. 

• La primera quota d’amortització s’abonarà en la primera de les dates indicades més 
amunt que esdevinga a partir de la data de formalització del contracte. En Aquesta 
mateixa data es procedirà al primer abonament en concepte d’interessos, per al càlcul 
dels quals es tindran en compte els dies transcorreguts des de la formalització de 
l’operació fins a la data d’abonament dels referits interessos. 

• Sense cap tipus de comissió ni repercussió de despesa. 
 
Seté. Determinar, d’acord amb la clàusula quarta dels plecs, que l’import total adjudicat és l’import 
màxim, i que en tot cas l’import que es formalitzarà de forma global amb les entitats bancàries 
adjudicatàries serà l’import viu que presenten els préstecs emparats en el RD Llei 4/2012 a la data de 
formalització del contracte objecte dels presents plecs. 
 
Indicar que si a la data de formalització del contracte objecte dels presents plecs, l’import pendent 
d’amortitzar és inferior a l’adjudicat de forma global a les tres entitats adjudicatàries, l’ajust de tals 
quantitats es realitzarà amb càrrec de l’adjudicació realitzada a favor de l’entitat bancària que haguera 
presentat l’oferta menys avantatjosa econòmicament. 
 
Huité. Notificar el present acord a les entitats bancàries i supeditar la referida adjudicació a l’autorització 
prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la qual es troba regulada en l’article 3.2 del RD 
Llei 8/2014. 
 
Nové. Sol·licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la qual es troba regulada 
en l’article 3.2 del RD Llei 8/2014. 
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Desé. Facultar l’alcalde per a la firma dels distints documents necessaris per a la materialització dels 
préstecs adjudicats” 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple de la Corporació acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació, en l’acta de data 24 
d’octubre de 2014, en els termes exactes exposats anteriorment. 
 
SEGON. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que hi procedisquen”. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) explica que en 2012 es va demanar un préstec per al pagament a 
proveïdors d’uns 6 milions d’euros amb un interés del 5 i escaig per cent, quasi del 6 per cent. Ara es 
tracta de concertar un altre préstec per a cancel·lar aquest i pagar així menys interessos; si estàvem 
pagant un interés del 5,5% ara passaríem a pagar un 1,14%, fet que suposaria un estalvi per a 
l’Ajuntament d’uns 230.000 euros enguany. En el Ple passat es va elevar la proposta que es va votar a 
favor amb el suport del Grup Popular i aquests dies arrere es va reunir la mesa de contractació i va 
adjudicar tres entitats bancàries: al Banco de Santander per 2.270.000 euros amb un interés de l’1,04 %, 
a Cajamar per import de 3.000.000 euros amb un interés de l’1,15% a la resta, 584.579,78 euros al BBVA 
amb un interés de l’1,17%. Ix una mitjana de l’1,14% d’interés amb l’estalvi indicat abans. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que per fi té torn de paraula, perquè ací tot el món pot opinar i comentar 
i ara és el seu torn de paraula. Tal com es va aprovar en el Ple passat, el préstec que tenia concertat 
l’Ajuntament amb un interés del 5% per al pagament a proveïdors en 2012 es liquida i es concert un altre 
perquè el Govern central ha permés refinançar aquest préstec amb un diferencial com ha dit la Sra. Safont 
de l’1,04%, 1,15% i 1,17%, per la qual cosa l’estalvi és evident i a la vista dels informes favorables 
votaran a favor. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que en el seu dia trobaren correcte que es pogueren concertar préstecs amb 
el Govern central per al pagament a proveïdors encara que el tipus d’interés no ens pareixia correcte, ja 
que el banc els prestava els diners a l’1 i escaig per cent i ells ens els prestaven a nosaltres al 5 i escaig 
per cent, i obtenien un benefici. Des de Compromís es va donar suport a aquesta mesura i es va poder 
pagar així un deute de més de 5 milions d’euros només començar aquesta legislatura, cosa que el Partit 
Popular no va donar suport. Ara resulta que tant PP com PSOE sí que donen suport a la nova iniciativa del 
Govern central que farà que el poble s’endeute amb entitats financeres, posant tot el deute en mans 
privades. Ens pareix bé l’estalvi però no el fons, ja que posar en mans de les entitats bancàries privades 
tot el deute públic és una manera de fer negoci del Govern central i d’afavorir els bancs, i no ens pareix 
bé, encara més si cap, amb el tema de les targetes opaques d’entitats bancàries com Bankia. El que 
hauria d’haver fet el Govern és baixar el diferencial i no actuar d’aquesta manera electoralista de cara les 
eleccions. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que no entén per què el Sr. Canós parla d’actuar de manera 
electoralista si estem baixant els impostos. El préstec a proveïdors que es va firmar en el seu dia quan el 
Sr. Canós estava en l’equip de govern es va concertar amb 14 bancs, ara es concerta amb 3 bancs. Si el 
Sr. Canós no vol que l’Ajuntament estalvie 230.000 euros que ho diga. Si no són els bancs no sabem qui 
ha de finançar aquest deute, li pareix molt estrany el que diu el Sr. Canós. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu al Sr. Canós que, després de la demagògia que està fent amb aquest 
tema, el diferencial passa del 5% a l’1% i l’estalvi de què es beneficiarà el poble és evident; per tant es 
tracta d’una mesura que cal aprovar estiga qui estiga. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tergiversen les seues paraules i que ells amb el que no estan d’acord és 
amb què el deute es pose en mans de les entitats financeres, que és el que els crea desconfiança. El que 
critiquen és que el Govern central imposara un 5% d’interés quan a ell l’havien deixat els diners a l’1% 
d’interés. Què passa amb eixe 4% de diferència? Que se l’han emborsat. Quan han parlat d’electoralisme 
es referien al del Govern central, no al del municipi. El Govern posa en mans de les entitats privades el 
deute de les entitats locals en compte de reduir el percentatge del tipus d’interés i regalar així els diners 
dels contribuents als bancs. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que l’equip de govern ha pres la decisió de cancel·lar els préstecs 
existents per al pagament a proveïdors i concertar altres amb un tipus d’interés més baix; aquest fet fa 
que l’Ajuntament estalvie 240.000 euros. D’una altra banda, s’acaba d’aprovar una baixada d’impostos, i 
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això suposa uns menors ingressos, però que estan contemplats en eixos 240.000 euros. A partir d’ací no 
entenem res del que diu el Sr. Canós ni per què en el seu dia va votar a favor d’aquesta operació i ara  
votarà en contra. Pareix que prefereix pagar al 5% d’interés que a l’1%. No estem en el Parlament, estem 
a Moncofa i el que votarem és el millor per al poble.  
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós no solament s’embolica, sinó que també embolica la gent. De qui hem de 
fiar-nos és de nosaltres mateix, que som els que hem de tornar el préstec, i canvia molt de tornar-lo quasi 
al 6% que a l’1%. El Sr. Canós parla ací de Mariano Rajoy i del Govern central i ací cada u sap què defén, 
però en el punt anterior defenia el contrari: llevar-li impostos a qui més té i deixar a qui menys té sense 
res. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per majoria absoluta amb 12 vots a favor (6 del Grup 
Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
4. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP BLOC SOBRE EL CONTRACTE DE SERVEI DE 
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS DE VEGETALS I MATERIALS DELS 
PARCS I JARDINS DEL TERME MUNICIPAL DE MONCOFA 
 
“Atès que al plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de conservació, manteniment i 
subministraments de vegetals i materials dels parcs i jardins del terme municipal de Moncofa, 
concretament al punt 7.2 Control del servei, se cita el següent: 
 
7.2. CONTROL DEL SERVEI 
La comprovació de la qualitat del servei l’efectuarà l’Ajuntament de Moncofa per mitjà del personal 
funcionari assignat a eixe fi. La inspecció es realitzarà amb butlletes d’estat confeccionades per a això, que 
recolliran tots els treballs a realitzar. En les butlletes s’anotaran les anomalies observades i, periòdicament, 
l’inspector del servei municipal realitzarà la inspecció de les zones verdes. 
Sobre els resultats de la inspecció es realitzarà una valoració global del servei en la totalitat de les zones 
verdes objecte del contracte i es donarà la mateixa importància relativa a tots els treballs unitaris inclosos 
en cada grup. 
Sobre la valoració global s’establirà el grau de compliment del contracte tant en les tasques a realitzar com 
en tots els altres punts del contracte i el plec de condicions, a l’efecte que procedisca. 
En cas de disconformitat el contractista podrà recórrer, en el termini màxim de 24 hores a partir de la 
recepció de la notificació corresponent, davant del servei d’inspecció de l’Ajuntament, que amb les 
diligències oportunes prèvies  resoldrà. 
 
Per tot el que s’ha exposat, presentem la següent 
 

MOCIO 
 

1. Sol·licitem una còpia i que es done compte la sessió vinent en aquest plenari de tots i cadascun de les 
butlletes d’estat confeccionades fins ara. 
 
2. Sol·licitem una còpia i que es done compte la sessió vinent en aquest plenari de totes les valoracions, 
incloent-hi el grau de compliment del contracte. 
 
3. Sol·licitem una còpia i que es done compte en aquest plenari la sessió vinent de totes les millores 
realitzades fins ara i quines serien les que falten per realitzar segons la proposta presentada per Centre 
Verd”. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que des del seu grup han detectat des de fa molt temps l’estat dels parcs i 
jardins del municipi. Com segons l’equip de govern, almenys és el que usen com a estratègia, el Grup 
Bloc no s’assabenta de res, doncs resulta que sí que s’assabenta del que passa en el municipi. En el 
contracte de manteniment de jardins hi havia unes clàusules per les quals es va acordar que l’Ajuntament 
podia fiscalitzar l’empresa i demanar-li les butlletes dels treballs realitzats. Com s’ha demanat aquesta 
documentació per activa i per passiva i no se’ls ha facilitat, ho eleven al Ple. Posa exemples de parcs i 
instal·lacions del municipi i de l’estat en què estan. Es tracta de fiscalitzar l’empresa perquè complisquen 
amb el que està establit en el contracte i fer-se responsable del que no està bé, tant del manteniment 
com de les millores, per exemple la pista de petanca, que estan construint darrere de la piscina, lluny del 
centre de la ciutat, i l’estat del camp de futbol, per culpa del qual un xic s’ha lesionat el genoll recentment 
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i que aquesta empresa hauria de tindre impecable. Demanem que es fiscalitze i poder vore els informes 
de control per a saber si aquesta empresa està complint les seues obligacions. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós menteix fins a la sacietat i que l’estat dels parcs i jardins del municipi no és 
tan lamentable. Si vol que la culpa que un xic haja tingut un accident en el camp de futbol és ara de 
l’empresa de manteniment del camp que diga on va entropessar el xic. El Sr. Canós sap perfectament que 
s’està fent un seguiment d’aquesta empresa, cosa que ell no feia quan estava en l’equip de govern, però 
ara sí que ho fa. Diu que no es preocupe, que li ensenyaran tots els papers que demana i que els jardins 
estan millor que estaven, però encara queden algunes coses per fer. Respecte als pipican, el Sr. Canós va 
dir una altra mentida, que era que en costava 3.000 euros cada un i no, es tracta d’una millora del 
contracte, i això ho sap el Sr. Canós perquè va estar en la firma d’eixe contracte. Per tant, li demana que 
no diga el que no és i que no faça enfadar el personal perquè no és decent per la seua part. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que, tal com es va acordar en la Comissió Informativa, esperaran que el 
regidor de l’àrea corresponent explique el tema per a intervindre. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que quan estaven en l’equip de govern també estaven darrere de l’empresa, 
però havien de respectar la regidoria que s’ocupava d’aquest tema, la de Serveis, perquè no pretendrien 
que fera ell també eixe treball. Creuen que era treball del regidor corresponent, i esperen que ho seguisca 
fent. No estem acusant a ningú, únicament volem que es faça un control sobre aquesta empresa i que 
ens mostren les butlletes dels treballs realitzats perquè, igual que la majoria del poble, creiem que no ho 
està fent correctament. El contracte que es va firmar era fabulós: millores en el camp de futbol, pipicans, 
papereres, etc. La qüestió és que aquesta empresa no ho està complint. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) diu que s’està fent un seguiment de l’empresa des del mes de maig i s’ha 
arribat a una conclusió que després comentarà. Respecte als pipicans, se n’haurien d’haver instal·lat 17 i 
se n’han instal·lat 11, pareix que el Sr. Canós no ho té clar. Falta per posar les papereres i el pal, 
acabaran d’instal·lar-lo, han començat a instal·lar els escocells al carrer Ermita i l’avinguda Generalitat. 
L’empresa està fent la zona verda juntament a la piscina amb una pista de petanca, i el Sr. Canós ho 
sabia quan va firmar el contracte, i podria haver-ho dit llavors i no ho va fer. Però ara ho diu fins a la 
ràdio, com sols ser habitual. Tot aquest seguiment ha arribat a un punt en què s’hi han imposat 
penalitats.  
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que l’explicació els pareix bé, i que si s’han d’imposar penalitats que 
s’imposen. Però a pesar de l’explicació reiteren la sol·licitud de les butlletes i dels informes per escrit des 
que es va iniciar el contracte, no des d’un temps a aquesta part que ja sabem que l’empresa està 
complint més o menys amb les millores. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós es qüestiona si va haver de fer en el seu dia el treball del regidor de Medi 
Ambient, i li recorda que la faena que feia en aquest Ajuntament era molt poca, perquè tenia una 
secretària a la seua disposició, i la seua presència també va ser molt escassa. Que explique per què va 
tindre por i va fugir. I li recorda que les paelles que diu que ha fet l’equip socialista les feia ell amb els 
diners que li assignava a les seues partides en la plaça del poble i ho pot demostrar, perquè les factures 
estan allí. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que no s’hauria d’haver arribat a l’extrem de demanar mitjançant moció 
aquesta documentació, i que també en volen una còpia. És evident que l’empresa no està complint el 
contracte, perquè els parcs de Moncofa estan destrossats, fins que un dia tindrem un disgust i no sabrem 
a qui denunciar, si a l’empresa o a l’Ajuntament, però convindria posar-se al dia com més prompte millor. 
 
El Sr. Martínez (Grup Popular) li diu a la Sra. Alós que si no ha escoltat el que ha dit, que se li han 
imposat penalitats a l’empresa. I respecte de la documentació que sol·licita el Sr. Canós ací està el que va 
firmar en el seu dia i diu que no se li entrega. Se li ha entregat sempre tot el que ha demanat, i la 
instal·lació dels pipicans era una millora del contracte, quan ell havia dit que costaven 3.000 euros, una 
altra mentida del Sr. Canós, que s’assabente tot el món. Demana al Sr. Canós que siga més seriós i que 
no embolique la gent, perquè la seua credibilitat en aquests moments no és la que era. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) demana la paraula per al·lusions. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Canós ja ha utilitzat els tres torns de paraula, però que si vol pot intervindre, però 
si la Sra. Alós vol fer-ho abans que ho faça. 



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 30 d’octubre de 2014                   Pàgina     19 

 
La Sra. Alós (Grup Popular) demana al Sr. Martínez que llija en què consisteix eixa sanció a l’empresa.  
El Sr. Martínez (Grup Socialista) diu que la penalització a l’empresa consistirà a deixar d’abonar 8.000 
euros aproximadament dels 16.000 euros mensuals que estan cobrant actualment. Els passarà una còpia 
de la documentació des de l’inici de l’expedient fins a la penalització, i si requereixen algun document més 
o qualsevol informació addicional la facilitaran. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) manté que han tingut un torn de paraula per a exposar la moció, la resposta a 
les preguntes del regidor i un segon torn de paraula, però no entraran en eixa discussió si se’ls concedeix 
aquest torn de paraula. El Sr. Martínez ha fet ací teatre sobre la credibilitat del seu grup, però no ha llegit 
tot el que devia, o ha llegit el que li convé. Ensenya una instància en què demanen la documentació que 
acredite els treballs realitzats per l’empresa de manteniment de jardins, i els van contestar que es 
procediria a la comprovació dels dits treballs, en cap moment els van entregar les butlletes sinó aquest 
informe, una part del qual ha llegit el Sr. Martínez. Es demana la documentació des de 2011 i no ens l’han 
facilitat, així que no sabem qui té menys credibilitat i qui és el mentider. I efectivament, firmem un 
contracte estupend, però volem saber quant li costen al poble les millores que hi ha en eixe contracte. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que no es preocupe que encara queda temps perquè complisca totes les 
millores del contracte, i si no és aixi se li imposaran penalitats a l’empresa. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per unanimitat. 
 
 
5. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi ha cap despatx extraordinari. 
 
B)  PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS (DEL NÚM. 1.401 DE 10-9-2014 AL 1.600 
DE 3-10-2014) 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) sol·licita els decrets núm. 1.421 sobre la relació de factures pagades a Molés i 
Martí i, si és possible, les còpies de les factures, i els decrets 1.583 i 1.588 de contractes d’adjudicació de 
defensa jurídica. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es donen per assabentats. 
 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 3r TRIMESTRE DE 2014 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que es donen per assabentats. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es donen per assabentats. 
 
3. DONAR COMPTE DE L’INFORME RELATIU AL PLA D’AJUST DEL 3r TRIMESTRE DE 2014 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que es donen per assabentats. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es donen per assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1.702 DE 20-10-14 SOBRE LA DELEGACIÓ D’ALCALDIA 
ELS DIES 23, 24 I 27 D’OCTUBRE DE 2014 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que es donen per assabentats. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es donen per assabentats. 
 
5. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1.703 DE 20-10-14 SOBRE LA DELEGACIÓ DE LES 
REGIDORIES DE SERVEIS SOCIALS, FESTES I MAJOR, I CÀRREC DE TRESORERA 
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El Sr. Alós (Grup Popular) diu que a la vista de la documentació en què s’indica que per al nomenament de 
la Sra. Safont com a tresorera no s’ha tramitat l’expedient oportú i tampoc s’ha subscrit la pòlissa 
d’assegurança corresponent, la qual es tenia obligació de posseir des de 2011; pregunta al secretari si 
l’elecció de tresorer aquesta vegada, igual que es va fer en el seu dia, no s’hauria d’haver elevat i votat en 
el Ple. Cal recalcar també que aquest decret de delegació del càrrec de tresorera s’aprova a pesar que 
existeix un informe en contra del secretari. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) demana que se’ls facilite l’informe que acompanya a aquest decret de delegació 
del càrrec de tresorera en la Sra. Safont, i si eixa delegació s’ha de fer per acord plenari o hi ha més 
possibilitats. 
 
El secretari explica que la delegació del càrrec de tresorer en un regidor es va fer en el seu dia per acord 
plenari en 2011, i eixe acord en el seu dia ja indicava que es tractava de quelcom conjuntural per no 
haver-se cobert per un funcionari, per la qual cosa ja revestia d’alguns vicis que feien que no fóra del tot 
correcte jurídicament parlant. Ara la delegació podria haver-se elevat a Ple però igualment no haguera 
sigut correcte, perquè per la categoria d’aquest Ajuntament no pot exercir la Tresoreria un regidor. Es 
tracta d’un expedient que, encara que es tracte d’una substitució temporal, té una sèrie d’aspectes que 
haurien d’haver sigut analitzats amb més deteniment, i l’acord plenari incloïa la subscripció d’una 
assegurança, cosa que no constava en la documentació revisada. De totes formes, amb la normativa 
actual, caldria que veure si seria necessari o no subscriure eixa pòlissa d’assegurança, perquè en el seu 
dia es va aplicar una normativa que es discuteix si està o no en vigor. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta si cap alguna al·legació al decret. 
 
El secretari contesta que, com a qualsevol acte administratiu, és recurrible a través dels recursos que 
escaiguen. 
 
L’alcalde diu que tots aquests problemes vénen perquè no es vol que es tinga un tresorer que és el que 
marca la llei, però de totes formes prendrem nota i acudirem on faça falta per a preguntar què hem de fer 
quan els dos partits de l’oposició tenen la majoria dels vots i voten en contra que tinguem un tresorer que 
és el que ens correspon per llei. 
 
 
6. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
El secretari dóna compte de tres informes d’Intervenció, relatius al període mitjà de pagament, a 
l’estabilitat pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2014 i la regla de la despesa corresponent al 
tercer trimestre de 2014, documentació que no ha sigut facilitada però que està a disposició en el 
Departament d’Intervenció i que es facilitarà per correu electrònic. 
 
L’alcalde explica que els dies 23 a 27 d’octubre en què es va delegar l’Alcaldia en la primera tinenta 
d’Alcaldia va ser perquè va assistir a l’entrega dels premis Príncep d’Astúries atorgat al moncofí Avel·lí 
Corma. Únicament vol transmetre que va ser un acte molt emotiu en el sentit que el fet que un fill de 
Moncofa tinga una rellevància en la comunitat científica tan reconeguda ens fa vore que no sabem el que 
tenim. I que en moments com aquests s’arriba a apreciar la importància de la seua persona com a 
professional, apart de la gran persona que ja sabem tots que és. Avel·lí Corma és un ambaixador de 
Moncofa perquè cada vegada que té ocasió de parlar, va per davant que és de Moncofa, per la qual cosa 
hem d‘estar agraïts no solament per això, sinó pels èxits científics que ha aconseguit. 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que a principis de l’any passat presentaren un escrit on sol·licitaven les 
despeses jurídiques i les despeses de sentències jurídiques d’un període determinat. Ens van facilitar les 
factures corresponents i es va poder observar que les dites despeses ascendien a 125.000 o 130.000 
euros a l’any, però les despeses relatives a les sentències no ens les han facilitat encara. 
 
L’alcalde diu que només les tinguen els les facilitarà. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) formula un prec, que la partida de foment d’ocupació s’use per a contractar a 
algú que es dedique a liquidar les plusvàlues pendents. A continuació formula la pregunta que quan es 
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tramitarà un expedient disciplinari al recaptador municipal, ja que diversa documentació posa de manifest 
que durant diversos anys no s’ha efectuat la recaptació correctament. 
 
L’alcalde contesta que eixe expedient es tramitarà en el seu moment precís, i que en el seu dia quan el Sr. 
Canós estava en l’equip de govern ja sabia per què no s’ha iniciat, perquè si s’expedienta aquest senyor, 
no facilitarà les dades que fan falta perquè es puga traspassar tota la informació de l’Ajuntament a 
Diputació. No entén la insistència del Sr. Canós en aquests moments sobre aquest tema, el que ocorre és 
que en un acte de covardia se’n va anar fugint de l’equip de govern i ara demana explicacions de diverses 
qüestions. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) contesta que més sol·licituds que ha fet el seu grup sobre aquest tema amb 
anterioritat al Ple de hui no es poden fer i que no és un acte de covardia, que tal com van manifestar en el 
seu dia, si trobaven alguna cosa en les auditories demanarien responsabilitats, i que malgrat açò l’equip 
de govern no vol demanar responsabilitats. 
 
L’alcalde pregunta al Sr. Canós per què no ha anat al jutjat a denunciar aquestes suposades irregularitats, 
i per què no va firmar la moció de censura en el su dia quan es va plantejar, i li contesta que perquè va 
tindre por i per això se’n va anar. 
 
No va haver-hi més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 21.25 hores i es va 
estendre aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 30 d’octubre de 2014 
 

El secretari                  Vist i plau l’alcalde 
 
 
 
 
 
 

  Sr. José Vicente Ruano Vila                                             Sr. Jaime Picher Julià 


