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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 5 DE FEBRER DE 2015 

 
 
Dia:     5 de febrer de 2015 
Hora d’inici:   20 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 241/2015, de 2 de febrer de 2015. 
Sessió:     Ordinària. 
 
Alcalde president:   Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
 
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Mª Dolores  Arnau Muñoz Tania Palacios Giménez 
Wenceslao Alós Valls  Manuel Martínez Paradís 
Rocío Martínez Casado  Ana Safont Recatalà 
Josep Canós Marcos  Nadia Martí Arnau 
   
Regidors absents:  Eduardo Paradís García 
    Matilde Alós Julià 
Oficial major en  
funcions de Secretaria:  Sonia Llombart Monfort 
 
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 LA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE 
DE 2014)   
 
Se sotmet a votació l’acta i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. DESPATX EXTRAORDINARI  
 
2.1. PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER A 
L’ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE XEC BEBÉ I AJUDES DE LLIBRES DE TEXT 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal 19/2015, amb el tenor literal següent: 
 

Informe Intervenció número 19/2015 
 

Assumpte: Informe d’Intervenció emés amb motiu de la providència d’Alcaldia, de data 5 de febrer de 
2015, en què se sol·licita a aquesta Intervenció l’informe relatiu a la possibilitat legal de procedir en 2015 
a la concessió de les subvencions de xec bebé i llibres de text convocades en 2014. 
 
Exercici: 2015 
 
1. FETS 
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En data 5 de febrer de 2015 pel Sr. Alcalde s’ha dictat providència en la qual se sol·licita a aquesta 
Intervenció l’informe relatiu a la possibilitat legal de procedir en 2015 a la concessió de les subvencions de 
xec bebé i llibres de text convocades en 2014. 
 
En l’expedient consta la documentació següent: 
 
- La referida providència. 
- L’expedient, de l’exercici 2014, relatiu a les ajudes econòmiques per a xec bebé. 
- L’expedient, de l’exercici 2014, relatiu a les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
a) Reial Decret Legislatiu 2/2004 (TRLRHL) 
b) Reial Decret 500/19900 
 
 
3. INFORME 
 
A l’empara de l’article 214 del TRLRHL, s’emet l’informe següent: 
 
a) Pel que fa la possibilitat legal de procedir a la concessió de les subvencions: 
 
Les bases reguladores de les subvencions en matèria d’ajudes a la natalitat (xec bebé), concretament la 
base 4a, indiquen: 
 
"Es tindrà dret a percebre la corresponent ajuda pels naixements o adopcions que tinguen lloc entre l’1 de 
gener i 31 de desembre de l’any natural immediatament anterior a l’exercici pressupostari amb càrrec del 
qual s’atorgue la referida subvenció." 
 
Del que s’ha exposat es dedueix clarament que la consignació existent en l’aplicació pressupostària SVG-
920-48007, existent en el pressupost prorrogat de 2014 a 2015, no és la concessió de subvencions per a 
naixements ocorreguts en 2013, sinó per als ocorreguts en 2014. D’aquesta manera, s’ha d’assenyalar que 
la imputació directa, de les despeses amb origen en la concessió de subvencions per a naixements del 
2013, a l’aplicació pressupostària SVG-920-48007 vulnera el principi d’anualitat dels crèdits al qual 
posteriorment ens referirem. 
 
D’igual manera, de la redacció continguda en les bases reguladores d’ajudes econòmiques per a 
l’adquisició de llibres de text, concretament de les bases 2a i 5a, pot deduir-se clarament que la 
consignació existent en l’aplicació pressupostària SVG-920-48004, existent en el pressupost prorrogat de 
2014 a 2015, no és la concessió de subvencions per a l’adquisició de llibres de text relatius al curs 2013-
2014, sinó per als llibres de text relatius al curs 2014-2015. D’aquesta manera, cal assenyalar que la 
imputació directa, de les despeses amb origen en la concessió de subvencions per a llibres de text del curs 
2013-2014, a l’aplicació pressupostària SVG-920-48004 vulnera el principi d’anualitat dels crèdits al qual 
posteriorment ens referirem. 
 
El principi d’anualitat dels crèdits pressupostaris està consagrat en l’article 176 del TRLRHL que assenyala: 
 
"(...) Amb càrrec dels crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost solament podran contraure’s 
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es 
realitzen en l’any natural del mateix exercici pressupostari. 
 
No obstant el que es disposa en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el 
moment del reconeixement, les obligacions següents: 
 
a) Les que resulten de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que perceba les retribucions amb 
càrrec dels pressupostos generals de l’entitat local. 

 
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors, prèvia 
incorporació dels crèdits en el supòsit establit en l’article 182.3 (...)". 
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D’acord amb el citat article 176, esdevé impossible l’aplicació directa, al pressupost prorrogat, de les 
despeses amb origen en les subvencions convocades en 2014. Tot això d’acord amb les consideracions 
següents: 
 

• La finalitat dels crèdits no empara la imputació de les despese amb origen en subvencions per a 
naixements de 2013, ni per a llibres de text del curs 2013-2014. 

• No es compleixen cap dels supòsits excepcionals, és a dir no es tracta de despeses de personal ni 
es tracta d’una despesa degudament adquirida en exercicis anteriors, atés que en 2014 no es va 
adquirit tal compromís a la vista dels documents que existeixen en els expedients. 

 
No obstant el que s’ha exposat, la impossibilitat d’aplicació directa de les despeses amb origen en 
subvencions de llibres de text i xec bebé convocades en 2014, cal assenyalar que existeix una possibilitat 
legal que empara la pretensió de concedir en 2015 les subvenciones convocades en 2014. Aquesta 
possibilitat legal és la que es conté en l’article 26.2.c) del RD 500/1990. 
 
b) Pel que fa a les actuacions de tot ordre que han de realitzar-se per a la concessió de les subvencions: 
 
L’article 26 del RD 500/1990 recull una possibilitat addicional a les contemplades en l’article 176, la qual 
està referida a obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix l’article 60.2 del mateix RD 
500/1990. 
 
Segons l’article 60.2 del RD 500/1990: “correspondrà al Ple de l’entitat el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, 
o concessions de quitament i espera”. 
 
Dels articles anteriorment esmentats han d’extraure’s les conclusions següents: 
 
1. A pesar del principi d’anualitat pressupostària i per tant creditícia, consagrat en l’article 176 del TRLRHL, 
es permet imputar als crèdits de l’exercici corrent les despeses d’exercicis anteriors prèvia tramitació del 
corresponent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
2. La competència per al reconeixement extrajudicial de crèdits correspon al Ple, sempre que no existisca 
dotació pressupostària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, les actuacions a realitzar per a poder imputar al pressupost prorrogat en 
2015 les despeses que deriven de la concessió de subvencions de xec bebé i llibres de text convocades en 
2014, són: 
 
Primer. Habilitar crèdit en el pressupost prorrogat, mitjançant la pertinent modificació pressupostària, que 
en el present cas consistirà un crèdit extraordinari que afectarà les partides següents: 
 
A)  AUGMENT EN DESPESES 
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

 
SVG-920-480071 Xec bebé any 2013 10.854,30 € 

 
 
SVG-920-480041 Llibres de text curs 2013-2014 8.000 € 

 
TOTAL 18.854,30 € 

 
 
B)  DISMINUCIÓ EN DESPESES 
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

 
SVG-920-48004 Guarderies i llibres escolars 18.854,30 € 

 
TOTAL 18.854,30 € 
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Tant el TRLRHL, com el RD 500/1990 estableixen el marc jurídic següent: 
 
Els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals 
s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a 
l’exercici següent i per al qual no existeix crèdit (article 177 TRLRHL). 
 
Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb algun o alguns 
dels següents recursos: 

a. Amb càrrec del romanent líquid de tresoreria, calculat d’acord amb el que estableixen els articles 
101 a 104. 

b. Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte 
del pressupost corrent. 

c. Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del pressupost vigent no 
compromeses, les dotació de les quals s’estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu 
servei. 

Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran incoats, per ordre del 
president de la corporació i, en el seu cas, dels òrgans competents dels organismes autònoms 
dependents d’ella, en les unitats que tinguen a càrrec seu la gestió dels crèdits o siguen responsables 
dels corresponents programes. 
 
A la proposta s’haurà d’acompanyar una memòria justificativa de la necessitat de la mesura que haurà de 
detallar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o 
recursos que han de finançar-la; s’haurà d’acreditar: 
 
El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-lo a exercicis 
posteriors. 

a. La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a eixa finalitat específica, 
en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromés en la 
partida corresponent, en cas de suplement de crèdit. 

La inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establida la 
vinculació jurídica. 

b. Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els previstos, que la 
resta dels ingressos estan efectuant-se amb normalitat, excepte que aquells tinguen caràcter 
finalista. 

c. La insuficiència dels mitjans de finançament previstos en l’article 36.1 en el cas que es pretenga 
acudir al finançament excepcional establida per l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre. 

La proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, serà sotmesa pel president a 
l’aprovació del Ple de la corporació (article 158.2, LRHL). 
 
L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que 
els pressupostos i han de ser executius dins del mateix exercici en què s’autoritzen. 
 
En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels 
pressupostos de l’entitat a què es refereixen els articles 20 i 22 (article 158.2, LRHL). 

 
Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciosos administratius contra els 
pressupostos de l’entitat a què es refereix l’article 23. 
 
A la vista del que s’ha exposat s’INFORMA FAVORABLEMENT la present modificació 
pressupostària, ja que la font de finançament es correspon amb baixes de crèdits les dotacions de 
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les quals s’estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Tot això d’acord amb 
l’execució pressupostària que en 2014 ha presentat l’aplicació SVG-920-48004. 
 
Segon. Una vegada haja entrat en vigor la referida modificació i, per tant, s’haja habilitat el crèdit 
necessari, podrà dictar-se la resolució administrativa de concessió i pagament de subvenció amb 
càrrec del pressupost prorrogat 2015. 

 
A la vista de tot el que antecedeix propose al Ple, amb la finalitat de posteriorment procedir a 
l’atorgament i pagament de les subvencions de xec bebé i llibres de text incoades en 2014, 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació pressupostària, consistent en crèdit 
extraordinari finançat amb baixes: 
 
A)  AUGMENT EN DESPESES 
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

 
SVG-920-480071 Xec bebé any 2013 10.854,30 € 

 
 
SVG-920-480041 Llibres de text curs 2013-2014 8.000 € 

 
TOTAL 18.854,30 € 

 
 
B)  DISMINUCIÓ EN DESPESES 
 
Aplicació pressupostària Denominació Import 

 
SVG-920-48004 Guarderies i llibres escolars 10.854,30 € 

 
TOTAL 18.854,30 € 

 
 
Segon. Acordar l’exposició al públic de la referida modificació, amb l’anunci previ en el BOP, 
per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions al Ple. 
 
Tercer. Si transcorre el 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’aprovació definitiva de la modificació serà publicada en el BOP i es remetrà una còpia a 
l’Administració General de l’Estat i a la corresponent comunitat autònoma”. 
 
Se sotmet a votació la urgència i resulta aprovada per unanimitat. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que ha detectat una errata en la disminució de despeses de la 
proposta. 
 
El Sr. Gual (interventor) diu que, efectivament, l’import de l’aplicació pressupostària de 
guarderies i llibres escolars ha de coincidir amb el total, i la quantitat coincident és de 
18.854,30 euros. 
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El Sr. Andrés (Grup Popular) demana que s’aclarisquen uns imports plasmats en la proposta, 
corresponents a transferències de crèdits per import de 60.000 euros negatius. 
 
El Sr. Gual (interventor) explica que aquesta setmana s’han detectat des dels departaments de 
Secretaria i Intervenció una sèrie de deficiències quant al tràmit de les subvencions de xec bebé 
i llibres de text. Ambdós expedients es van incoar i publicar durant 2014 però no es va resoldre 
la concessió durant 2014, per la qual cosa es pretén la concessió en 2015. L’ordenament jurídic 
proposa el reconeixement extrajudicial de crèdit, però abans d’això cal habilitar els crèdits 
necessaris en les aplicacions pressupostàries corresponents mitjançant aquesta modificació de 
crèdit. S’adjunta l’estat d’execució perquè es puga observar que en el seu dia es pogueren 
concedir totes les ajudes. A continuació explica com seguirà el tràmit fins al pagament de les 
ajudes. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que a la vista de l’expedient han observat que s’ha tractat d’un 
oblit o error i que s’han adonat ara que no hi havia decret per a procedir al pagament d’unes 
subvencions, fet que mostra la forma de treballar d’aquest Ajuntament. L’error es detecta ara i 
s’ha de fer tot un expedient de modificació de crèdit. Indica també que estan en possessió d’un 
certificat de Secretaria que indica l’assistència a plens i comissions dels regidors del seu grup de 
dos anys, que s’haurà de pagar més prompte o més tard, amb el conseqüent greuge que açò 
suposa per a les declaracions de la renda respectives; i l’alcalde era sabedor perquè se li va 
traslladar el malestar per aquest assumpte. Així que no saben si aquesta és la forma habitual de 
treballar. 
 
L’alcalde contesta al Sr. Andrés que està en el seu dret de pensar el que vullga i de manifestar-
ho en el seu torn de paraula. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb la proposta, perquè ho esten amb aquestes 
subvencions. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que no posaran pedres al camí, perquè els usuaris que 
sol·licitaren aquestes subvencions i aportaren la documentació no tenen culpa de res, però 
mostren el malestar sobre les gestions realitzades, perquè creuen que és el seu treball. 
 
L’alcalde pregunta al Sr. Andrés si el malestar de què parla és per no haver cobrat els imports 
d’assistències a comissions i plens. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que no, que l’alcalde està equivocat si pensa això, perquè ells 
no estan ahí per a cobrar els 50 euros estipulats per a una comissió, però si ell vol vendre al 
poble que sí, que estan ahí per eixos diners, no li importa, perquè el poble és menut i tots es 
coneixen. És una forma de fer política i a ells els estan causant un greuge. El que ha d’admetre 
és que s’han adonat que una cosa està mal feta i per això han hagut de portar aquest punt al 
Ple. Li fa la sensació que estan sent tractats com a mesquins. 
 
L’alcalde contesta que això de mesquins ho ha dit el Sr. Andrés i que no sap si el seu enuig és 
perquè no han cobrat les assistències durant eixe temps, o perquè ara Hisenda els descomptarà 
més per declarar-ho més tard, però que si s’ha fet així és perquè la llei ho permet. A 
continuació, el crida a l’ordre perquè és la tercera vegada que l’interromp amb gestos i es riu de 
les seues paraules. 
 
Se sotmet a votació el punt i resulta aprovat per majoria absoluta, amb 11 vots a favor (6 del 
Grup Socialista, 4 del Grup Popular i 1 de Grup Bloc). 
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B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I LES RESOLUCIONS (DEL NÚM. 2.001 D’11-12-
2014 AL 2.165 DE 31-12-2014)                       
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 4t TRIMESTRE DE 2014 
(LLEI 15/2010) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
3. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’EXECUCIÓ, ANUAL I 4t TRIMESTRE DE 
2014, DEL PLA D’AJUST APROVAT A L’EMPARA DEL RD LLEI 4-2012 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA AL TANCAMENT DEL 4t TRIMESTRE DE 2014 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA AL TANCAMENT DEL 4t TRIMESTRE DE 2014 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
6. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
No hi ha comunicacions ni disposicions oficials. 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Canós pregunta quan es facilitaran els informes relatius a la imposició de penalitats dels 
contractes d’obra de la Ronda i de manteniment de jardins, aquest últim per l’empresa Centre 
Verd. 
 
L’alcalde contesta que quan estiguen acabats els els facilitaran. 
 
L’alcalde realitza un prec al Sr. Alós, ja que ell en les xarxes socials ha publicat la pregunta de 
amb quins diners s’ha pagat una carta que anunciava la seua candidatura a les pròximes 
eleccions, li contesta que amb diners del Partit Socialista, i li demana que justifique ell amb 
quins diners s’han pagat els butlletins que edita el Partit Popular, perquè s’hi veu el logotip de 
Diputació i els diners de Diputació són diners de tots. Si no demostra el contrari traient-hi la 
factura, creurà que els butlletins estan pagats amb diners de la Diputació. 
 
El Sr. Alós contesta que no disposa de cap factura, ja que eixos butlletins són realitzats pel 
Partit Popular. I vol aclarir que ell no ha preguntat pels diners amb què s’ha pagat el full que 
s’ha distribuït, sinó per la foto que està en la capçalera, que segurament serà una foto que s’ha 
pagat amb diners de tots els moncofins, perquè és una foto que ha eixit en un programa i 
suposa que no s’haurà fet gratis. Això és el que no li pareix bé, que s’utilitze una foto en una 
carta del Partit Socialista que ha sigut pagada pel poble. 
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L’alcalde diu que eixa foto es va fer per al programa de festes de 2012, i posteriorment es va 
utilitzar en un Crónica, per la qual cosa ja es va utilitzar per al que es va fer. El que passa que 
el Sr. Alós vol confondre la gent dient que ell es gasta els diners del poble per al seu propi 
benefici. Li indica que ell no és dels que toca els diners del poble, quan el Sr. Alós anuncia que 
quan siga alcalde baixarà els sous dels regidors, quan en realitat el que farà serà que els 
regidors no tinguen dedicació exclusiva, per tindre sous d’altres empreses. Això és enganyar la 
gent, dir que rebaixarà els sous i cobrar d’altres llocs. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que això és una percepció de l’alcalde. 
 
L’alcalde diu que sí, que això és el que ell creu i per això ho diu. 
 
Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència alça la sessió a les 20.25 
hores i s’estén aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 5 de febrer de 2015 
 

L’oficial major en funcions de Secretaria              Vist i plau, l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Sra. Sonia Llombart Monfort                 Sr. Jaime Picher Julià 


