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ACTA 

Expediente núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/18 El Ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus 
convocatòria 

Extraordinària
Motiu: «Despatx d’assumptes abans de la finalització de l’any en
curs»

Data 21 de desembre de 2017 

Duració Des de les 14.00 fins a les 15.05 hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per WENCESLAO ALOS VALLS 

Secretari MARC PALOMERO LLOPIS 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i cognoms Assisteix

52947106W ANA VICENTA GRACIA VILALTA SÍ

73376651G JAIME PICHER JULIA SÍ

33465679N JESÚS GUAL SANZ SÍ

52946420Y JOSE MARIA ANDRES ALOS SÍ

18941575V JOSÉ MANUEL FRANCH PERUGA SÍ

52949967B JUAN BAUTISTA VILAR PARADÍS NO

18976422L MARIA SANDRA JULIA JULIA NO

53380318D MARIA TERESA ALEMANY RÍOS SÍ

19007347D Mª ESTELA HUERTA JULIÁ SÍ

53384110Y PAULA GALI TUR SÍ

18925119Y PEDRO SALES PEIXÓ SÍ
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18907279Z RAFAEL JOSÉ SILVESTRE ISACH SÍ

19006510T RAÜL BORRÀS PEÑARROJA SÍ

79090583T WENCESLAO ALOS VALLS SÍ

Excuses d’assistència presentades:
1. MARIA SANDRA JULIA JULIA:
«Assistència a les eleccions a Catalunya»

Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució de l'òrgan, el president obre la
sessió i procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'Ordre del Dia

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/assentiment

De conformitat amb allò que disposa l�’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres del
Ple si desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió extraordinària i urgent
celebrada  el  14  de  desembre  de  2017  que  se'ls  ha  distribuït  juntament  amb  la
convocatòria.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per assentiment unànime.

Dictamen relatiu a la proposta relativa a la presa de possessió de la regidora 
Sra. Ana Vicenta Gracia Villalta

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

"Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, fent ús de les
facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (LBRL).

Vist  que  amb  data  18/10/2017  es  va  presentar  renúncia  expressa  per  Sra.  Rocío
Martínez Casado al càrrec de regidora, del qual va prendre possessió en data 13 de
juny de 2015, per les raons següents: motius personals d'atenció a les necessitats
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personals.

Vist que el Ple de la corporació pren nota de la renúncia presentada per la regidora en
data 26/10/2017.

Vist que amb data 21/11/2017 Sr. Pedro Martí Castelló, següent candidat de la llista
del Partit Popular, compareix davant del secretari de la corporació i lliurement renúncia
a ser proposat per al compliment del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Moncofa.

Vist  que  amb  data  12/12/2017  s'ha  rebut  de  la  Junta  Electoral  la  credencial
acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat a qui correspon cobrir la vacant
produïda en el Ple de la corporació, en concret en la figura de Sra. Ana Vicenta Gràcia
Villalta.

Vist l'informe favorable de la Secretaria municipal de 13 de desembre de 2017.

ACORDS

Primer.  Acceptar  la  presa de possessió  de la  candidata del  Grup Popular  Sra.  Ana
Vicenta Gràcia Villalta del càrrec de regidora de l'Ajuntament en substitució de Sra.
Rocío Martínez Casado, després de la renúncia voluntària d'aquesta.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per assentiment de la totalitat
d'assistents."

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta a la regidora Sra. Ana
Vicenta Gràcia Villalta, si jura o promet el càrrec de regidora, a la qual cosa  respon
afirmativament en la forma establida reglamentàriament.

Dictamen relatiu a la proposta relativa a l’establiment del règim de dedicació i de
les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 7; en contra: 
0; abstencions: 4; 
absents: 0

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

"Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, fent ús de les
facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (LBRL).

Atenent al cessament de Sra. Rocío Martínez Casat i la nova presa de possessió com a
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regidora de Sra. Ana Vicenta Gràcia Villalta, resulta necessari l'establiment del règim
de dedicació i retribució dels membres electes d'esta corporació.

Considerant els apartats 1, 2 i 3 de l'article 75 de la LBRL, els quals disposen:

"(...) Els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l'exercici dels
seus càrrecs quan els  exercisquen amb dedicació exclusiva,  i  en aquest  cas seran
donats d'alta en el Règim general de la Seguretat Social, i assumiran les corporacions
el  pagament  de les  quotes  empresarials  que corresponga,  excepte el  que disposa
l'article anterior.

En el supòsit de tals retribucions, la seua percepció serà incompatible amb la d'altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens,
organismes o empreses que en depenguen, així com per al desenrotllament d'altres
activitats,  tot  això  en  els  termes  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Els  membres  de  les  corporacions  locals  que  exercisquen  els  seus  càrrecs  amb
dedicació  parcial  per  realitzar  funcions  de  presidència,  vicepresidència  o  ostentar
delegacions,  o  desenrotllar  responsabilitats  que  així  ho  requerisquen,  percebran
retribucions pel temps de dedicació efectiva, i en aquest cas seran igualment donats
d'alta en el Règim General de la Seguretat Social en tal concepte, i  assumiran les
corporacions les quotes empresarials que corresponga, excepte el que disposa l'article
anterior. Les dites retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixen, si
és el cas, en les lleis de pressupostos generals de l'Estat. En els acords plenaris de
determinació  dels  càrrecs  que  comporten  aquesta  dedicació  parcial  i  de  les
retribucions, s'haurà de contindre el règim de la dedicació mínima necessària per a la
percepció de les dites retribucions.

Els membres de les corporacions locals que siguen personal de les administracions
públiques  i  dels  ens,  organismes  i  empreses  que  en  depenguen  només  podran
percebre retribucions per la seua dedicació parcial a les seues funcions fora de la seua
jornada en els seus respectius centres de treball, en els termes assenyalats en l'article
5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjuí del que disposa l'apartat sisé del
present article.

Només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació que formen part, en la quantia assenyalada pel Ple (...)".

Considerant que l'article 13.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el  Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats
Locals,  estableix  que  el  Ple  a  proposta  del  president,  determinarà,  dins  de  la
consignació global continguda amb aquest fi en el pressupost, la relació de càrrecs de
la  corporació  que  podran exercir-se  en  règim de  dedicació  exclusiva,  així  com les
quantitats corresponents a cada un d'ells en atenció al seu grau de responsabilitat, i
que el nomenament per a un d'aquests càrrecs només suposarà l'aplicació del règim
de  dedicació  exclusiva  si  és  acceptat  expressament  i  aquesta  circumstància  és

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html
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comunicada al Ple en la següent sessió ordinària.

Considerant que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l'Administració Local ha introduït en la LBRL l'article 75 bis, el qual, junt amb la
disposició  addicional  norantena  de  la  Llei  22/2013,  de  23  de  desembre,  de
Pressupostos Generals de l�Estat per a l'any 2014 (BOE, 26 desembre), ha fixat el límit
màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències, amb el detall següent:

Habitants Retribucions
Més de 500.000 100.000 €
300.001 a 500.000 90.000 €
150.001 a 300.000 80.000 €
75.001 a 150000 75.000 €
50.001 a 75.000 65.000 €
20.001 a 50.000 55.000 €
10.001 a 20.000 50.000 €
5.001 a 10.000 45.000 €
1.000 a 5.000 40.000 €

Considerant  que  d'acord  amb  l'informe  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions
Públiques, de data 21 d'abril de 2015, les quanties abans indicades romandran vigents
fins que no siguen modificades a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a exercicis successius.

Considerant  que  les  LPGE 2017 no  ha  operat  cap  modificació  en  relació  amb les
retribucions dels membres de les corporacions locals.

Considerant que es jutja que la dedicació necessària per a la correcta atenció de les
competències és del 25% de la jornada.

Considerant que les retribucions brutes anuals respecten el límit contingut en l'article
75 bis de la LRBRL.

Vist l'informe favorable emés per la Secretaria municipal en data 13 de desembre de
2017 i que ha sigut firmat conjuntament amb la Intervenció municipal.

A la vista del que antecedeix PROPOSE:

Primer. Establir una retribució per dedicació parcial a la regidora del Grup Popular Sra.
Ana Vicenta Gràcia Villalta:

Concepte Dedicació Retribucions
brutes  mensuals
(12)
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Regidoria  de  Cultura,  Educació,
Joventut, Igualtat i Dona.

Parcial (25%) 700€

Les retribucions es pagaran en dotze pagues mensuals pels imports anteriors i dos
extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, i seran les extraordinàries del 95%
de l'ordinària.

Segon.  Sol·licitar  a  la  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social  l'alta  de  la  nova
regidora amb dedicació parcial, i assumirà l'Ajuntament les obligacions que les normes
del  Règim General  de la  Seguretat  Social  imposen a l'empresa en relació amb els
treballadors al seu servei.

Tercer. Publicar el règim de retribucions establit en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló, en el Tauler d'Anuncis de la corporació i en la web municipal, de conformitat
amb allò que s'ha arreplegat en l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.

Finalitzada l'exposició, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta que queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr.
Andrés Alós (4); i al vot del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
2 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr.
Borràs Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica el
règim de dedicació i assenyala que davant del règim d'assistència de l'anterior regidora
suposa menys despesa per a les arques municipals.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, anuncia la seua abstenció.

El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, critica l'horari en què es realitza
el Ple i  dóna la benvinguda a la nova regidora.  A continuació critica que el règim
d'assistències de l'anterior regidora es va motivar atenent que suposaria l'estalvi de les
quotes a la Seguretat Social, mentres que ara no es té en consideració el dit estalvi.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, contesta que el règim de dedicació s'ha
establit a fi que la regidora estiga de forma efectiva en l'Ajuntament. A continuació
compara el règim retributiu de l'anterior corporació i assenyala que suposa un estalvi
anual d'entorn de 10.000 euros.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, no entra a debat i dóna la benvinguda
a la nova regidora.
El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, considera encertada la decisió
actual i avança el seu vot favorable.
Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació el dictamen que queda acordat amb el resultat següent:
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7 vots a favor que corresponen als regidors del Grup Popular (5); al regidor del Grup
Compromís, Sr. Borràs Penyarroja (1); i al regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).

4 abstencions que corresponen als regidors del Grup Socialista (4).

Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia d’aprovació del Pla d’actuació 
municipal de Moncofa davant del risc d’inundacions

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

"Vist que mitjançant un acord de Ple de data 28 de setembre de 2017 es va acordar
sotmetre a informació pública el Pla d'actuació municipal de Moncofa davant del risc
d'inundacions pel termini de vint dies.

Vist que el 12 d'octubre de 2017 es va publicar l’anunci d'exposició pública en el BOP
de Castelló.

Vist que del 5 al 27 d'octubre de 2017 es va exposar en el tauler d'anuncis municipal
l'anunci  d'exposició  pública del Pla d'actuació municipal  de Moncofa davant del  risc
d'inundacions.

Vist  que  consta  en  l'expedient  el  certificat  de  no  presentació  d'al·legacions  al  Pla
d'actuació municipal de Moncofa davant del risc d'inundacions.

Vist que d'acord amb l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local: “El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en
els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries
següents: f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.”

Vista la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió
d'Emergències i en concret els articles següents:

Article 14.1.b  que estableix  que correspon als  municipis:  “elaborar  i  aprovar  el  Pla
territorial municipal davant d'emergències” i article 14.1.d que correspon als municipis:
“elaborar  el  mapa  de  riscos  i  el  catàleg  de  recursos  municipals  en  situacions
d'emergència.”

Article 23.1 estableix que: “els plans territorials d'àmbit  inferior al  comunitari  seran
d'àmbit municipal i supramunicipal”, l'article 23.2 que aquests: “plans acomodaran la
seua estructura i contingut a les directrius disposades en aquesta llei i a les que fixe el
Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana” i l'article 23.3 estableix que
“dits plans seran aprovats pels plens de les seues respectives corporacions locals, o per
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l'òrgan supramunicipal, si és el cas, previ al tràmit d'informació pública, i han de ser
homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.”

D'acord  amb el  que  exposa  i,  en  virtut  de  les  atribucions  d'Alcaldia  establides  en
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
propose l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar el Pla d'actuació municipal de Moncofa davant del risc d'inundacions
exposat al públic i que figura en l'expedient.

Segon. Remetre el Pla d'actuació municipal de Moncofa davant del risc d'inundacions a
la  Comissió  de  Protecció  Civil  de  la  Comunitat  Valenciana  als  efectes  de  la  seua
homologació."

Finalitzada l'exposició, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta que queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés
Alós (4); i al vot del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
2 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr.
Borràs Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala
que no hi ha hagut al·legacions i que es tracta d'aprovar el pla per a remetre’l a la
Generalitat a fi que done el vistiplau.

A continuació tots els presents anuncien el seu vot favorable.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el dictamen que queda aprovat per
unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia d’aprovació del Pla territorial davant 
d’emergències del terme municipal de Moncofa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna conta de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

"Vist que mitjançant un acord de Ple de data 28 de setembre de 2017 es va acordar
sotmetre  a  informació  pública  el  Pla  territorial  municipal  davant  d'emergències  del
terme municipal de Moncofa pel termini de vint dies.

Vist que el 12 d'octubre de 2017 es va publicar anunci d'exposició pública en el BOP de
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Castelló.

Vist que del 5 al 27 d'octubre de 2017 es va exposar en el tauler d'anuncis municipal
l'anunci d'exposició pública del Pla territorial municipal davant d'emergències del terme
municipal de Moncofa.

Vist  que  consta  en  l'expedient  el  certificat  de  no  presentació  d'al·legacions  al  Pla
territorial municipal davant d'emergències del terme municipal de Moncofa.

Vist que d'acord amb l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local: “El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en
els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries
següents: f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.”

Vista la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió
d'Emergències i en concret els articles següents:

Article 14.1.b  que estableix  que correspon als  municipis:  “elaborar  i  aprovar  el  Pla
territorial municipal davant d'emergències” i article 14.1.d que correspon als municipis:
“elaborar  el  mapa  de  riscos  i  el  catàleg  de  recursos  municipals  en  situacions
d'emergència.”

Article 23.1 estableix que: “els plans territorials d'àmbit  inferior al  comunitari  seran
d'àmbit municipal i supramunicipal”, l'article 23.2 que aquests “plans acomodaran la
seua estructura i contingut a les directrius disposades en aquesta llei i a les que fixe el
Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana” i l'article 23.3 establix que:
“els dits plans seran aprovats pels plens de les seues respectives corporacions locals, o
per l'òrgan supramunicipal, si és el cas, previ al tràmit d'informació pública, i han de
ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana”

D'acord  amb el  que  exposa  i,  en  virtut  de  les  atribucions  d'Alcaldia  establides  en
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
propose l'adopció dels següents

ACORDS
Primer. Aprovar el Pla territorial municipal davant d'emergències del terme municipal de
Moncofa exposat al públic i que figura en l'expedient.

Segon. Remetre el Pla territorial municipal davant d'emergències del terme municipal
de Moncofa a la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana als efectes de
l’homologació."

Finalitzada l'exposició, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta que queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor  que corresponen al  vot  ponderat del portaveu del Grup Popular,  Sr.
Andrés Alós (4); i al vot del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
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2 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr.
Borràs Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala
que no hi ha hagut al·legacions i que es tracta d'aprovar el Pla per a remetre’l a la
Generalitat a fi que done el vistiplau.

A continuació tots els presents anuncien el seu vot favorable.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el dictamen que queda aprovat per
unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a la modificació puntual número 1 del Pla parcial Palafangues - 
Inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

"Wenceslao  Alós  Valls,  alcalde  president  de  l'Ajuntament  de  Moncofa,  atenent  les
facultats que li confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i la resta de normativa d'aplicació, DISPOSA:

Antecedents

Que  en  data  10  de  juliol  de  2017  s'ha  elaborat  per  part  dels  serveis  tècnics
municipals, determinada documentació en relació amb la modificació del planejament
urbanístic vigent en el municipi del sector denominat Palafangues.

Que la documentació elaborada a tals efectes comprén els documents següents:

 Esborrany del Pla. Modificació puntual núm. 1 del  Pla parcial Palafangues de
Moncofa. Modificació dels usos compatibles en les illes edificables”. (Inclou la
memòria de viabilitat econòmica).

 Document inicial estratègic referit a l'esmentat esborrany del Pla.

Fonaments jurídics

Que disposa l'art. 50.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP)
que el procediment de la tramitació dels plans s'iniciarà amb la presentació per part
de l'òrgan promotor davant de l'òrgan substantiu de la sol·licitud d'inici de l'avaluació
ambiental i territorial estratègica, acompanyada d'un esborrany del pla o programa i
un document inicial estratègic.
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Que  l'art.  50.3  LOTUP  prevé  que  l'òrgan  substantiu  (el  Ple),  remetrà  a  l'òrgan
ambiental i  territorial  (Junta de Govern Local), la sol·licitud i  la documentació que
l'acompanya  presentades  per  l'òrgan  promotor  (Alcaldia),  una  vegada  que  haja
comprovat  que  s'ajusta  al  que  estableixen  els  apartats  50.1  i  50.2  LOTUP i  a  la
legislació sectorial.

Que mitjançant el  Decret  núm. 1642/17 de data  7  de juliol,  l'Alcaldia Presidència
d'aquest Ajuntament va delegar en la Junta de Govern Local, la competència per la
qual s'ostenta la condició d'òrgan ambiental i territorial municipal.

Que en data 11 de juliol de 2017, s'evacua informe per part de l'arquitecte municipal
en què es comprova que la documentació elaborada a aquest efecte, s'ajusta al que
estableix l'art. 50.1 i 2 LOTUP i a la legislació sectorial.

Que atenent a tot el que antecedeix, i vist que en la documentació assenyalada es
motiva  l'aplicació  al  present  del  procediment  simplificat  d'avaluació  ambiental  i
territorial estratègica, eleve al Ple la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Sol·licitar al Ple d'aquesta corporació, en tant que òrgan substantiu d'aquest
Ajuntament que ostenta les competències per a l'aprovació de la present modificació
del pla objecte del present, l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica.

Segon. Proposar a l'òrgan substantiu, a fi que si així ho considera ho trasllade a la
Junta  de Govern Local  en  qualitat  d'òrgan ambiental  i  territorial,  la  tramitació  de
l'avaluació ambiental i territorial estratègica a través del procediment simplificat.

Tercer.  Proposar  a  l'òrgan  substantiu  tindre  per  comprovat  que  la  documentació
elaborada a aquest efecte pels serveis tècnics municipals, s'ajusta al que estableix
l'art. 50.1 i 2 LOTUP i a la legislació sectorial. 

(En cas de no prosperar la proposta d'acord objecte del present: Ordinal tercer; el Ple,
en tant que òrgan substantiu, haurà de determinar quines actuacions de comprovació
requereix  als  efectes  disposats  en  l'art.  50.3  LOTUP.  L'adopció  de  les  dites
comprovacions suposarà la no remissió a l'òrgan ambiental i  territorial fins que les
comprovacions acordades siguen posteriorment aprovades pel Ple).

Quart. Proposar a l'òrgan substantiu a fi que remeta a l'òrgan ambiental i territorial la
sol·licitud i la documentació que l'acompanya presentades per l'òrgan promotor."

Finalitzada l'exposició, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta que queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor  que corresponen al  vot  ponderat del portaveu del Grup Popular,  Sr.
Andrés Alós (4); i al vot del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
2 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr.
Borràs Penyarroja (2)."
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Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala
que es tracta d'una proposta consensuada amb els veïns que tracta de modificar els
usos del sector. A continuació assenyala les principals modificacions.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, lamenta que només s'haja consensuat
el document amb l'associació de veïns, que representa a molts veïns però no a tots.

El regidor del grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, explica la participació del seu
grup en el  procediment  i  considera  que sempre hi  haurà  algun veí  que no estiga
d'acord amb la modificació proposada.

El regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach, avança el seu vot favorable.

Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular,  Sr.  Andrés Alós,
considera  que  la  majoria  dels  veïns  sí  que  estan  d'acord  amb  les  modificacions
proposades i que aquestes s'han realitzat per a aconseguir satisfer l'interés general.

El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr.  Picher  Julià,  es reitera en la  seua manifestació
anterior i avança el seu vot favorable.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el dictamen que queda aprovat per
unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa de prestació del servei de tramitació de la llicència d’obertura

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

De conformitat  amb el  que preveu l'article  21.1  a)  de la  Llei  7/1985,  de 2  d'abril
reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  i  vista  la  nova  redacció  de  l'ordenança
l'aprovació de la qual es proposa, vist l'estudi tècnic econòmic realitzat per la tresorera
municipal i vist l'informe núm. 397/2017 d'Intervenció de fiscalització de la modificació
de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de tramitació de llicència
d'obertura, que informa favorablement sobre l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per  la  prestació  del  servei  de  tramitació  d'expedients  d'activitats  sotmeses  a
instruments d'intervenció ambiental i d'obertura d’establiments públics”.

D'acord amb el que s'ha exposat propose al Ple l'adopció del següent,

ACORD:

PRIMER. Modificar la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa prestació del servei
de tramitació de la llicència d'obertura, imposada per acord del Ple de 26/11/1998, la
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qual tindrà el següent tenor literal:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TRAMITACIÓ  D'EXPEDIENTS  D'ACTIVITATS  SOTMESES  A  INSTRUMENTS
D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL I D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS PÚBLICS

FONAMENTS
Article 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim local,  i  de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 al 27 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), l'Ajuntament de Moncofa acorda modificar
l’aplicació de la taxa per llicències ambientals, declaracions responsables ambientals,
comunicacions d’activitats innòcues i obertura per mitjà de declaracions responsables i
autoritzacions que es regirà per la present ordenança fiscal.

FET IMPOSABLE
Article 2
Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  l'activitat  municipal,  tant  tècnica  com
administrativa,  tendent a verificar  si  les activitats,  espectacles o els  establiments o
altres  actes  objecte  de  la  legislació  esmentada  en  eixe  precepte  reuneixen  les
condicions exigides per la normativa vigent per al seu funcionament normal, com a
pressupost  necessari  i  previ  per  a  l'atorgament  per  l'Ajuntament  de  la  llicència
ambiental,  acceptació  de  la  declaració  responsable  ambiental  o  de  la  comunicació
d'activitats innòcues a què es refereix la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, així
com de l'autorització i declaracions responsables a què es refereix la Llei 14/2010, de 3
de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives
i  Establiments  Públics  i  les  activitats  comercials  subjectes  a  règim  de  declaració
responsable/comunicació prèvia a què es refereix la llei 12/2012, de 26 de desembre,
de  mesures  urgents  d'alliberament  del  comerç  i  de  determinats  serveis;  o  altra
legislació que la complemente, desenvolupe o substituïsca.

A aquest efecte, estaran subjectes a aquesta taxa en tot cas, i sense perjuí d'aquells
altres supòsits que constituïsquen objecte de l'esmentada legislació:

1. La instal·lació, per primera vegada, de l'establiment per a donar començament de
l'activitat.
2. El trasllat de l'activitat.
3.  La  modificació  substancial  i  no  substancial  de  l’activitat  desenvolupada,  en
l'establiment.
4. El canvi de titularitat de l'activitat. 
5. La modificació d'ofici de l'instrument d'intervenció.
6.  Instal·lacions  eventuals,  portàtils  o  desmuntables  a  les  quals  es  refereix  la  Llei
14/2010,  de  3  de  desembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  d'Espectacles  Públics,
Activitats Recreatives i Establiments públics.
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SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
Article 3. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat
que  es  pretén  desenvolupar  o,  si  és  el  cas,  que  es  desenvolupe  en  qualsevol
establiment industrial o mercantil.

a) Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals en la Llei general tributària.
b) La responsabilitat s’exigirà, en tot cas, en els termes i d’acord al procediment previst
en la Llei general tributària.

MERITACIÓ
Article 5. L'obligació de contribuir naix amb la tramitació de l'expedient administratiu,
tant si s'inicia a instància de part, i en aquest cas la meritació de la taxa es produeix a
la presentació de la sol·licitud, i serà el sistema d'ingrés en aquest cas l'autoliquidació,
com si l'expedient s'inicia d'ofici, i en aquest cas la meritació es produeix en el moment
en  què  l’Administració  inicie  les  actuacions  de  comprovació,  i  es  practicarà  la
consegüent liquidació per ingrés directe, sempre anterior a la concessió de la llicència
corresponent.

QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6
1. La quota tributària de la present taxa s'integra per dos conceptes, quota fixa i quota
variable, i es distingeix per a la quantificació entre:

 Activitats subjectes  a  llicència  ambiental,  incloses  de Llei  6/2014,  de 25 de
juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a
la Comunitat Valenciana.

 Activitats subjectes  a  declaració  responsable  ambiental  o  obertura
d'establiments públics i celebració d'espectacles públics i activitats recreatives
subjectes a declaració responsable o autorització administrativa.

 Activitats comercials subjectes a declaració responsable/comunicació prèvia.
 Activitats subjectes a comunicació d'activitats innòcues.

2. La quota tributària per a les activitats comercials (subjectes a la Llei 2/2012) serà el
resultat de la suma dels dos conceptes següents:

-Quota fixa: 234,65 €
-Quota variable: integrada per la valoració de l'element superfície del local destinat a
l'activitat, expressat en metres quadrats, segons les regles de l’IAE.

L'element superfície es quantificarà en funció de l'escala següent:

Si l'activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 1 a 6 o 9 de la secció
1a del RDL 1175/1990:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 102172
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 078132
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De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 066111
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 060101
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 048081

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 7 de la secció 1ª:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 078132
De 501 a 3000 m² …………………………………….0, 060101
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 054091
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 048081
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 042071

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de la divisió 8 de la secció 1a:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 240405
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 186314
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 144243
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 126213
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 108182

3. La quota tributària per a les activitats subjectes a llicència ambiental serà el resultat
de la suma dels dos conceptes següents:

-Quota fixa: 1014,59 €
-Quota variable: integrada per la valoració de l’element superfície del local destinat a
l’activitat, expressat en metres quadrats, segons les regles de l’IAE.

L’element superfície es quantificarà en funció de la següent escala:
Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 1 a 6 o 9 de la secció
1a:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 102172
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 078132
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 066111
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 060101
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 048081

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 7 de la secció 1a:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 078132
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 060101
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 054091
De 6001 a 10000 m² …………………………………0, 048081
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 042071

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de la divisió 8 de la secció 1ª:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 240405
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 186314
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 144243
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 126213
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 108182
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4. La quota tributària per a les activitats subjectes a declaració responsable ambiental
serà el resultat de la suma dels dos conceptes següents:

-Quota fixa: 460,47 €
-Quota variable: integrada per la valoració de l’element superfície del local destinat a
l’activitat, expressat en metres quadrats, segons les regles de l’IAE

L’element superfície es quantificarà en funció de la següent escala:

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 1 a 6 o 9 de la secció
1a del RDL 1175/1990:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 102172
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 078132
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 066111
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 060101
Excés de 10.000 m² ………………………………..0, 048081

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 7 de la secció 1a:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 078132
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 060101
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 054091
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 048081
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 042071

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de la divisió 8 de la secció 1a:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 240405
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 186314
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 144243
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 126213
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 108182

5. La quota tributària per a les activitats subjectes a comunicació d’activitats innòcues
serà el resultat de la suma dels dos conceptes següents:

-Quota fixa: 283,86 €
-Quota variable: integrada per la valoració de l’element superfície del local destinat a
l’activitat expressat en metres quadrats, segons les regles de l’IAE.

L’element superfície es quantificarà en funció de la següent escala:

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 1 a 6 o 9 de la secció
1a del RDL 1175/1990:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 102172
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 078132
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 066111
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 060101
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Excés de 10.000 m²………………………………..0, 048081

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de les divisions 7 de la secció 1a:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 078132
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 060101
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 054091
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 048081
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 042071

Si l’activitat es correspon amb algun dels epígrafs de la divisió 8 de la secció 1a:
De 0 a 500 m²...……………………………………….0, 240405
De 501 a 3000 m² …………………………………….0, 186314
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 144243
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 126213
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 108182

6. La quota tributària per a les activitats subjectes a DR espectacles serà el resultat de
la suma dels dos conceptes següents:

-Quota fixa: 739,05 €
-Quota variable: integrada per la valoració de l’element superfície del local destinat a
l’activitat, expressat en metres quadrats, segons les regles de l’IAE

L’element superfície es quantificarà en funció de la següent escala:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 102172
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 078132
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 066111
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 060101
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 048081

7. La quota tributària per a les activitats subjectes a autorització d’espectacles serà el
resultat de la suma dels dos conceptes següents:

-Quota fixa: 923,59 €
-Quota variable: integrada per la valoració de l’element superfície del local destinat a
l’activitat, expressat en metres quadrats, segons les regles de l’IAE.

L’element superfície es quantificarà en funció de la següent escala:
De 0 a 500 m²………………………………………….0, 102172
De 501 a 3000 m²…………………………………….0, 078132
De 3001 a 6000 m²…………………………………..0, 066111
De 6001 a 10000 m²…………………………………0, 060101
Excés de 10.000 m²………………………………..0, 048081

8. A les quotes tributàries anteriors s’aplicarà amb coeficient de temporalitat en funció
de la duració de l’activitat, de conformitat amb la següent escala:
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Si temps ≤ 3 mesos……..………………..0,25
Si 3 mesos < temps ≤ 6 mesos……….. 0,5
Si 6 mesos < temps ≤ 9 mesos…………0,75
Si 6 mesos < temps ≤ 12 mesos…………1
9.  En  els  supòsits  de  canvi  de  titularitat,  la  taxa  es  liquidarà  tenint  en  compte
únicament el 25% de la quota fixa, segons corresponga.

10. En els supòsits de modificació substancial, la taxa es liquidarà tenint en compte la
quota fixa i únicament la quota variable quantificant l’element superfície ampliat.

En els supòsits de modificació no substancial, la taxa es liquidarà tenint en compte
únicament el 50% de la quota fixa, segons corresponga.

NORMES DE GESTIÓ
Article 7. 
1.  Aquestes taxes s'exigiran en règim d'autoliquidació d'acord amb el  model  oficial
aprovat, quan es realitzen a petició de l'interessat i en el cas que es preste d'ofici, per
liquidació practicada per l'Administració municipal.

2.  Quan  les  taxes  es  realitzen  a  petició  de  l'interessat,  la  gestió  en  règim
d'autoliquidació se subjectarà a les normes següents:

Les persones interessades en la posada en funcionament d'una activitat subjecta a
llicència  ambiental,  declaració  ambiental,  comunicació  d'activitat  innòcua,  declaració
responsable o autorització administrativa, presentaran en l'Ajuntament, preferentment
a través dels  mitjans informàtics,  telemàtics i  electrònics habilitats,  la  sol·licitud en
instància  dirigida  a  l'alcalde,  declaració  responsable  o  comunicació  prèvia,  segons
corresponga, acompanyada de la documentació complementària per a l'exacta definició
de les característiques de l'activitat a desenvolupar amb indicació de la superfície en
metres quadrats a ocupar en l'exercici d’aquesta.

Una vegada personat el sol·licitant i considerant les característiques de l'activitat es
determinarà la taxa a satisfer de conformitat amb el  que estableix l'article 6 de la
present ordenança fiscal i en atenció a la tarifa de l’IAE que siga aplicable d'acord amb
el  que  disposen  els  serveis  tècnics  d'urbanisme  i  es  practicarà  la  corresponent
autoliquidació.

A  continuació  i  previ  ingrés  en  la  Hisenda  municipal  de  l'import  autoliquidat,  es
presentarà en el Registre d'Entrada la sol·licitud de llicència, declaració responsable o
comunicació prèvia acompanyada del justificant acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de
les  taxes  amb  caràcter  de  depòsit,  o  si  és  el  cas  la  declaració  d'exempció  o  no
subjecció.

L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera per
la denegació de la llicència sol·licitada ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant
una vegada concedida la llicència.
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Quan la sol·licitud de llicència, declaració responsable o comunicació prèvia o qualsevol
dels  documents  objecte d'aquesta ordenança no acompanyara  el  justificant  d'haver
abonat la present taxa, l'administració dictarà una resolució en els termes de l'article 68
de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, i requerirà al sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies,
acompanye el dit justificant, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha
desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que
preveu l’article 21 de l'esmentada llei.

Només  procedirà  la  devolució  de  l'import  total  abonat  en  concepte  de  taxa  quan
l'activitat administrativa no es preste per causes no imputables al  subjecte passiu i
quan  el  desistiment  per  part  del  sol·licitant  es  produïsca  abans  d'haver-se  iniciat
l'expedient  administratiu,  per  al  qual  s'evacuarà  informe  dels  serveis  tècnics
d'urbanisme justificant l'absència d'actuació administrativa municipal.

EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article  8.  No  es  concedirà  exempció,  reducció  ni  cap  bonificació,  excepte  les
expressament previstes en les normes amb rang de llei o les derivades de l'aplicació de
tractats internacionals.

INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 9. Les infraccions es qualificaran i sancionaran amb subjecció al que preveuen
els articles 181 i  següents  de la  Llei  General  Tributària  i  altres disposicions que la
complementen i desenvolupen.

NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 10. En allò no previst en la present ordenança regirà la normativa aplicable a les
entitats locals en virtut del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril i el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.

APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Article  11.  La  present  ordenança entrarà  en  vigor  l'endemà de la  publicació  en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  romandrà  en  vigor  fins  que  no  se  n’acorde  la
modificació o derogació expressa.

SEGON. Exposar al públic l'aprovació provisional per un termini de trenta dies previ
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis municipal, durant el
qual els interessats podran presentar les reclamacions que consideren oportunes.

TERCER. Si durant el termini mencionat no s'interposen al·legacions l'acord fins llavors
provisional es considerarà definitiu. En cas contrari les al·legacions presentades hauran
de ser resoltes pel Ple i acordar, si és procedent, l'aprovació definitiva.

QUART. La present modificació entrarà en vigor l'endemà de la publicació definitiva en
el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  romandrà  en  vigor  fins  que  se  n'acorde  la
modificació o derogació."



 
Ajuntament de Moncofa

El secretari adverteix de l'error en la proposta que ha de ser entesa en el sentit de la
convocatòria  i  que  és  el  següent:  "Proposta  de  modificació  de  l'Ordenança  fiscal
reguladora de la taxa de prestació del servei de tramitació de la llicència d'obertura."

A continuació l'interventor municipal explica les modificacions proposades.

Finalitzada l'exposició, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta que queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor  que corresponen al  vot  ponderat del portaveu del Grup Popular,  Sr.
Andrés Alós (4); i al vot del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al  vot  ponderat  del  regidor  del  Grup Socialista,  Sr.
Franch  Peruga  (4);  i  al  vot  ponderat  del  regidor  del  Grup  Compromís,  Sr.  Borràs
Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala
que l'ordenança estava obsoleta  i  que qualsevol  activitat  havia  de pagar  una taxa
corresponent  a 3  euros  per  m²,  la  qual  cosa impedia  que es  realitzaren activitats
d'envergadura per l'elevat cost de la taxa. Explica que l'Ordenança està protegida pel
corresponent estudi econòmic que regula una part de la quota fixa i una altra variable,
així com que estableix coeficients reductors per a activitats que no tenen vocació de
permanència.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, avança el seu vot favorable a pesar de
no estar d'acord amb la taxa que s'exigeix als xiringuitos, ja que si paguen menys per 3
mesos que per un temps més llarg, no s'aconseguirà desestacionalitzar l'activitat.

El  regidor  del  grup  Compromís,  Sr.  Borràs  Penyarroja,  considera  que  és  una
actualització necessària que compta amb el suport tècnic i recorda que la moció sobre
festivals va ser realitzada per Compromís.

El  regidor  no adscrit,  Sr.  Silvestre  Isach,  entén que els  xiringuitos pagaran la  part
proporcional de la taxa atenent a la duració de l'activitat.

Obert un segon torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular,  Sr.  Andrés Alós,
critica la notícia de Compromís referent a la dessaladora i que ha sigut publicada en les
xarxes socials ja que considera que amb això l'Ajuntament perd força en la negociació
amb Acuamed. Quant a la quota dels  merenderos explica que quan aquest sol·licite
l’activitat per a menys de 3 mesos haurà d'abonar el 0,25 de la quota, mentres que el
que és per a més de 3 mesos haurà d'abonar el 0,5 de la quota.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, no entra a debat.

El regidor del grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja,  considera que el tema de la
dessaladora és un problema que s'ha de solucionar. Recrimina a l'equip de govern que
no haja comunicat al seu grup els contactes amb Acuamed. Considera que la seua
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labor com a oposició és la que estan fent i que també recolzen a l'equip de govern en
els moments en què correspon.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pren la paraula i assenyala que
es va informar a tots els grups de l'assumpte de la dessaladora i considera que la
notícia del Grup Compromís debilita la força de l'Ajuntament en la negociació, amb la
qual cosa amb això es danya els interessos de tot el poble. Finalment critica la posició
partidista del Grup Compromís.

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el dictamen que queda aprovat per
unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a l’aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits certificació 3 i
última de les obres pendents PAI Magraner

Favorable Tipus de votació: ordinària
A favor: 6; en contra: 1; 
abstencions: 4; absents: 0

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

"Vista  la certificació 3  i  última  de  les  obres  pendents  d'execució  en  l'àmbit  del  PAI
MAGRANER,  adjudicades a  la  mercantil  PAVASAL  EMPRESA CONSTRUCTORA SA,  que
ascendeix a 24.126,95 €.

Vist l'informe favorable a la certificació 3 i última evacuat per l'arquitecte municipal.

Vist l'informe desfavorable a la certificació 3 i última emés per la tècnica de contractació.

Vista  la  factura  33/2017  presentada  en  FACE  per  la  mercantil  PAVASAL  EMPRESA
CONSTRUCTORA SA. i que arreplega les despeses inherents a la certificació 3 i última,
que ascendeix a 24.126,95 €.

Vist  l'informe  d'Intervenció  395-2017  emés  en  data  13-12-2017  amb  el  contingut
següent:

"  Informe   d'Intervenció número 395-2017

Assumpte: Informe de fiscalització de la certificació 3 i  última de les obres pendents
d'execució en l'àmbit del PAI "MAGRANER" adjudicades a la mercantil PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA SA i l'import de la qual ascendeix a 24.126,95 € que es troba reflectit
en  la  factura  33/2017  presentada  en  FACE  per  la  mercantil  PAVASAL  EMPRESA
CONSTRUCTORA SA

Exercici: 2017
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1-FETS
Es presenta a fiscalització la certificació 3 i última de les obres pendents d'execució en
l'àmbit  del  PAI  MAGRANER  adjudicades  a  la  mercantil  PAVASAL  EMPRESA
CONSTRUCTORA SA i l'import de la qual ascendeix a 24.126,95 € que es troba reflectit en
la  factura  33/2017  presentada  en  FACE  per  la  mercantil  PAVASAL  EMPRESA
CONSTRUCTORA SA.

En l'expedient, i en el que ací interessa, consta la documentació següent:

Certificació 3  i  última  de  les  obres  pendents  d'execució  en  l'àmbit  del  PAI
MAGRANER, adjudicades a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA,
ascendint la mateixa a 24.126,95 €.

Informe favorable a la certificació 3 i última evacuat per l'arquitecte municipal.
Informe  desfavorable  a  la  certificació  3  i  última  emés  per  la  tècnica  de

contractació.
Factura  33/2017  presentada  en  FACE  per  la  mercantil  PAVASAL  EMPRESA

CONSTRUCTORA SA i que arreplega les despeses inherents a la certificació 3 i
última, que ascendeix a 24.126,95 €.

2-FONAMENTS DE DRET

a)Reial Decret Legislatiu 2/2004(TRLRHL).
b) Reial Decret 500/1990 pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei
39/1988,  de  28  de  desembre,  reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  en  matèria  de
pressupostos.
c) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
d)  Informe  18/2013,  de  25  de  setembre,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de la Comunitat Autònoma d'Aragó.
e) Dictamen 206/13, de 6 de juny de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya.
f) Sentència del Tribunal Suprem de 30 de setembre de 1999.

3-INFORME

D'acord amb l'article 214 del TRLRHL s'emet l'informe següent:

En la mateixa certificació 3 i última, la direcció facultativa assenyala:

En l'informe favorable emés per l'arquitecte municipal es conclou:

"- S'emet informe favorable dels preus contradictoris proposats.

-S'entén  degudament  justificada  la  necessitat  d'execució  de  les  noves  unitats  d'obra
sense  les  quals  no  s'haguera  pogut  finalitzar  adequadament  el  conjunt  de les  obres
d'urbanització  i  en  condicions  de  prestar  servei  a  les  parcel·les  resultants  de  la
reparcel·lació.
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-S'emet un informe favorable de la certificació d'obra núm. 3 i última.
-L'import  de  les  obres  corresponents  al  capítol  13  EXTRES  I  EXCESSOS  PER
DESPERFECTES I IMPREVISTOS de la certificació núm. 3 i última, no serà repercutible als
propietaris del sector i no suposarà un increment de les quotes d'urbanització previstes
en el compte de liquidació provisional".

En l'informe desfavorable emés per la tècnica de contractació es conclou la proposta de
resolució següent:

" PRIMER. No aprovar la certificació 3 i última de les OBRES PENDENTS D'EXECUCIÓ EN
L'ÀMBIT  DEL  PAI  MAGRANER  per  haver-hi  inclòs  l'import  de  les  modificacions  no
autoritzades per aquesta administració i  sense haver seguit  el  procediment legalment
establit, per a acordar-les, en el cas que hagueren procedit.

Segon.  Ordenar  a  la  direcció  facultativa  de  les  obres  que  presente  la  certificació  3
degudament rectificada per a procedir a la tramitació.

Tercer. Notificar la resolució que es dicte als interessats i fer-los saber els recursos que hi
caben.

Quart. Traslladar el present informe als serveis tècnics municipals (àrea d'urbanisme) i a
la intervenció municipal als efectes oportuns".

A la vista dels informes incorporats a l'expedient i que han sigut transcrits més amunt,
aquesta Intervenció considera que el present informe de fiscalització prèvia i preceptiva
ha d'analitzar dos aspectes.

El primer d'ells relatiu a determinar si el procediment seguit per a la contracció de la
present despesa (24.126,95 €) ha sigut el legalment establit i per tant ha de ser objecte
d'informe  favorable  tal  com  assenyala  l'arquitecte  municipal,  o  si  al  contrari  el
procediment no ha sigut l'adequat i per tant ha d'emetre's informe desfavorable tal com
apunta la tècnica de contractació.

El  segon d'ells  fa  referència  al  procediment  que  ha  de  seguir-se  per  a  la  imputació
pressupostària de la despesa per al cas que en la contracció no s'hagen observat els
requisits legalment exigits, i es determine si tal com apunta la tècnica de contractació la
direcció facultativa ha de rectificar la certificació 3 i última arreplegant exclusivament les
despeses objecte de contractació o si al contrari és possible la convalidació econòmica de
l'excés d'obra per mitjà del reconeixement extrajudicial de crèdits.

A)  Respecte  del  primer  aspecte, ha  d'assenyalar-se  que  aquesta  Intervenció  està
completament  d'acord  amb  el  criteri  desfavorable  manifestat  per  la  tècnica  de
contractació en el seu informe 182/2017. En aquest sentit ha d'assenyalar-se, tal com ja
apunta el director facultatiu de l'obra, que hi ha un increment d'obra del 39,27% de
l'import d'adjudicació amb origen en el que s'ha denominat "Extres i excessos" i que es
deu tal  com indica l'arquitecte municipal en el seu informe a la introducció de noves
unitats d'obra introduïdes per raons d'interés públic i per a atendre causes imprevistes, i
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ha resultat necessària l’execució perquè les obres d'urbanització PAI MAGRANER queden
correctament acabades i en condicions de prestar servei a les parcel·les resultants de la
reparcel·lació.

L'esmentat  increment  d'obra  (39,27%),  amb  independència  de  les  consideracions
realitzades per l'arquitecte municipal i que han sigut dalt transcrites, han sigut realitzades
al marge del procediment legalment establit arreplegat en l'article 234 del RDL 3-2011
(TRLCSP) que estableix:

"(...) Quan les modificacions suposen la introducció d'unitats d'obra no previstes en el
projecte o les característiques del qual diferisquen de les fixades en aquest, els preus
aplicables  a  aquestes  seran  fixats  per  l'Administració,  amb  audiència  prèvia  del
contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si aquest no acceptara els preus
fixats,  l'òrgan  de  contractació  podrà  contractar-les  amb  un  altre  empresari  en  els
mateixos preus que haguera fixat o executar-les directament.

Quan el director facultatiu de l'obra considere necessària una modificació del projecte,
demanarà de l'òrgan de contractació l’autorització per a iniciar el corresponent expedient,
que se substanciarà amb caràcter d'urgència amb les actuacions següents:

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres
dies.
c)  Aprovació  de  l'expedient  per  l'òrgan  de  contractació,  així  com  de  les  despeses
complementàries  necessàries.  No  obstant  això,  podran  introduir-se  variacions  sense
necessitat de l'aprovació prèvia quan aquestes consistisquen en l'alteració en el nombre
d'unitats  realment  executades  sobre  les  previstes  en  els  mesuraments  del  projecte,
sempre que no representen un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu
primitiu del contracte.

A la vista del que exposa aquesta Intervenció ha d'informar en sentit desfavorable el
procediment seguit per a la contracció de la despesa objecte de fiscalització ja que no
s'ha  seguit  el  procediment  legalment  establit,  s'ha  contret  la  despesa  sense  crèdit
adequat i suficient i sense la preceptiva fiscalització prèvia.

Una vegada s'ha deixat constància del paréixer d'aquesta Intervenció ha de dilucidar-se si
la deficient actuació administrativa consistent en irregularitats administratives succeïdes
en les modificacions del contracte poden ser oposades per l'Ajuntament per a no atendre
el pagament a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, màximament quan s'ha acreditat
documentalment la realització i tal com indica l'arquitecte municipal s'entén degudament
justificada la necessitat d'execució de les noves unitats d'obra i s'informen favorablement
els preus aplicats a l’execució i es comprova que els referits preus s'han conformat a
partir dels preus unitaris del projecte i a falta d'això a partir dels inclosos en la Base de
Dades  de  Construcció  de  l'Institut  Valencià  de  l'Edificació  i  en  tarifes  vigents  de
referència; extrem aquest que ens porta a l'anàlisi del segon aspecte.

B) Respecte del segon aspecte, el funcionari que subscriu considera que és possible la
convalidació  de  prestacions  econòmiques  realitzades  al  marge  del  contracte



 
Ajuntament de Moncofa

(modificacions del contracte sense seguir el procediment legalment establit amb aquest
fi)  a  través  del  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  sense  necessitat  d'acudir
prèviament a la revisió d'ofici.

En primer lloc hem de citar l'informe 18/2013, de 25 de setembre, de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d'Aragó. L'esmentat informe,
basant-se que la formalització dels contractes ha passat a ser un element constitutiu
d’aquests que produeix la seua perfecció des de la formalització, assenyala que igual que
el contracte es perfecciona amb la seua formalització, la modificació també es perfecciona
amb  aquesta  i  per  tant  conclou  amb  l'existència  de  dos  escenaris  completament
diferents:

En cas d'existir una mera situació fàctica que s'ha succeït en el temps i que es
considera irregular s’hi haurà de posar fi tan ràpidament com siga possible, sense
més efectes que la corresponent retribució pels serveis prestats en aplicació de la
teoria de l'enriquiment injust.

Si  la  modificació  s'ha  perfeccionat,  és  ferm  en  via  administrativa  i,  per  tant
desplega els seus efectes, haurà de ser objecte d'un procediment de revisió d'ofici
o, si és aplicable, de nul·litat en matèria contractual.

A juí del funcionari que subscriu en el present cas estem davant del primer dels supòsits
previstos ja que les modificacions contractuals realitzades sense seguir el procediment
legalment  establit  amb aquest  fi  no  s'han  perfeccionat  en  document  administratiu  o
almenys no amb les formalitats exigides legalment i per tant és prou la convalidació de
les prestacions econòmiques realitzades pel contractista per al seu ulterior abonament.

En segon lloc hem de portar a col·lació el Dictamen 206/13, de 6 de juny de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya quant als límits de l'exercici de la revisió
d'ofici que assenyala: "(...) Però és necessari recordar que, en els procediments de revisió
dels actes administratius, també han de respectar-se les previsions o els límits específics
a què al·ludeix l'article 106 de la norma procedimental citada, en el qual es declara que
les facultats de revisió no poden exercir-se quan, per prescripció d'accions, pel temps
transcorregut o per altres circumstàncies, l'exercici d'aquestes siga contrari a l'equitat, a
la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis. Doncs bé, en el present cas, la Comissió
infereix  que,  per  tot  aquest  temps  en  què  no  va  existir  contractació  formal,  tant
l'Administració  com  l'empresa  «C.,  SA»,  amb  total  coneixement,  han  anat  rebent  i
prestant adequadament els serveis a canvi d'un preu pactat, és a dir, que es van complir
les  obligacions  contractuals,  tant  per  part  de  la  contractista  com  per  part  de
l'Administració en l'estàndard i  la  qualitat  que es  demanaven.  Aquesta  qüestió  no és
objecte de controvèrsia i, inclús, pareix que implícitament és acceptada i reconeguda per
l'Administració  quan insta  la  revisió  i,  més  precisament,  en la  proposta  de resolució.
Només quan ha sobrevingut una altra causa per a deixar sense efecte la relació és quan
s'ha plantejat declarar la invalidesa. Per tant, al ponderar conjuntament totes aquestes
circumstàncies d'acord amb el que disposa l'article 106 de la LRJPAC, cal entendre, i la
Comissió així ho declara, que procedir a la revisió d'ofici  i,  per consegüent, decidir la
nul·litat  en els  termes que insta  l'Administració,  en aquest  cas  concret,  seria  del  tot
contrari  a  l'equitat  i  a  la  bona  fe.  Com  ja  s'ha  indicat,  la  finalitat  perseguida  per
l'Administració al vehicular aquesta qüestió per la via de la revisió d'ofici no és objectable,
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sinó  que busca solucionar adequadament els  efectes  d'una situació anòmala.  Però  la
mateixa finalitat pot obtindre's  per altres vies, com es veurà immediatament,  que no
porten incorporat el càrrec de màxima irregularitat que significa la revisió d'ofici, la qual
sempre s'ha entés com una potestat excepcional que en el seu exercici concret no pot
contradir la bona fe que existia en la relació establida.

Per  tot  això,  encara que puga admetre's  que, efectivament,  concorren les  causes de
nul·litat adduïdes,  aquest òrgan consultiu considera que, en aquest supòsit  concret, i
vistes les singulars circumstàncies del cas, no és procedent l'exercici de la facultat de
revisió (...)".

A la vista del que exposa el funcionari informador considera que l'exercici de la facultat de
revisió podria resultar contrari a l'equitat i a la bona fe atés que durant el temps en què
no va existir contractació formal tant l'Ajuntament com el contractista han anat rebent i
prestant adequadament els serveis en els termes pactats.

En tercer  lloc  hem de  referir-nos  a  la  situació  tractada  en  la  Sentència  del  Tribunal
Suprem de 30 de setembre de 1999. Quan la prestació en què consisteix el contracte
anul·lat es trobe acabada i la proposta de nul·litat sorgisca com a conseqüència de la
presentació  de  les  certificacions,  no  pareix,  com  veurem  posteriorment,  que  siga
necessari efectuar tal revisió d'ofici, perquè res cal liquidar com a tal, sinó fer front a una
obligació  que  no  té  com  a  base  el  contracte,  que  al  ser  nul  no  pot  vincular  a
l'Administració, sinó que aquesta obligació la constitueix l'enriquiment que li ha produït
l'activitat del contractista que no ha sigut remunerada basant-se en la nul·litat adduïda;
en conseqüència, la nostra jurisprudència admet un salt qualitatiu, propi de la conversió
dels actes nuls, sense necessitat d'efectuar una prèvia declaració de nul·litat.

Quan  ens  trobem  amb  contractes  inexistents  o  prestacions  complementàries,  o
modificacions no aprovades prèviament  però  executades,  hauríem d'entendre que en
aquest cas ni tan sols procedeix la declaració de nul·litat de l'inexistent, sinó la busca
d'una font de l'obligació alternativa a la del contracte; en conseqüència, la declaració
d'haver rebut la prestació i l'existència d'un enriquiment que ha de ser satisfet no exigiria
cap acord previ de declaració de nul·litat d'un contracte que no ha tingut lloc.

És, per tant, necessari per a justificar els casos de prestacions finalitzades a les que ens
hem referit anteriorment, tornar a l'enriquiment injust com a font de l'obligació per a
establir el mecanisme de reconeixement d’aquesta, i en aquest sentit  hem d'entendre
que,  en tant  que  font  ex novo,  no necessita  per  al  seu  reconeixement  de la  prèvia
anul·lació  de  l'acte,  sinó  del  reconeixement  de  la  concurrència  d’aquesta  en  el  cas
concret.

Aquest és el problema plantejat en la STS de 30 de setembre de 1999 (Aranzadi RD
1999\8331), en la qual un Ajuntament, davant de l'execució d'unes obres que havien
sigut adjudicades per òrgan incompetent, en aquest cas l'alcalde, sense cap procediment
i  sense  consignació  pressupostària,  i  davant  de  la  impossibilitat  d'esmenar  la  dita
deficiència,  opta,  per  a  atendre  al  seu  pagament,  per  tramitar  un  expedient  de
reconeixement de deute a favor del contractista.
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A la vista d'allò que s'ha assenyalat es considera per la Intervenció municipal que en els
casos de prestacions finalitzades a l'empara de modificacions no aprovades o almenys no
formalitzades amb els requisits exigits legalment pot defendre's la teoria de l'enriquiment
injust com a font ex novo d'obligacions que no necessita per al seu reconeixement de la
prèvia anul·lació de l'acte, sinó del reconeixement de la concurrència d’aquesta en el cas
concret.

En quart lloc hem de citar la regulació que el Reial Decret 500/1990 realitza del mateix
reconeixement extrajudicial  de crèdits  com a mecanisme de convalidació de despeses
indegudament adquirits i precisament amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust.

El reconeixement extrajudicial de crèdit es configura com un procediment excepcional,
conduent a la conversió d'actes que segons l'ordenament jurídic són nuls de ple dret. No
obstant això, aquesta invalidesa dels actes administratius no eximeix l'Administració de
l'obligació d'abonament de les prestacions realitzades per un tercer a favor seu, en virtut
d'un principi general del dret segons el qual ningú pot enriquir-se en detriment d'un altre,
açò és, la teoria de l'enriquiment injust, naixent així una obligació  ex lege. De manera
que l’Administració a través d'aquesta figura fa efectius pagaments a què un altre té dret,
i evita els costos afegits que suposaria un procediment judicial.

Els fons utilitzats per qualsevol Administració són públics, és a dir, de tots els ciutadans i
precisament per això no poden ser manejats sense complir una sèrie de requisits mínims
establits per la llei per a assegurar que l'Administració pública servisca amb objectivitat
els  interessos  generals  i  actue  d'acord  amb  els  principis  d'eficàcia,  jerarquia,
descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.

En l'àmbit local part d'aquests requisits s'estableixen en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s�aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL).  Així,  l'article  183  estableix  que  l'execució  dels  crèdits  consignats  en  el
pressupost de despeses de les EELL s'efectuarà d'acord amb allò que s'ha disposat en la
dita  norma  i,  complementàriament,  per  les  dictades  per  cada  entitat  que  queden
plasmades en les bases d'execució del pressupost.

D'aquesta manera, les obligacions de pagament només seran exigibles a la hisenda local
quan resulten de l'execució  dels  seus respectius  pressupostos  o  de sentència judicial
ferma. A més, l'execució pressupostària té dos límits: u, la destinació dels crèdits per a
despeses, exclusivament la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats en el
pressupost  general  de  l'entitat  local  o  per  les  seues  modificacions  degudament
aprovades. El segon, el  caràcter limitador i  vinculant dels crèdits autoritzats i  són els
nivells  de vinculació els  establits  en cada moment  per  la  legislació pressupostària  de
l'Estat, llevat que reglamentàriament es dispose una altra cosa.

Amb la finalitat de reforçar aquest caràcter limitador dels crèdits s'estableix en el mateix
text legal la prohibició d'adquirir compromisos de despeses per quantia superior a l'import
dels  crèdits  autoritzats en els  estats de despeses,  i  són nuls  de ple dret  els  acords,
resolucions i actes administratius que infringisquen l'expressada norma, sense perjuí de
les responsabilitats que pertoquen (article 173.5 del TRLRHL).
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No obstant això, en la pràctica ens trobem amb obligacions per a les quals no s'ha dotat
el corresponent crèdit pressupostari. Podríem pensar que aquestes són nul·les de ple dret
però no sempre és així. Existeix en la normativa un procediment especial per a imputar al
pressupost aqueste tipus d'obligacions.

Si l'existència de crèdit pressupostari és una condició sine qua non per a les obligacions, i
no poden nàixer sense l’existència prèvia, un contracte que no tinga consignació, com no
pot nàixer sense previ  crèdit  pressupostari,  serà nul  de ple dret.  No obstant això,  el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa, i
entren en joc els principis de responsabilitat de l'Administració previstos en l'art. 139 de la
LRJAP-PAC, en la virtut dels quals: els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les
AAPP corresponents, de tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets,
excepte  en  els  casos  de  força  major,  sempre  que  la  lesió  siga  conseqüència  del
funcionament normal o anormal dels serveis públics.

D'aquesta manera té lloc “una conversió jurídica” d'un contracte que naix nul i que es
transforma, a través del mecanisme de la responsabilitat, en una pretensió de danys i
perjuís que es podrà fer valdre jurídicament i econòmicament i que potser done lloc a
tramitar crèdits extraordinaris per a suportar-los. La responsabilitat és extracontractual i
no contractual (no va nàixer contracte, va ser inexistent) ni precontractual (va haver-hi
aparença de contracte formal). El creditor podrà tractar que els tribunals reconeguen els
seus  drets,  però,  si  no  hi  ha  crèdits  pressupostaris,  no  pot  pretendre  el  pagament
immediat d’aquests.

En  Dret  administratiu,  igual  que  en  el  Dret  civil,  la  jurisprudència  i  la  doctrina  es
refereixen a l'enriquiment sense causa com a font d'obligacions diferenciada de la qual té
el seu origen en els contractes o en la responsabilitat per danys. Es tracta d'una obligació
de restitució de l'avantatge obtinguda per una atribució patrimonial sense causa que, a
pesar de la seua anomalia, es consent o consolida per l'ordenament. Acció enfront de
l'Administració enriquida que no s'encamina a la devolució de les coses sinó a la restitució
del seu valor.

En aplicació d'aquesta teoria a l'esfera local i per a resoldre els problemes i les injustícies
que a vegades es produeixen, s'ha instaurat el procediment denominat de reconeixement
extrajudicial de crèdit que permet reconéixer obligacions que no van ser tramitades per
falta de consignació pressupostària o per negligències diverses o derivades d'actuacions
irregulars diverses: contractacions verbals, modificacions d'obres i obres accessòries no
aprovades formalment, etc.

En virtut del principi general del dret segons el qual ningú pot enriquir-se en detriment
d'un altre, naix una obligació ex lege i l'Administració ha de restituir el seu enriquiment.
Aquest  reconeixement  s'articula  com  una  via  per  a  evitar  la  dilació  i  el  cost  que
ocasionaria el procés judicial, i satisfà d'aquesta manera de manera més immediata el
dret  que  un  tercer  ostenta  davant  de  l'Administració  des  del  moment  mateix  de  la
realització de la prestació.

Com ens recorda la Sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2015 “l'enriquiment
sense causa ve a corregir situacions de total desequilibri,  en relacions que, faltats de
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vestidura  jurídica,  materialment  han existit  produint  beneficis  concrets en una de les
parts,  a costa  de l'altra.  Amb això s'originen uns efectes sense causa -enriquiment i
empobriment- al no vindre protegits per les formes exigides en el règim administratiu.
Mes aquests efectes, sense causa, per la forma, es converteixen en determinants de la
causa que els corregeix i repara”.

No obstant això, és important destacar que la mateixa Sentència també matisa que el
desequilibri ha d'estar constituït per prestacions del particular que no es deguen a la seua
iniciativa pròpia ni revelen una voluntat maliciosa d’aquest, sinó que tinguen el seu origen
en fets, dimanants de l'Administració pública, que hagen generat raonablement en eixe
particular la creença que li incumbia un deure de col·laboració amb la dita Administració.

En definitiva aquesta Intervenció considera que el  reconeixement extrajudicial  és una
excepció contemplada per a curar situacions puntuals irregulars que pateixen d'un vici
constitutiu  de  nul·litat  i  no  per  a  realitzar  sistemàticament  despeses  al  marge  del
procediment legalment establit a aquest efecte, i s’ha d'evitar en la mesura que es puga
la utilització d'aquesta figura excepcional.

A la vista d'allò que s'ha exposat s'aconsegueixen les conclusions següents:

Primer. Aprovar per mitjà de reconeixement extrajudicial de crèdits número 4-2017 les
despeses inherents a la certificació 3 i última de les obres pendents d'execució en l'àmbit
del PAI MAGRANER adjudicades a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA i
l'import de la qual ascendeix a 24.126,95 € i  es troba reflectit en la factura 33/2017
presentada en FACE per la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA.

L'òrgan competent per a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits serà el Ple
de la corporació ja que el crèdit existent a data actual va ser dotats per mitjà de dos
modificacions  pressupostàries  en  què  no  es  va  fer  constar  que  la  seua  finalitat  era
l'atenció d'una despesa indegudament adquirida, i per això aquesta Intervenció entén
que no hi ha crèdit als efectes de la normativa pressupostària (TRLRHL i RD 500/1990).

Segon.  Com  a  conseqüència  de  l'aprovació  anterior,  autoritzar,  disposar,  reconéixer
l'obligació de la despesa, objecte del present expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits, per import total de 24.126,95 euros".

Per això segons els antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:

Primer. Aprovar per mitjà de reconeixement extrajudicial de crèdits número 4-2017 les
despeses inherents a la certificació 3 i última de les obres pendents d'execució en l'àmbit
del PAI MAGRANER adjudicades a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA i
l'import de la qual ascendeix a 24.126,95 € i  es troba reflectit en la factura 33/2017
presentada en FACE per la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA.

Segon.  Com  a  conseqüència  de  l'aprovació  anterior,  autoritzar,  disposar,  reconéixer
l'obligació de la despesa, objecte del present expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits, per import total de 24.126,95 euros".
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Tanto el interventor como el secretario municipal exponen sus informes así como se hace
referencia al informe favorable emitido por el arquitecto municipal.

Finalitzada l'exposició, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta que queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés
Alós (4); i al vot del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. Franch
Peruga (4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el
procediment de modificació del contracte no va ser el correcte. El director de l'obra és
una persona externa a l'Ajuntament que no va informar quan va tindre coneixement que
hi havia un augment del cost de l'obra, per la qual cosa l'Administració no ha pogut
actuar amb la diligència requerida. L'excés d'obra executada es refereix tant a un excés
en els mesuraments de l'obra executada com a la inclusió de noves partides d'obra que
no van ser objecte de contractació. D'acord amb això considera que d'acord amb la teoria
de  l'enriquiment  injust  i  l'informe de  la  Intervenció,  procedeix  l'abonament  de  l'obra
efectivament executada.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, pregunta si el dit cost no és repercutible
als propietaris.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), atorga la paraula a l'interventor
que contesta que no és repercutible perquè es tracta d'actuacions de reparació d'obra ja
executada i repercutida als propietaris.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, considera que s'hauria de reclamar la
quantitat que excedeix al director d'obra extern, ja que la seua actuació no ha sigut la
correcta.

El  regidor  del  Grup  Compomís,  Sr.  Borràs  Penyarroja,  es  refereix  als  informes
contradictoris que figuren en l'expedient i assenyala que amb la modificació del contracte
s'hauria d'haver licitat a través del procediment oportú.

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Silvestre  Isach,  avança  el  seu  vot  favorable  i  reclama que
situacions com aquesta no tornen a ocórrer.

El  portaveu  del  Grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica  que  l'arquitecte  municipal  ha
informat  que  els  preus  de  l'excés  d'obra  són  d'acord  amb  els  preus  de  mercat  i
l'interventor ha informat que a pesar de no haver-se seguit el procediment correcte s'ha
d'abonar el cost dels treballs efectivament executats.

El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, anuncia el seu vot desfavorable
atenent l'informe negatiu de Secretaria i la tècnica de contractació que forma part de
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l'expedient.

Finalitzades les  intervencions l'alcalde de la  corporació,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),
sotmet a votació el dictamen que queda acordat amb el resultat següent:

6 vots a favor que corresponen als regidors del Grup Popular (5); i al regidor no adscrit,
Sr. Silvestre Isach (1).
4 abstencions que corresponen als regidors del Grup Socialista (4).
1 vot en contra que correspon al regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja (1).

Dictamen relatiu a l’aprovació rectificació errors acord de Ple relatiu a la 
liquidació del contracte de gestió de residus i neteja viària

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 10; en contra: 1; 
abstencions: 0; absents: 0

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

"Vist l'acord adoptat pel Ple en data 27-07-2017 que a continuació es transcriu:

“Primer. Desestimar la sol·licitud d'interessos de demora al concórrer l'excepció d'acte
ferm i consentit.

Segon. Excloure de la liquidació del contracte els ingressos procedents d'ECOEMBES
per valorització de residus de la liquidació del contracte sol·licitada per CESPA SA., i
això perquè les esmentades prestacions no vénen imposades a la mercantil en virtut de
l'adjudicació  del  contracte  de  gestió  del  servei  públic  d'arreplega  de residus  sòlids
urbans i  neteja viària,  sinó  en virtut  d'actes administratius  diferents  i  posteriors  al
contracte.

Tercer. Donar per justificat el saldo acreditat per CESPA SA en els exercicis 2014, 2015,
2016  i  2017,  en  concepte  d'ingressos  procedents  d'ECOEMBES  per  valorització  de
residus,  i  girar per l'Ajuntament la pertinent factura a CESPA que possibilite el  seu
ingrés en compte municipal.

Quart. Aprovar la liquidació del contracte següent:

Concepte A favor de l’Ajuntament A favor de CESPA SA
Revisió de preus 17.435,62 €
Millores 7.645,74 €
Import Ecoembes NO S’INCLOU (*) NO S’INCLOU (*)
Interessos de demora 0 €
Reclamació  Ajuntament Ja  inclosa  en  revisió  de
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revisió de preus preus
SUMES 0 € 25.081,36 €
DIFERÈNCIA 25.081,36 €

(*) El saldo favorable a l'Ajuntament, en concepte d'ingressos procedents d'ECOEMBES
per valorització de residus, ha de ser exigit per l'Ajuntament a CESPA SA al marge de la
liquidació del contracte.

Cinqué. Notificar la present resolució a CESPA SA.”

Vist l'informe emés per la tècnica de contractació en data 03-08-2017 amb el tenor
literal següent:

"La funcionària que subscriu a la vista de l'expedient de GESTIONA 4879/2016 iniciat
per qui subscriu per a tramitar la pròrroga del contracte de RSU i neteja viària subscrit
amb CESPA, SA el 2-02-2009, emet el següent informe basant-se en els següents,

Antecedents de fet

Mitjançant un acord plenari de data 26-01-2017 es va acordar “estimar la sol·licitud de
pròrroga de huit anys del contracte de gestió del servei públic d'arreplega de residus
sòlids urbans i neteja viària del municipi  de Moncofa de data 2 de febrer de 2009
realitzada per la mercantil CESPA SA, sense perjuí que aquesta acredite el compliment
de les prestacions objecte del contracte. En el cas que s'extingira el contracte abans del
venciment  de  la  pròrroga  acordada,  el  concessionari,  a  sol·licitud  de  l'òrgan  de
contractació, vindrà obligat a continuar amb la prestació del servei durant un termini
màxim  de  sis  mesos  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  declare  l'extinció  del
contracte.”

A data, d'aquest informe, per tant, el contracte de RSU i neteja viària subscrit amb
CESPA, SA es troba prorrogat i en execució.

No obstant això, amb data 28-07-2017 la funcionària que subscriu (de vacances des
del 17-07-2017 fins al  24-07-2017, ambdós inclosos), rep alerta de desbloqueig de
l'expedient de contractació 4879/2016 (obert per a la tramitació de la pròrroga del
contracte de RSU i neteja viària), tenint llavors coneixement dels fets següents:
 
-Amb data 17-07-2017 té entrada en aquest Ajuntament un escrit de CESPA, SA en què
sol·licita la liquidació del contracte de RSU i neteja viària des del 2-02-2009 fins a l'1-
02-2017. 

La dita sol·licitud té entrada en el departament d'Intervenció el 19-07-2017, però amb
data 17-07-2017 la dita sol·licitud de liquidació del contracte de RSU i neteja viària
s'incorpora a l'expedient de contractació tramitat per a la pròrroga del contracte de
RSU i neteja viària, GESTIONA 4879/2016, expedient que va finalitzar mitjançant un
acord de pròrroga del contracte de 26-01-2017.
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-El mateix dia de presentació de la sol·licitud de liquidació del contracte, el 17-07-2017,
l'interventor  municipal  emet  un  informe  sobre  l'esmentada  sol·licitud  i  proposa  a
l'Alcaldia  que  eleve  al  Ple  una  proposta  d'aprovació  de  liquidació  de  contracte
gestionada i informada únicament per la Intervenció municipal.

-El 17-07-2017 la dita proposta d'aprovació de liquidació de contracte s'inclou en la
convocatòria de la Comissió Informativa de Comptes i Assumptes Econòmics.

-El dit assumpte és dictaminat per la Comissió Informativa de Comptes i Assumptes
Econòmics el 20-07-2017 i s’emet el corresponent certificat d'acord que és incorporat a
l'expedient.

-El 28-07-2017, després del Ple celebrat el 27-07-2017, s'emet el certificat de l'acord
plenari  que aprova la  liquidació del  contracte de RSU i  neteja viària,  s’incorpora a
l'expedient  GESTIONA  4879/2016  (de  pròrroga  del  contracte)  i  es  desbloqueja
l'expedient una vegada resolt pel Ple de la corporació.

-En data d’aquest informe, la funcionària que subscriu no té accés al registre d'entrada
corresponent a la sol·licitud de liquidació del contracte presentada per CESPA, SA el 17-
07-2017 r/e 6061/2017.

En  virtut  de  l'alerta  rebuda  com  a  conseqüència  del  desbloqueig  de  l'esmentat
expedient, la funcionària que subscriu té coneixement de la tramitació i aprovació de la
liquidació de contracte de RSU i neteja viària gestionada per la Intervenció municipal i
a aquests efectes informa:

El contracte de RSU i neteja viària es troba en execució amb motiu de la pròrroga
acordada mitjançant un acord plenari de 26-01-2017, termini d'execució que finalitzarà
el 2-02-2025.

La liquidació dels contractes únicament procedeix:

-quan se n'acorda la suspensió, a la represa de l'execució o a la resolució.
-quan s'extingeixen pel compliment del termini total d'execució.
-quan es resolen per qualsevol de les causes legalment establides.

Atés que el contracte de RSU i neteja viària subscrit amb CESPA, SA s'està executant
amb normalitat i atés que no se n'ha acordat la resolució per qualsevol de les causes
legalment  o  contractualment  previstes,  no  procedia  liquidar  l'esmentat  contracte  i
menys encara en la forma en què s'ha realitzat, sense respectar la tramitació prevista
en el PCAP regulador del contracte i la legalment establida en la LCSP, amb els perjuís
que amb la dita liquidació pogueren irrogar-se a aquesta corporació.

Per tot el que s'ha exposat, la funcionària que subscriu emet un informe desfavorable a
la liquidació del contracte sol·licitada per CESPA, SA i proposa a l'Alcaldia que eleve al
Ple la proposta de suspensió de l'acord plenari  de 27-07-2017 pel qual s'aprova la
liquidació del contracte subscrit amb CESPA, SA, així com la proposta de revisió de
l'esmentat acord de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.
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El que s'informa als efectes oportuns, i es fa novament constar a l'Alcaldia Presidència,
que la sol·licitud i evacuació del present informe excedeix de les funcions pròpies de
qui subscriu -tècnic de gestió: (subescala de gestió d'administració general: tasques de
suport  a  les  de  nivell  superior)-;  mentres  que  les  pròpies  del  present  informe
constitueixen tasques de gestió, estudi i proposta de caràcter administratiu de nivell
superior (subescala tècnica d'administració general).

En  conseqüència,  l'Alcaldia  hauria  de  requerir  i  evacuar-se  informe  per  part  de
funcionari propi de la subescala tècnica d'administració general".

Vist l’informe emés pel secretari de la corporació en data 31-10-2017 amb el contingut
següent:

"INFORME DE SECRETARIA

Expedient: 4879/2016, pròrroga i liquidació del contracte de gestió de residus sòlids
urbans i neteja viària.

Marc Palomero Llopis, actuant com a secretari de l'Ajuntament de Moncofa, en relació
amb l'expedient 4879/2016, pròrroga del contracte de gestió de residus sòlids urbans i
neteja viària i segons el que disposa l'article 114.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18  d'abril,  pel  qual  s'aprova el  text  refós  de  les  disposicions  legals  vigents  en
matèria de Règim Local i 97 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, emet el present informe jurídic atenent als següents,

ANTECEDENTS DE FET

I. En data 2-02-2009 es va subscriure amb CESPA, SA el contracte de gestió del
servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de
Moncofa l'adjudicació definitiva del qual va tindre lloc el 30 12-2008, amb una
duració de 8 anys prorrogables per 8 anys més. 

II. En data 06-09-2016, es presenta per registre d'entrada d'aquest Ajuntament RE
6984 la sol·licitud de la mercantil CESPA SA a fi que es procedisca a concedir la
pròrroga del contracte de referència. 

III. En data 13-09-2016 s'incorpora a l'expedient l’informe de la tècnica de
contractació en què es posa de manifest la legislació aplicable i el procediment
que s'ha de seguir  per a acordar, si  és el  cas, la pròrroga del contracte de
referència. 

IV.  En  data  11-10-2016  s'emet  ofici  d'Intervenció  sobre  l'existència  de  crèdit
necessari  per  a  atendre  les  obligacions  econòmiques  que  derivarien  de
l'eventual pròrroga del contracte. 

V. En data 13-01-2017 es dicta providència d'Alcaldia en què se sol·licita informe la
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tècnica de contractació sobre el compliment de les millores oferides per CESPA,
SA sense cost addicional per a l'Ajuntament i dins del termini d'execució del
contracte. 

VI. El  16-01-2017 s'incorpora  a l'expedient  la  providència  d'Alcaldia  en què se
sol·licita que s'emeta un informe per part de la Secretaria i la Intervenció en
atenció  a  la  possibilitat  de  pròrroga  del  contracte  de  referència.  La  dita
providència es firma per l'Alcaldia el 17-01-2017. 

VII. El 16-01-02017 s'incorpora a l'expedient l’informe de la Secretaria 2017-
0005  en  què  es  conclou  que:  «Atenent  que  tal  com  es  dedueix  de  la
documentació administrativa el contracte no compleix totes les necessitats que
actualment es demanden en relació a la  prestació del  servei  d'arreplega de
residus sòlids urbans i de neteja viària en el municipi de Moncofa que en fan
convenient la modificació. 

Vist que la pròrroga del contracte no pot servir de pretext per a la modificació
d’aquest i que d'acord amb el que preveu la legislació aplicable la pròrroga del
contracte ha de realitzar-se sempre que les seues característiques romanguen
inalterables durant el període de duració d'aquestes.

Per tot el que antecedeix es considera convenient procedir a una nova licitació
del contracte en què es contemplen totes i  cada una de les necessitats del
municipi en els serveis objecte del contracte de referència.»

VIII. El 17-01-2017 s'incorpora a l'expedient la proposta d'Alcaldia relativa a la
desestimació  de  la  sol·licitud  de  pròrroga  del  contracte  de  referència  de
conformitat amb allò que s'ha posat de manifest en l'informe de Secretaria. 

IX. El 18-01-2017 s'emet un informe de la Intervenció 12-2017 en el que es posa
de manifest que hi ha crèdit adequat i suficient, així com la possibilitat legal
d'acordar la pròrroga. 

X. El  19-01-2017  s'incorpora  l’informe  de  la  tècnica  de  contractació  relatiu  al
compliment de les millores i en el que es posa de manifest la necessitat que
s'emeta un informe sobre el  compliment  del  contracte  per  part  dels  tècnics
municipals designats pel Ple per a dur a terme la fiscalització, inspecció i control
del contracte de referència. 

XI. Mitjançant un acord de Ple de 26 de gener de 2017 s'acorda el següent: 

“Primer. Estimar la sol·licitud de pròrroga de huit anys del contracte de gestió
del servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi
de Moncofa de data 2 de febrer de 2009 realitzada per la mercantil CESPA SA,
sense perjuí que aquesta acredite el compliment de les prestacions objecte del
contracte.  En el  cas  que s'extingira el  contracte  abans del  venciment  de la
pròrroga acordada,  el  concessionari,  a  sol·licitud de l'òrgan de contractació,
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estarà obligat a continuar amb la prestació del servei durant un termini màxim
de  sis  mesos  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  declare  l'extinció  del
contracte. 

Segon. Requerir  informe als  responsables del contracte a fi  que indiquen el
compliment de la totalitat de l'objecte del contracte per part de la mercantil
CESPA SA.

Tercer.  Notificar aquest acord a la mercantil  CESPA SA, als responsables del
contracte així com a qualsevol altre interessat en el procediment, amb indicació
dels recursos que hi procedeixen.”

XII. En data 22-02-2017 s'incorpora informe de l'aparellador municipal  en
què es  posa de manifest  “que a data del  present  informe no consta  a qui
subscriu que posteriorment al 22 d'abril de 2014 s'haja acreditat l'execució de
les millores proposades per l'adjudicatari al contracte.” 

XIII. En data 20-03-2017 s'incorpora a l'expedient l’informe de la tècnica de
medi ambient en el qual posa de manifest que “la tècnica que informa no pot
fer constar el compliment de les millores d'aquest contracte així  com el seu
compliment, ja que no es disposa d'evidència documental per a verificar treballs
realitzats.” 

XIV. En data 17-07-2017 CESPA SA presenta per mitjà de registre d'entrada
la liquidació justificada del contracte de referència així  com la justificació de
l'apartat  de  millores  oferides  per  al  període  contractual  02/02/2009  al
01/02/2017. 

XV. El 17-07-2017 s'emet un informe per part de la Intervenció municipal
231-2017 assumpte: Fiscalització de la liquidació del contracte de gestió del
servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària presentada per
CESPA SA i que posa de manifest un saldo final favorable a la mercantil  de
114.180,87 €. 

XVI. El 17-07-2017 es dicta proposta d'Alcaldia que resulta aprovada pel Ple
de 27-07-2017 amb el contingut següent: 

“Primer. Desestimar la sol·licitud d'interessos de demora al concórrer l'excepció
d'acte ferm i consentit.

Segon.  Excloure  de  la  liquidació  del  contracte  els  ingressos  procedents
d'ECOEMBES per valorització de residus de la liquidació del contracte sol·licitada
per CESPA SA, i això perquè les esmentades prestacions no vénen imposades a
la mercantil en virtut de l'adjudicació del contracte de gestió del servei públic
d'arreplega  de  residus  sòlids  urbans  i  neteja  viària,  sinó  en  virtut  d'actes
administratius diferents i posteriors al contracte.
Tercer.  Donar per  justificat  el  saldo acreditat  per  CESPA SA en els  exercicis
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2014, 2015, 2016 i 2017, en concepte d'ingressos procedents d'ECOEMBES per
valorització de residus, i girar per l'Ajuntament la pertinent factura a CESPA que
possibilite el seu ingrés en compte municipal.

Quart. Aprovar la liquidació del contracte següent:

Concepte A favor de l’Ajuntament A favor de CESPA SA
Revisió de preus 17.435,62 €
Millores 7.645,74 €
Import Ecoembes NO S’INCLOU (*) NO S’INCLOU (*)
Interessos de demora 0 €
Reclamació  Ajuntament
revisió de preus

Ja  inclosa  en  revisió  de
preus

SUMES 0 € 25.081,36 €
DIFERÈNCIA 25.081,36 €

(*)  El  saldo  favorable  a  l'Ajuntament,  en  concepte  d'ingressos  procedents
d'ECOEMBES per valorització de residus, ha de ser exigit per l'Ajuntament a
CESPA SA al marge de la liquidació del contracte.

Cinqué. Notificar la present resolució a CESPA SA.”

XVII. En  data  3-08-2017 s'emet  un  informe desfavorable  de  la  tècnica  de
contractació  relatiu  a la  liquidació  del  contracte sol·licitada per  CESPA,  SA i
proposa a l'Alcaldia que eleve al Ple la proposta de suspensió de l'acord plenari
de 27-07-2017 pel qual s'aprova la liquidació del contracte subscrit amb CESPA,
SA, així com proposta de revisió de l'esmentat acord de conformitat amb el que
preveu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. 

A aquests antecedents s'apliquen el següents 

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Règim jurídic
-Constitució Espanyola – CE.
-Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local – LRBRL.
-Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana – LRLCV.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic - TRLCSP.
-Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic – LCSP.
-Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
-El PCAP i PPT que ha de regir l'execució del contracte aprovats per la Junta de Govern
Local en data 14 d'abril de 2008.

Segon. Règim jurídic aplicable al contracte
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D'acord amb el que disposa la disposició transitòria primera apartat segon del TRLCSP
els  contractes  administratius  adjudicats  amb anterioritat  a  l'entrada en  vigor  de  la
present llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

Considerant que l'adjudicació definitiva del contracte de referència es va acordar en
data  30  de  desembre  de  2008  el  règim  jurídic  aplicable  al  compliment,  efectes  i
extinció, inclosa la seua duració i règim de pròrrogues ho constitueix la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Tercer. Sobre la procedència de la liquidació del contracte
La clàusula cinquena del plec de clàusules economicoadministratives particulars per a la
contractació per mitjà de concurs públic per procediment obert, del contracte de gestió
dels serveis públics d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de
Moncofa preveu la reversió a favor de l'Ajuntament de totes les obres i instal·lacions al
terme del termini de concessió, i no fa cap al·lusió a la liquidació del contracte.

La regulació de la liquidació dels contractes administratius prevista en l'article 205.4 de
la  LCSP  no  resulta  d'aplicació  als  contractes  de  gestió  de  serveis  públics  tal  com
disposa l'article 252 d'aquest mateix cos legal.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la doctrina i jurisprudència reconeixen
que ha de procedir-se a la liquidació del contracte de gestió de serveis públics en el
moment de la finalització o extinció del contracte a fi de determinar els imports exactes
que haja de percebre l'adjudicatari com a conseqüència de la prestació del servei. En
aquest  sentit  es  pronuncia  l'informe  de  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa  de  la  Comunitat  de  Madrid  en  el  seu  informe  6/2000  de  30  de
novembre, en l'apartat cinqué del qual estableix:

“El TRLCAP no regula expressament la liquidació per a aquest tipus de contractes, però
a causa de les singularitats del  contracte de serveis  públics en les seues diferents
modalitats de contractació (concessió, concert, gestió interessada i societat d'economia
mixta) poden produir-se situacions en què la determinació exacta dels imports que haja
de percebre l'adjudicatari  com a conseqüència de l'explotació econòmica del  servei
públic, el cànon o participació que haguera de satisfer-se a l'Administració, la quantia
de la subvenció a l'empresari, si n’hi haguera, el benefici que corresponga a alguna de
les parts, quan es tracte de gestió interessada, etc., només puga efectuar-se en el
moment de la finalització o extinció del contracte, és a dir, practicant la seua liquidació.
A més, del tenor literal de l'article 47 del TRLCAP: 

“Aprovada la  liquidació  del  contracte,  (...)",  en  no fer  distinció  per  a  cap tipus de
contracte i no estar mencionat en l'article 155.5 com a exclòs de l'aplicació per a els de
gestió de serveis públics, cal entendre preceptiva la liquidació per a aquells.

(Les  referències  de  l'informe  transcrit  fetes  a  l'article  155.5  i  47  del  TRLCAP han
d'entendre's referides a l'article 252 i 90 de la LCSP).
Per tant, haurà d'arreplegar-se en els plecs de clàusules administratives particulars el
règim aplicable a eixa fase final de la liquidació en el que es refereix al mode, moment
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i condicions en què ha de practicar-se.”

Vist que els plecs que regeixen el contracte no en preveuen la liquidació, ha d'acudir-se
al que disposa l'article 90 de la LCSP segons el qual l'òrgan de contractació haurà
d'acordar i notificar al contractista la liquidació del contracte amb caràcter previ a l'inici
dels tràmits previstos per a la devolució de la garantia.

A més a més, a fi de determinar les normes aplicables a la liquidació hem d'acudir al
que disposa l'article 19.2 de la LCSP, segons el qual els contractes administratius es
regiran, quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció, per aquesta llei i les
seues disposicions de desplegament; supletòriament s'aplicaran les restants normes de
dret administratiu i, si n'hi ha, les normes de dret privat.

D'acord amb allò que s'ha exposat cal considerar que davant de la falta de regulació
pels plecs de liquidació del contracte cal acudir per aplicació de l'article 19.2 de la LCSP
al que disposa l'article 205.4 de la LCSP, segons el qual, la liquidació del contracte
procedirà en el termini d'un mes a comptar de la recepció o conformitat.

Per tant, la liquidació del contracte únicament procedirà en els supòsits d'extinció del
contracte bé siga per compliment o resolució d’aquest i, en relació amb el contracte de
gestió de serveis públics, en tot cas, després de practicada la reversió. En aquest sentit
es pronuncia l'informe de la  Intervenció General  de la Comunitat  de Madrid de 28
d'octubre de 2015 en el qual es posa de manifest que la liquidació del contracte és una
altra conseqüència de l'extinció d’aquest que té com a finalitat l'abonament, si és el
cas, dels saldos resultants com s'indica amb caràcter general en l'article 205.4 i 35 de
la LCSP.

Quart. Contingut de la liquidació del contracte
- Modificacions del contracte sense seguir el procediment legalment establit
Tal com encertadament posa de manifest la Intervenció municipal, “de la documentació
que es troba en l'expedient i aportada per CESPA SA s'ha verificat que s'ha realitzat
modificacions del contracte sense seguir el procediment establit amb aquest fi”.

D'acord amb la  documentació  a  què ha pogut  tindre  accés  aquesta  Secretaria  les
modificacions referides s'han realitzat per òrgan manifestament incompetent, per ser
ordenades  per  l'Alcaldia  quan  l'òrgan  de  contractació  és  el  Ple,  i  sense  seguir  el
procediment legalment establit. En ambdós casos ens trobem davant d'actes nuls de
ple dret, que segons el parer de qui subscriu, han de ser objecte de revisió d'acord
amb el que estableixen els actuals articles 47 i 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquest sentit es pronuncia la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
l'Estat en el seu informe 57/2000, de 5 de març de 2001, en el qual es considera que
“la falta de tramitació de les modificacions dels  contractes de conformitat  amb les
normes  de  la  legislació  de  contractes  de  les  administracions  públiques  suposa
prescindir totalment i absolutament del procediment establit, i determina la nul·litat de
ple  dret  de  les  esmentades  modificacions”  i  que  “les  modificacions  d'un  contracte
acordades prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establit són
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nul·les de ple dret i com a tal no convalidables de conformitat amb l'article 67 de la
mateixa Llei 30/1992, de 26 de novembre”.

En relació amb els actes nuls de ple dret cal ressaltar que la seua nul·litat té efectes ex
tunc; és a dir, que l'acte nul de ple dret no va haver de desplegar cap efecte, i no es
considera, per tant, modificació del contracte a cap efecte.

És per això, que aquesta Secretaria considera que aquelles prestacions diferents de les
de  l'objecte  del  contracte  no  poden  incloure's  en  una  eventual  liquidació  d’aquest
sempre que no siguen objecte d'inclusió en aquest a través d'alguna de les fórmules
previstes  per  l'ordenament  jurídic.  Respecte  d'això,  una  eventual  liquidació  del
contracte no pot servir per a convalidar prestacions realitzades pel contractista i que no
formen part del  mateix contracte ja que s'han exigit  sense atendre el procediment
legalment establit per a la modificació del contracte. En aquest cas l'empresa va haver
d'acudir  a  reclamar  a  l'Administració  el  pagament  de  les  prestacions  realitzades  i
l'Administració abonar-les a través de la via legal que crega oportú.

-Millores que no han sigut objecte de compliment
En relació amb les millores  que no han sigut  objecte de compliment  per  ordre de
l'Administració, i s’incorre també en aquests casos en modificacions del contracte que
s'ha realitzat per òrgan manifestament incompetent, per ser ordenades per l'Alcaldia
quan l'òrgan de contractació és el Ple i, sense seguir el procediment legalment establit,
cal afegir a la consideració d’aquestes com a nul·les de ple dret, que les esmentades
millores  van servir  com a criteri  de valoració  de les  ofertes  en  el  procediment  de
licitació, per la qual cosa donar validesa a prestacions diferents de les oferides com a
millora implicaria una modificació de l'oferta presentada pel licitador i de les condicions
d'execució del contracte que, en cas de ser conegudes en el moment de la licitació
podrien haver implicat una distinta valoració d’aquesta, i incomplir així amb els principis
bàsics que han de regir la contractació pública com són els de publicitat, igualtat i
concurrència.  D'acord  amb  allò  que  s'ha  exposat,  no  resulta  admissible  la  dita
modificació atenent l'efecte que causa sobre la concurrència.

A més a més, com assenyala l'informe de la Intervenció, la valoració econòmica de les
millores no es va tindre en compte a l'hora de valorar les ofertes presentades, per la
qual cosa ha d'entendre's que la seua valoració es va realitzar en atenció a la millora
que suposava en l'organització i prestació del servei proposat. D'acord amb allò que
s'ha exposat, en cap cas han d'assimilar-se les millores no realitzades com un crèdit a
favor de l'Administració que servisca d'empara per a la realització de serveis aliens a
l'objecte del contracte llevat que es realitze una modificació d’aquest amb els criteris i
límits establits per la Llei i en els plecs.

Cinqué. Sobre el compliment de l'objecte del contracte
Tal com es dedueix de l'informe de la Intervenció la valoració econòmica de les millores
no va ser  objecte  de valoració  a l'hora de determinar  l'oferta  econòmicament més
avantatjosa, sinó que es va valorar la incidència positiva en la prestació del servei. Com
a  conseqüència,  difícilment  es  pot  assumir  que  les  dites  prestacions  puguen  ser
convalidades per altres del mateix valor econòmic ja que celebrada la licitació pública
l'adjudicació del contracte, la solució que presenta l'adjudicatari no pot ser alterada
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sense seguir el procediment previst per a la modificació dels contractes públics ja que
això suposaria un obstacle als principis de concurrència i bona fe que han de presidir la
contractació  pública  tenint  en  compte  que  els  licitadors  diferents  de  l'adjudicatari
podrien haver modificat les seues proposicions si hagueren sigut coneixedors de les
circumstàncies que posteriorment es produeixen.

És per això que l'acreditació del compliment del contracte ha de passar per l'acreditació
del compliment de les millores i no de prestacions que les substituïsquen en la seua
valoració econòmica, ja que aquesta no es va tindre en compte en la licitació.

A més a més, amb la dita convalidació es posa de manifest que el contracte no s'ha
complit  ja  que  es  requerix  la  realització  de  prestacions  no  previstes  en  l'objecte
d’aquest, la qual cosa assenyala la conveniència d'una nova licitació d'acord amb el que
ja s’ha apuntat en l'informe de Secretaria 2017-0005, de 16 de gener.

Així mateix cal recordar ací que la pròrroga del contracte no pot servir de base a una
modificació del contracte ja que això posa de manifest la necessitat de procedir a una
nova licitació perquè la prestació del servei complisca amb les necessitats requerides
per la corporació i així garantir els principis de publicitat, concurrència i igualtat que
han de regir en qualsevol licitació pública. En aquest sentit es pronuncia la JCCA de
l'Estat  en  els  seus  informes  52/00  i  59/00  com  encertadament  va  exposar  la
Intervenció municipal en el seu informe 12-2017. En aquest punt cal portar a col·lació
el Dictamen del Consell d'Estat 11/2010, de
 
“El Consell d'Estat ha assenyalat (per tots, dictamen 2582/95, d’1 de febrer) que «la
introducció de profundes modificacions en l'objecte dels contractes, sense donar lloc a
una nova licitació, pot lesionar els principis de publicitat i concurrència». En la mateixa
línia s'ha expressat reiteradament la JCCA (informes 48/1995, de 21 de desembre de
1995; 47/1998, de 17 de març de 1999; 52/2000, de 5 de març de 2001; 50/2003, de
12 de març de 2004, o 18/2006, de 20 de juny de 2006), perquè «celebrada per mitjà
de licitació pública l'adjudicació d'un contracte… la solució que representa l'adjudicació
per  a  l'adjudicatari  quant  al  preu  i  la  resta  de  condicions  no  pot  ser  alterada
substancialment per via de modificació consensuada, ja que això suposa un obstacle
als principis de lliure concurrència i bona fe que han de presidir la contractació de les
administracions públiques, tenint en compte que els licitadors distints de l'adjudicatari
podrien haver modificat les seues proposicions si  hagueren sigut  coneixedors de la
modificació que ara es produeix».

En  suma,  entén  la  doctrina  que  la  variació  substancial  de  la  voluntat  de  l'entitat
contractant ha de donar lloc a un nou expedient de contractació i, en definitiva, a un
contracte administratiu diferent, de tal forma que els perjuís que a l'interés públic puga
ocasionar  el  fet  de  ser  necessari  adjudicar  un  nou  contracte,  prèvia  resolució  de
l'anterior, i inclús indemnitzar per això al contractista, es justifiquen en l'interés general
que la legislació de contractes tracta de protegir i en la salvaguarda dels principis en
què es fonamenta la contractació pública.”

CONCLUSIONS



 
Ajuntament de Moncofa

Es considera que d’acord amb l'article 106 de la LPCAP l'acord de Ple de 27-07-2017
relatiu a l'aprovació liquidació contracte gestió RSU i neteja viària ha de ser objecte de
revisió d'ofici per concórrer-hi causes de nul·litat de ple dret per ser un acte dictat
prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establit.

Prèviament a la declaració de nul·litat de l'acte referit, es considera oportú procedir
d'ofici  a  acordar  la  suspensió  de l'execució  d’aquest  ja  que concorren  els  supòsits
establits en l'article 117.2 de la LPCAP.

En relació amb els actes de modificació del contracte dictats per òrgan manifestament
incompetent i prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establit,
considera qui subscriu que ha de procedir-se a la declaració de nul·litat d’aquests en
virtut del que disposa l'article 47 i 106 de la LPCAP.

Finalment,  l'acreditació  de  compliment  del  contracte  i  de  les  millores  oferides  pel
contractista  no  pot  realitzar-se  per  mitjà  de  la  convalidació  econòmica  de  les
prestacions realitzades al marge del contracte, tenint en consideració, a més, que la
valoració  econòmica de les  millores  no es  va tindre en compte en la  valoració  de
l'oferta en el procediment de licitació.

Aquest és l'informe que emet sense perjuí de qualsevol altra opinió millor fundada en
dret i que eleve a l'òrgan competent perquè acorde el que considere oportú".

Vist  l'informe  d'Intervenció  388-2017  emés  en  data  13-12-2017  amb  el  contingut
següent:

"Informe d'Intervenció número 388-2017

Assumpte: informe d'Intervenció emés, a la vista de l'informe emés pel departament
de Contractació en data 03-08-2017 i pel secretari de la corporació en data 31-10-
2017, en relació amb l'acord de Ple de data 27-07-2017 relatiu a la liquidació del
contracte  de gestió  del  servei  públic  d'arreplega  de  residus  sòlids  urbans  i  neteja
viària.
Exercici: 2017

1-FETS

En data 26 de gener de 2017 el Ple acorda la pròrroga del contracte de gestió del
servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària per huit anys sense
perjuí que CESPA SA acredite el compliment de les prestacions objecte del contracte al
fi del qual es requereix informe dels responsables del contracte.

En data 22 de febrer de 2017 l'arquitecte tècnic municipal,  en la seua condició de
responsable  del  contracte,  emet  un  informe  en  què  posa  de  manifest  que  per
titulacions  i  atribucions  només  li  competeix  informar  sobre  la  realització  de  certes
actuacions i obres a desenvolupar en via pública i indica que resten per executar les
millores següents:
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Subministrament i instal·lació de guies de posicionament dels contenidors.
Subministrament i instal·lació d'illes de contenidors soterrades EASY.
Aportació de papereres.

En data 20 de març de 2017 la tècnic de qualitat, en la seua condició de responsable
del contracte, emet un informe en què ratifica i reprodueix els informes emesos en
data 11-11-2011, 09-06-2014 i 03-07-20174.

En data 14-07-2017 CESPA SA presenta escrit  en el  qual  sol·licita  la  liquidació del
contracte de gestió del servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària,
posant de manifest un saldo final favorable a la mercantil de 114.180,87 €. Al citat
escrit s'uneix una àmplia relació de documentació justificativa del compliment de les
prestacions objecte del contracte.

En data 17-07-2017 el funcionari que subscriu emet l'informe 231-2017.

En data 27-07-2017 el Ple adopta, basant-se en l'informe 231-2017, l’acord següent:

“Primer. Desestimar la sol·licitud d'interessos de demora al concórrer l'excepció d'acte
ferm i consentit.

Segon. Excloure de la liquidació del contracte els ingressos procedents d'ECOEMBES
per valorització de residus de la liquidació del contracte sol·licitada per CESPA SA, i això
perquè les esmentades prestacions no vénen imposades a la mercantil  en virtut de
l'adjudicació  del  contracte  de  gestió  del  servei  públic  d'arreplega  de residus  sòlids
urbans i  neteja viària,  sinó  en virtut  d'actes administratius  diferents  i  posteriors  al
contracte.

Tercer. Donar per justificat el saldo acreditat per CESPA SA en els exercicis 2014, 2015,
2016  i  2017,  en  concepte  d'ingressos  procedents  d'ECOEMBES  per  valorització  de
residus,  i  girar per l'Ajuntament la pertinent factura a CESPA que possibilite el  seu
ingrés en compte municipal.

Quart. Aprovar la liquidació del contracte següent:

Concepte A favor de l’Ajuntament A favor de CESPA SA
Revisió de preus 17.435,62 €
Millores 7.645,74 €
Import Ecoembes NO S’INCLOU (*) NO S’INCLOU (*)
Interessos de demora 0 €
Reclamació  Ajuntament
revisió de preus

Ja  inclosa  en  revisió  de
preus

SUMES 0 € 25.081,36 €
DIFERÈNCIA 25.081,36 €
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(*) El saldo favorable a l'Ajuntament, en concepte d'ingressos procedents d'ECOEMBES
per valorització de residus, ha de ser exigit per l'Ajuntament a CESPA SA al marge de la
liquidació del contracte.

Cinqué. Notificar la present resolució a CESPA SA.”

En data 03-08-2017 s'emet un informe per la tècnica de Contractació desfavorable a la
liquidació del contracte.

En data 31-10-2017 s'emet un informe pel secretari de la corporació desfavorable a la
liquidació del contracte.

En data 23-11-2017 es notifica a CESPA SA l'acord de Ple abans indicat.

2-FONAMENTS DE DRET

a)Real Decret Legislatiu 2/2004(TRLRHL).
b) Reial Decret 500/1990 pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
c) PCAP del contracte de gestió del servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i
neteja viària aprovats per JGL de 14-04-2008.
d) PPT del contracte de gestió del servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i
neteja viària aprovats per JGL de 14-04-2008.
e) Documentació justificativa del compliment de les prestacions objecte del contracte
que CESPA SA adjunta a l'escrit presentat en el qual sol·licita la liquidació del contracte
de gestió del servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària, posant
de manifest un saldo final favorable a la mercantil de 114.180,87 €
f)  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.
g)  Informe  18/2013,  de  25  de  setembre,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de la Comunitat Autònoma d'Aragó.
h) Dictamen 206/13, de 6 de juny de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat
de Catalunya.
i) Sentència del Tribunal Suprem de 30 de setembre de 1999.

3-INFORME

D'acord amb l'article 214 del TRLRHL s'emet l'informe següent:

Dels informes evacuats pel secretari de la corporació i per la tècnica de Contractació es
desprenen dos motius d'oposició a l'acord adoptat pel Ple en data 27-07-2017 que són
els següents:

El primer relatiu a la nul·litat de ple dret de l'acord de Ple de data 27-07-2017 per
aprovar la liquidació del contracte sense seguir el procediment legalment establit i és
necessària la revisió d'ofici d’aquest.
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El segon referit a la impossibilitat de convalidar prestacions econòmiques realitzades al
marge  del  contracte  (modificacions  del  contracte  sense  seguir  el  procediment
legalment establit  amb aquest  fi)  al  concórrer  causes de nul·litat  en aquestes i  és
necessària la revisió d'ofici prèvia.

A) Respecte del primer motiu d'oposició relatiu a la nul·litat de ple dret de l'acord de
Ple  de  data  27-07-2017  per  aprovar  la  liquidació  del  contracte  sense  seguir  el
procediment legalment establit i és necessària la revisió d'ofici d’aquest i que es conté
tant en l'informe de la tècnica de contractació com en l'informe del secretari  de la
corporació; aquesta Intervenció considera que realment no s'ha tramitat i aprovat una
liquidació del contracte de gestió del servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i
neteja viària,  sinó que el que realment s'ha produït  és un error en la terminologia
jurídica  empleada  pel  funcionari  que  subscriu,  amb  origen  en  el  mateix  error  de
terminologia jurídica existent en l'escrit presentat pel concessionari del servei, i que ha
donat  lloc  a  una  discordança  entre  el  que  l'Administració  pretenia  expressar,  la
declaració de voluntat administrativa i la seua efectiva formulació externa a través de
l'acord de Ple de data 27-07-2017.

Així de la documentació que es troba en l'expedient es desprén clarament l'esmentat
error  de  terminologia  jurídica  produït  ja  que  en  cap  cas  el  sol·licitant  pretenia  la
liquidació  d'un  contracte  amb  pròrroga  acordada  (s'evidencia  absolutament  en
l'expedient i més concretament en la instància de l'interessat que no és aquesta la seua
voluntat), no és objecte de l'informe de la Intervenció municipal (informe 231-2017)
l'esmentada  liquidació,  sinó  la  fiscalització  prèvia  i  preceptiva  de  pretensions  de
contingut econòmic del concessionari davant de l'Ajuntament basant-se en un contracte
amb pròrroga acordada per l'Ajuntament i per tant en vigor i que no pot ser objecte de
liquidació, tal com s'acredita en el fet que al llarg de l'esmentat informe no es fa cap
referència als preceptes legals relatius a la liquidació del contracte ni a les clàusules
dels PCAP (5 i 13 fonamentalment) que regulen l'extinció de la concessió i els seus
efectes.

En definitiva aquesta Intervenció entén que el que subjau en el present cas és un error
que ha patit l'Administració, basant-se en l'error de terminologia jurídica existent en
l'escrit presentat pel concessionari, a l'expressar la declaració de voluntat que entranya
l'acte administratiu però no existeix cap error en la formació de la dita voluntat que el
que  perseguia  era  pronunciar-se  respecte  de  diverses  pretensions  econòmiques
formulades pel  concessionari  del  servei,  i  és prova d'això  que l'Ajuntament en cap
moment ha considerat extingida la concessió ja que a data actual els serveis que són
objecte d’aquesta segueixen prestant-se basant-se en pròrroga concedida pel mateix
Ajuntament.

A la vista d'allò que s'ha exposat es considera que no és procedent la revisió d'ofici de
l'acord  de  Ple  de  data  27-07-2017,  sinó  la  rectificació  d'errors  materials  o  de  fet,
basant-se en l'article 109 de la Llei 39-2015, concurrents en l'esmentat acord i que
vénen  a  esmenar  un  error  obstatiu,  de  terminologia  jurídica  o  lapsus  linguae  vel
calaelmi però no un error de voluntat.

Resulta procedent acudir a la rectificació d'errors prevista en l'article 109 de la Llei 39-
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2015 concórrer les circumstàncies següents:

1)  Que es  tracte  de simples  equivocacions elementals  de noms,  dates,  operacions
aritmètiques o transcripcions de documents.
2)  Que  l'error  s'aprecie  tenint  en  compte  exclusivament  les  dades  de  l'expedient
administratiu en què s'adverteix.
3)  Que  l'error  siga  palés  i  clar,  necessitat  d'acudir  a  interpretacions  de  normes
jurídiques aplicables.
4) Que no es procedisca d'ofici a la revisió d'actes administratius ferms i consentits.
5) Que no es produïsca una alteració fonamental en el sentit de l'acte (perquè no hi ha
error material quan l’apreciació implique un juí valoratiu o exigisca una operació de
qualificació jurídica.
6) Que no patisca la subsistència de l'administratiu, és a dir, que no genere l'anul·lació
o revocació d’aquest, en quant creador de drets subjectius, produint-se un de nou
sobre  bases  diferents  i  sense  les  degudes  garanties  per  a  l'afectat,  perquè  l'acte
administratiu  rectificador  ha  de  mostrar  idèntic  contingut  dispositiu,  substantiu  i
resolutori que l'acte rectificat, sense que puga l'Administració, sota pretext de la seua
potestat rectificadora d'ofici, encobrir una autèntica revisió.
7) Que s'aplique amb un fondo criteri restrictiu.

B) Respecte del segon motiu d'oposició (contingut exclusivament en l'informe emés pel
secretari de la corporació), i abans de procedir a l’anàlisi ha de recordar-se que l'acord
de  Ple  de  data  27-07-2017  es  pronuncia  sobre  diverses  pretensions  econòmiques
formulades pel concessionari del servei públic d'arreplega de residus sòlids urbans i
neteja viària que en cap cas es veuen afectades per la possible concurrència de causes
de nul·litat. Aquestes pretensions són les relatives a la revisió de preus, interessos de
demora,  ingressos  procedents  d'ECOEMBES,  compliment  pel  concessionari  de  les
prestacions regulars i  permanents objecte del  contracte de gestió  del  servei  públic
d'arreplega de residus sòlids urbans i neteja viària i compliment de les millores oferides
no substituïdes per altres prestacions no previstes en l'objecte del contracte. Així doncs
la possible concurrència de causes de nul·litat queden restringides a les millores no
executades pel concessionari per ordre municipal a canvi d'executar altres prestacions
no previstes  en l'objecte del  contracte (modificacions del  contracte sense seguir  el
procediment legalment establit  amb aquest fi).  Tot això sense perjuí,  pel que fa al
compliment de les prestacions regulars i permanents objecte del contracte i quant al
compliment de les millores oferides no substituïdes per altres prestacions no previstes
en l'objecte  del  contracte,  que tal  com ja  es  va fer  constar  en el  mateix  informe
d'Intervenció 231-2017 hagen de sol·licitar-se altres informes addicionals  en relació
amb els esmentats compliments.

Una vegada tancat  l'àmbit  que pot veure's  afectat  per  la  possible concurrència  de
causes de nul·litat ha de procedir-se a l'anàlisi del segon motiu d'oposició, contingut
exclusivament en l'informe emés pel secretari de la corporació, i respecte del qual ha
d'assenyalar-se  que  aquesta  Intervenció,  encara  que  troba  fonaments  jurídics  que
sustenten l'esmentada posició jurídica, no pot mostrar conforme amb aquest al no ser
un  tema  pacífic  sinó  més  aïna  controvertit  i  a  l'existir  fonaments  jurídics,  que  a
continuació s'exposaran, que serveixen de fonament a l'actuació municipal realitzada
pel  que  fa  a  la  convalidació  de  prestacions  econòmiques  realitzades  al  marge  del
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contracte (modificacions del contracte sense seguir el procediment legalment establit
amb aquest fi).

En  primer  lloc  hem  de  citar  l'informe  18/2013,  de  25  de  setembre,  de  la  Junta
Consultiva  de  Contractació  Administrativa  de  la  Comunitat  Autònoma  d'Aragó.
L'esmentat informe, basant-se que la formalització dels contractes ha passat a ser un
element constitutiu d’aquests i es produeix la seua perfecció des de la formalització,
assenyala  que  igual  que  el  contracte  es  perfecciona  amb la  seua  formalització,  la
modificació també es perfecciona amb aquesta i per tant conclou amb l'existència de
dos escenaris completament diferents:

En cas d'existir una mera situació fàctica que s'ha succeït en el temps i que es
considera irregular caldrà posar-hi fi tan ràpidament com siga possible, sense
més efectes que la corresponent retribució pels serveis prestats en aplicació de
la teoria de l'enriquiment injust.

Si la  modificació s'ha perfeccionat,  és ferm en via administrativa i,  per  tant
desplega els seus efectes, haurà de ser objecte d'un procediment de revisió
d'ofici o, de ser aplicable, de nul·litat en matèria contractual.

A  juí  del  funcionari  que  subscriu  en  el  present  cas  estem davant  del  primer  dels
supòsits  previstos  ja  que  les  modificacions  contractuals  realitzades  sense  seguir  el
procediment  legalment  establit  amb  aquest  fi  no  s'han  perfeccionat  en  document
administratiu o almenys no amb les formalitats exigides legalment i per tant és prou la
convalidació de les prestacions econòmiques realitzades pel concessionari per al seu
ulterior abonament.

En  segon lloc  hem de  portar  a  col·lació  el  dictamen  206/13,  de  6  de  juny  de  la
Comissió  Jurídica  Assessora  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  quant  als  límits  a
l'exercici de la revisió d'ofici assenyala: "(...) Però és necessari recordar que, en els
procediments  de  revisió  dels  actes  administratius,  també  han  de  respectar-se  les
previsions o els límits específics a què al·ludeix l'article 106 de la norma procedimental
citada, en el qual es declara que les facultats de revisió no poden exercir-se quan, per
prescripció  d'accions,  pel  temps  transcorregut  o per  altres  circumstàncies,  l'exercici
d'aquestes siga contrari a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.
Doncs bé, en el present cas, la Comissió infereix que, per tot aquest temps en què no
va existir contractació formal, tant l'Administració com l'empresa «C., S. A.», amb total
coneixement, han anat rebent i prestant adequadament els serveis a canvi d'un preu
pactat, és a dir, que es van complir les obligacions contractuals, tant per part de la
contractista  com  per  part  de  l'Administració  en  l'estàndard  i  la  qualitat  que  es
demanaven.  Aquesta  qüestió  no  és  objecte  de  controvèrsia  i,  inclús,  pareix  que
implícitament és acceptada i reconeguda per l'Administració quan insta la revisió i, més
precisament, en la proposta de resolució. Només quan ha sobrevingut una altra causa
per a deixar sense efecte la relació és quan s'ha plantejat declarar la invalidesa. Per
tant,  al  ponderar  conjuntament  totes  aquestes  circumstàncies  d'acord  amb  el  que
disposa l'article 106 de la LRJPAC, cal entendre,  i  la Comissió així  ho declara,  que
procedir a la revisió d'ofici i, per consegüent, decidir la nul·litat en els termes que insta
l'Administració, en aquest cas concret, seria del tot contrari a l'equitat i a la bona fe.
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Com ja  s'ha  indicat,  la  finalitat  perseguida  per  l'Administració  al  vehicular  aquesta
qüestió  per  la  via  de la  revisió  d'ofici  no és  objectable,  sinó  que busca solucionar
adequadament  els  efectes  d'una  situació  anòmala.  Però  la  mateixa  finalitat  pot
obtindre's per altres vies, com es veurà immediatament, que no porten incorporat el
càrrec de màxima irregularitat que significa la revisió d'ofici, la qual sempre s'ha entés
com una potestat excepcional que en el seu exercici concret no pot contradir la bona fe
que existia en la relació establida.

Per tot això, encara que puga admetre's que, efectivament, concorren les causes de
nul·litat adduïdes, aquest òrgan consultiu considera que, en aquest supòsit concret, i
vistes les singulars circumstàncies del cas, no és procedent l'exercici de la facultat de
revisió (...)".

A la vista del que exposa el funcionari informador considera que l'exercici de la facultat
de revisió podrà resultar contrari a l'equitat i a la bona fe atés que durant el temps en
què no va existir contractació formal tant l'Ajuntament com el concessionari del servei
han anat rebent i prestant adequadament els serveis en els termes pactats.

En tercer lloc hem de referir-nos a la situació tractada en la Sentència del Tribunal
Suprem de 30 de setembre de 1999. Quan la prestació en què consisteix el contracte
anul·lat es trobe acabada i la proposta de nul·litat sorgisca com a conseqüència de la
presentació  de  les  certificacions,  no  pareix,  com  veurem  posteriorment,  que  siga
necessari efectuar tal revisió d'ofici, perquè res cal liquidar com a tal, sinó fer front a
una obligació que no té com a base el contracte, que al ser nul no pot vincular a
l'Administració, sinó que aquesta obligació la constitueix l'enriquiment que li ha produït
l'activitat del contractista que no ha sigut remunerada basant-se en la nul·litat adduïda;
en  conseqüència,  la  nostra  jurisprudència  admet  un  salt  qualitatiu,  propi  de  la
conversió dels actes nuls, sense necessitat d'efectuar una prèvia declaració de nul·litat.

Quan  ens  trobem  amb  contractes  inexistents  o  prestacions  complementàries,  o
modificacions no aprovades prèviament però executades, hauríem d'entendre que en
aquest cas ni tan sols procedeix la declaració de nul·litat de l'inexistent, sinó la busca
d'una font de l'obligació alternativa a la del contracte; en conseqüència, la declaració
d'haver rebut la  prestació i  l'existència d'un enriquiment que ha de ser  satisfet  no
exigiria cap acord previ de declaració de nul·litat d'un contracte que no ha tingut lloc.

És, per tant, necessari per a justificar els casos de prestacions finalitzades a les quals
ens hem referit anteriorment, tornar a l'enriquiment injust com a font de l'obligació per
a establir el mecanisme de reconeixement d’aquesta, i en aquest sentit hem d'entendre
que,  en  tant  que  font ex  novo,  no  necessita  per  al  seu  reconeixement  la  prèvia
anul·lació de l'acte,  sinó del  reconeixement de la  concurrència d’aquesta en el  cas
concret.

Aquest és el problema plantejat en la STS de 30 de setembre de 1999 (Aranzadi RD
1999\8331), en la qual un ajuntament, davant de l'execució d'unes obres que havien
sigut  adjudicades  per  òrgan  incompetent,  en  aquest  cas  l'alcalde,  sense  cap
procediment i sense consignació pressupostària, i davant de la impossibilitat d'esmenar
la dita deficiència, opta, per a atendre al seu pagament, per tramitar un expedient de
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reconeixement de deute a favor del contractista.

A la vista d'allò que s'ha assenyalat es considera per la Intervenció municipal que en
els  casos  de  prestacions  finalitzades  a  l'empara  de  modificacions  no  aprovades  o
almenys no formalitzades amb els requisits exigits legalment pot defendre's la teoria de
l'enriquiment  injust  com a font  ex novo d'obligacions  que no necessita  per  al  seu
reconeixement  de  la  prèvia  anul·lació  de  l'acte,  sinó  del  reconeixement  de  la
concurrència d’aquesta en el cas concret; extrem aquest que ja va ser apuntat per la
Intervenció municipal, almenys implícitament, en l'informe 231-2017 a l'assenyalar:

"(...)  1.  Hi  ha  modificacions  del  contracte  que  s'han  realitzat  sense  seguir  el
procediment legalment establit amb aquest fi. 

2.  Les irregularitats administratives succeïdes en les modificacions del  contracte no
poden ser oposades per l'Ajuntament per a no atendre el seu pagament a CESPA SA,
màximament quan s'ha acreditat documentalment la seua realització (...)".

En quart lloc hem de citar la regulació que el Reial Decret 500/1990 realitza del mateix
reconeixement extrajudicial de crèdits com a mecanisme de convalidació de despeses
indegudament adquirides i precisament amb la finalitat d'evitar l'enriquiment injust.

El reconeixement extrajudicial de crèdit es configura com un procediment excepcional,
conduent a la conversió d'actes que conforme a l'ordenament jurídic són nuls de ple
dret.  No  obstant  això,  aquesta  invalidesa  dels  actes  administratius  no  eximeix  a
l'Administració de l'obligació d'abonament de les prestacions realitzades per un tercer a
favor seu, en virtut d'un principi general del dret segons el qual ningú pot enriquir-se
en detriment  d'un  altre,  açò  és,  la  teoria  de l'enriquiment  injust,  naixent  així  una
obligació ex lege. De manera que l’Administració a través d'aquesta figura fa efectius
pagaments  a  què  un  altre  té  dret,  evitant  els  costos  afegits  que  suposaria  un
procediment judicial.

Els fons utilitzats per qualsevol Administració són públics, és a dir, de tots els ciutadans
i precisament per això no poden ser manejats sense complir  una sèrie de requisits
mínims establits per la llei per a assegurar que l'Administració Pública servisca amb
objectivitat  els  interessos  generals  i  actue  d'acord  amb  els  principis  d'eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la
llei i al Dret.

En  l'àmbit  local  part  d'aquests  requisits  s'estableixen  en  el  Reial  Decret  Legislatiu
2/2004, de 5 de març,  pel  qual  s’�aprova el  text refós de la Llei  reguladora de les
Hisendes  Locals  (TRLRHL).  Així,  l'article  183  estableix  que  l'execució  dels  crèdits
consignats en el pressupost de despeses de les EELL s'efectuarà d'acord amb allò que
s'ha disposat en la dita norma i, complementàriament, per les dictades per cada entitat
que queden plasmades en les bases d'execució del pressupost.

D'aquesta manera, les obligacions de pagament només seran exigibles a la hisenda
local  quan resulten de l'execució  dels  seus respectius  pressupostos  o de sentència
judicial  ferma.  A més,  l'execució  pressupostària  té  dos límits:  u,  la  destinació  dels



 
Ajuntament de Moncofa

crèdits per a despeses, exclusivament la finalitat específica per a la qual hagen sigut
autoritzats en el pressupost general  de l'entitat local o per les seues modificacions
degudament  aprovades.  El  segon,  el  caràcter  limitador  i  vinculant  dels  crèdits
autoritzats sent els nivells de vinculació els establits en cada moment per la legislació
pressupostària de l'Estat, llevat que reglamentàriament es dispose una altra cosa.

Amb la finalitat de reforçar aquest caràcter limitador dels crèdits s'establix en el mateix
text  legal  la  prohibició  d'adquirir  compromisos  de despeses per  quantia  superior  a
l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, i són nuls de ple dret els
acords, resolucions i actes administratius que infringisquen l'expressada norma, sense
perjuí de les responsabilitats que pertoquen (article 173.5 del TRLRHL).

No obstant això, en la pràctica ens trobem amb obligacions per a les quals no s'ha
dotat el corresponent crèdit pressupostari. Podríem pensar que aquestes són nul·les de
ple dret però no sempre és així. Existeix en la normativa un procediment especial per a
imputar al pressupost aquest tipus d'obligacions.

Si  l'existència  de  crèdit  pressupostari  és  una  condició  sine  qua  non per  a  les
obligacions, i no poden nàixer sense la seua prèvia existència, un contracte que no
tinga consignació, com no pot nàixer sense previ crèdit pressupostari, serà nul de ple
dret. No obstant això, el particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en
indefensió  per  aquesta  causa,  i  entren  en  joc  els  principis  de  responsabilitat  de
l'Administració  previstos  en  l'art.  139  de la  LRJAP-PAC,  en  la  virtut  dels  quals:  els
particulars tindran dret a ser indemnitzats per les AAPP corresponents, de tota lesió
que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major,
sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics.

D'aquesta manera té lloc “una conversió jurídica” d'un contracte que naix nul i que es
transforma, a través del mecanisme de la responsabilitat, en una pretensió de danys i
perjuís que es podrà fer valdre jurídicament i econòmicament i que potser done lloc a
tramitar crèdits extraordinaris per a suportar-los. La responsabilitat és extracontractual
i no contractual (no va nàixer contracte, va ser inexistent) ni precontractual (va haver-
hi aparença de contracte formal). El creditor podrà tractar que els tribunals reconeguen
els seus drets, però, si no hi ha crèdits pressupostaris, no pot pretendre el pagament
immediat d’aquests.

En Dret  administratiu,  igual  que  en el  Dret  civil,  la  jurisprudència  i  la  doctrina  es
refereixen a l'enriquiment sense causa com a font d'obligacions diferenciada de la que
té el seu origen en els contractes o en la responsabilitat per danys. Es tracta d'una
obligació de restitució de l'avantatge obtinguda per una atribució patrimonial  sense
causa que, a pesar de la seua anomalia, es consent o consolida per l'ordenament.
Acció enfront de l'Administració enriquida que no s'encamina a a devolució de les coses
sinó a la restitució del seu valor.

En  aplicació  d'aquesta  teoria  a  l'esfera  local  i  per  a  resoldre  els  problemes  i  les
injustícies que a vegades es produeixen, s'ha instaurat el procediment denominat de
reconeixement extrajudicial de crèdit que permet reconéixer obligacions que no van ser
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tramitades  per  falta  de  consignació  pressupostària  o  per  negligències  diverses  o
derivades  d'actuacions  irregulars  diverses:  contractacions  verbals,  modificacions
d'obres i obres accessòries no aprovades formalment, etc.

En virtut del principi general del dret segons el qual ningú pot enriquir-se en detriment
d'un altre, naix una obligació ex lege i l'Administració ha de restituir el seu enriquiment.
Aquest  reconeixement  s'articula  com una  via  per  a  evitar  la  dilació  i  el  cost  que
ocasionaria el procés judicial, i satisfà d'aquesta manera, de manera més immediata el
dret que un tercer ostenta davant de l'Administració des del moment mateix de la
realització de la prestació.

Com  ens  recorda  la  Sentència  del  Tribunal  Suprem  de  23  de  març  de  2015
“l'enriquiment sense causa ve a corregir situacions de total desequilibri, en relacions
que, faltats de vestidura jurídica, materialment han existit produint beneficis concrets
en una de les parts, a costa de l'altra. Amb això s'originen uns efectes sense causa
-enriquiment i empobriment- al no vindre protegits per les formes exigides en el règim
administratiu.  Mes aquests  efectes,  sense  causa,  per  la  forma,  es  converteixen en
determinants de la causa que els corregeix i repara”.

No obstant això, és important destacar que la mateixa Sentència també matisa que el
desequilibri ha d'estar constituït per prestacions del particular que no es deguen a la
seua iniciativa pròpia ni revelen una voluntat maliciosa d’aquest, sinó que tinguen el
seu  origen  en  fets,  dimanants  de  l'Administració  pública,  que  hagen  generat
raonablement en eixe particular la creença que li incumbia un deure de col·laboració
amb la dita Administració.

En definitiva aquesta Intervenció considera que el reconeixement extrajudicial és una
excepció contemplada per a curar situacions puntuals irregulars que pateixen d'un vici
constitutiu  de  nul·litat  i  no  per  a  realitzar  sistemàticament  despeses  al  marge  del
procediment legalment establit a aquest efecte, i s’ha d'evitar en la mesura que es
puga la utilització d'aquesta figura excepcional.

A la vista d'allò que s'ha exposat s'aconsegueixen les conclusions següents:

Primera. En virtut de l'article 109 de la Llei 39-2015 ha de procedir-se a la rectificació
dels errors materials i de fet concurrents en l'acord de Ple de data 27-07-2017en el
sentit de rectificar l'apartat quart de l'esmentat acord de manera que on diu "Aprovar la
liquidació del contracte següent" ha de dir "Aprovar els següents imports derivats de
l'execució del contracte".

Segona. Ha de mantindre's íntegrament la resta de punts de l'acord al ser possible la
convalidació  de  prestacions  econòmiques  realitzades  al  marge  del  contracte  sense
necessitat de prèvia revisió d'ofici".
Per  això  d'acord  amb  els  dits  antecedents,  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple  de  la
corporació que adopte l'acord següent:

Primer. En virtut de l'article 109 de la Llei 39-2015 ha de procedir-se a la rectificació
dels errors materials i de fet concurrents en l'acord de Ple de data 27-07-2017en el
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sentit de rectificar l'apartat quart de l'esmentat acord de manera que on diu "Aprovar la
liquidació del contracte següent" ha de dir "Aprovar els següents imports derivats de
l'execució del contracte".

Segon. Ha de mantindre's íntegrament la resta de punts de l'acord al ser possible la
convalidació  de  prestacions  econòmiques  realitzades  al  marge  del  contracte  sense
necessitat de prèvia revisió d'ofici.

Tercer. Notificar la present resolució a CESPA SA."

Tant el secretari com l'interventor exposen el contingut dels seus informes i  el  seu
abast.

Finalitzada l'exposició, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la proposta que queda
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

5 vots a favor  que corresponen al  vot  ponderat del portaveu del Grup Popular,  Sr.
Andrés Alós (4); i al vot del regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al  vot  ponderat  del  regidor  del  Grup Socialista,  Sr.
Franch  Peruga  (4);  i  al  vot  ponderat  del  regidor  del  Grup  Compromís,  Sr.  Borràs
Penyarroja (2)."

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que
es tracta d'un error tipogràfic i que l'assumpte es va explicar amb detall en la comissió
informativa corresponent.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, avança el seu vot favorable.

El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, mostra el seu desacord amb
l'acord  segon  del  dictamen  atenent  a  l'informe  desfavorable  de  Secretaria  i
Contractació.

El regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach, no entra a debat.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que existeix un informe favorable
de la Intervenció i explica que l'assumpte ja es va tractar en comissions informatives,
per la qual cosa el regidor ja era coneixedor de l'assumpte. Critica que el regidor del
Grup Compromís únicament es referisca als informes desfavorables de la Secretaria i
del departament de Contractació i no al favorable de la Intervenció.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), atorga la paraula a l'interventor
que assenyala que en les comissions s'ha explicat el contingut dels diferents informes.
Explica que tant en l'anterior acord sotmés a Ple com en el present no s'ha seguit el
procediment  correcte  per  a  abonar  les  quantitats  derivades  de  l'execució  de
prestacions.  Quant a les discrepàncies en els informes es refereix que l'informe de
Secretaria advoca per una revisió d'ofici de l'acte mentres que l'informe d'Intervenció
advoca per un reconeixement extrajudicial  de crèdit.  Ambdós informes coincideixen
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que no s'ha seguit el procediment correcte per a la contractació de les prestacions i
difereixen quant al procediment que s'ha de seguir per a l'abonament de les quantitats
que deriven de les dites prestacions.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, manifesta que amb l'acord es pretén
esmenar els vicis anteriors i s'intenta buscar el bé comú. Critica el Grup Compromís
que fins a la data sempre han estat d'acord.

El regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, avança el seu vot en contra
atenent als informes desfavorables.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), avança el seu vot favorable
atenent a l'informe de la Intervenció.

Finalitzades les intervencions, l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació el dictamen que queda acordat amb el resultat següent:

10 vots a favor que corresponen als regidors del Grup Popular (5); abstencions que
corresponen als regidors del Grup Socialista (4); i al regidor no adscrit, Sr. Silvestre
Isach (1).
1 vot en contra que correspon al regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja
(1). 
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