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A la Vila de Cocentaina, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sent les 08 hores i 21
minuts del dia de la data, es van reunir en primera convocatòria els senyors/es que dalt
s'expressen, que formen part del Ple d’aquest Ajuntament, a fi de procedir a celebrar sessió
ordinària per a la qual havien segut citats reglamentàriament.
Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, la Presidenta obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
2.- APROVACIÓ INICIAL COMPTE GENERAL 2015.
3.- PRECS I PREGUNTES
-------------------------
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Encarnación Mialaret Lahiguera ( 1 de 1 )
Secretaria
Data Signatura : 10/01/2017
HASH: cab89fc7d5419b0c7ac78e6ae33ad3af

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
COCENTAINA DEL VINT-I-NOU DE DESEMBRE DE DOS MIL SETZE

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Se sotmet a votació la ratificació de la urgència motivada en la conveniència que el Ple
aprove, al menys inicialment i amb això tinga coneixement i prenga postura, davant el compte
general de 2015, que per no haver estat retut en temps (abans del 31/10/2015) i presentada la
informació a la Sindicatura de Comptes, pot comportar la manca de cobrament de subvencions
concedides enguany per la Generalitat Valenciana.
La urgència de la convocatòria de la sessió és aprovada per unanimitat de tots els
membres de la corporació.
2.- APROVACIÓ INICIAL COMPTE GENERAL 2015.
El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, comenta que la rendició de comptes
de l’Ajuntament és un deure bàsic per a la transparència i la correcta gestió econòmica i
financera de l’administració. Aquesta rendició calia haver-la feta i estar aprovada abans del
passat 31 d’octubre. Ara es presenta per al seu dictamen i aprovació sense temps per a veure
la documentació, amb la justificació que el retard en la seua presentació pot comportat el no
cobrament de subvencions concedides a l’Ajuntament per part de la Generalitat Valenciana.
Considera que és un acord molt important com per a no respectar la normativa per a la seua
aprovació i els terminis que estableix i que això no són formes de fer les coses. Pensa que a
l’equip de govern hauria de fer-li vergonya portar al ple aquest compte que no s’ha pogut
acabar degudament ni s’ha pogut examinar, i que aquesta hauria d’haver estat una de les
prioritats de l’equip de govern. A més remarca que cada vegada hi ha més informes de
disconformitat de la intervenció, i que no ha de continuar-se per aquest camí. Espera que
canvie la situació, però per tots aquestos motius votaran en contra.
La Sra. Alcaldessa contesta que l’equip de govern no té perquè avergonyir-se, ja que no
es tracta d’una decisió política, si no de gestions tècniques. Recorda que la major part dels
informes d’intervenció estan motivats per la llei de sostenibilitat imposada pel Partit Popular.

El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, es mostra d’acord amb
l’opinió del Sr. Montava respecte de que no són formes correctes de tramitar el compte, però
també coneixen les explicacions donades, i el fet que són més qüestions tècniques que
polítiques, i que els treballadors són els que són. Sí creu que hi ha falta de planificació i d’una
millor temporalització de tasques, però també que per responsabilitat cal aprovar els comptes.
Així i tot, voldria que aquesta situació no es tornara a repetir.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, també apel·la a un
exercici de responsabilitat, com també va fer l’any passat en l’assumpte del romanent. Enguany
s’ha reconduït eixe assumpte i s’han pogut adjudicar les obres amb més temps, i açò dels
comptes també cal reconduir-ho. Diu que votarà a favor.
El Sr. José Luis Vicedo, portaveu del grup Ciudadanos Cocentaina, veu incongruent
esperar a posar en risc el cobrament de subvencions per a aprovar el compte general. Creu
que no es prenen en serio el que ara està defenent-se, i que està en joc el prestigi de
l’Ajuntament i del municipi. Per això cal canviar. No es pot traslladar a l’Ajuntament l’exemple
de gestió ruïnosa de la ràdio. No està satisfet amb aquesta actuació i per tant votarà en contra.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’hisenda, diu que assumeix la responsabilitat de
la situació, però que sí ha intentat prioritzar els assumptes, malgrat que les circumstàncies han
vingut així. No li agrada portar així els comptes al Ple, però espera que açò servirà per a
intentar prioritzar millor en el futur, per part de tots, recordant que tots plantegen exigències que
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El Sr. Montava reitera que és l’equip de govern qui marca les prioritats i per tant el
considera responsable de la situació. Diu que les lleis cal complir-les, agraden o no agraden,
perquè això és viure en un estat de dret. Cal donar la documentació dels comptes en temps i
forma, per poder examinar-los, reflexionar sobre el seu contingut, i això no s’ha pogut fer.
Insisteix en què cal prioritzar i en que no es pot seguir així.

de vegades fan paralitzar altres assumptes. No entén l’observació del Sr. Montava sobre els
informes d’intervenció, ja que tots han estat explicats i l’alternativa és deixar de fer coses, amb
la qual cosa s’aconseguirà ben poc. Així i tot, caldria veure si realment troba algun Ajuntament
sense informes en contra. Recorda a més que no cal confondre informes de disconformitat amb
il·legalitats, ja que els informes manifesten una opinió tècnica, que admet altra possible opinió o
criteri diferent, i demana no marejar a la gent amb aquestos comentaris.
El Sr. Montava insisteix en què evidentment la situació és la que és, i que és un tema
complicat, però és fonamental prioritzar millor, i a banda expressa de nou la seua preocupació
per l’augment d’informes d’intervenció, ja que li sembla que això no passa en altres
ajuntaments. Aquest no és un camí correcte, i a més és una feina de fiscalització que per
veure’s incrementada bloqueja el treball.
El Sr. Castelló contesta que el que bloqueja és pagar les ajudes de llibres de text, o
accedir a subvencions per a foment d’ocupació, exercint competències que no tenim.
L’alternativa és o bloquejar la feina o solucionar els problemes de la gent. Possiblement no són
les millors maneres de fer les coses, però cal triar entre tindre informe en contra o no fer res.
El Sr. Montava pregunta si ho hi ha solució a eixa alternativa.
La Sra. Alcaldessa contesta que si volen avançar cal assumir informes en contra.
Afegeix que en altres ajuntaments aquests informes poden ser favorables, però en aquest
ajuntament les tècniques opinen així, i així serà fins que canvie la llei.
El Sr. Castelló posa com exemple el conveni per a la recollida d’animals, que també
tindrà informe en contra. Cal posicionar-se a favor o en contra de dita mesura, malgrat els
informes.
El Sr. Montava opina que l’informe d’intervenció ha de ser l’excepció, no la norma.
La Sra. Mariona Carbonell, regidora delegada de promoció econòmica, recorda que en
matèria d’ocupació, per exemple, l’Ajuntament no te cap competència.
El Sr. Montava insisteix en que cal fer alguna cosa al respecte.

La Sra. Alcaldessa diu que el que ha dit és que no té vergonya de la seua actuació, no
de que no assumira la responsabilitat.
La Sra. Climent, en relació a un comentari de la Sra. Carbonell sobre una nota de
premsa del grup Popular, diu que en exercici del dret de llibertat d’expressió, els partits polítics
poden fer les notes de premsa que consideren, igual que cada regidor pot emetre el vot en el
sentit que crega més convenient.
Finalitzades les intervencions i vistos els articles 208 i 209 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sobre la
formació del Compte General i contingut del mateix.
Vist el procediment previst en l’article 212 de dita Llei, respecte a la rendició, publicitat i
aprovació del Compte General.
En compliment d’allò disposat en l’esmentat article 212, examinat el contingut del
Compte General de 2015 i dels documents justificatius del mateix, tenint a la vista per a la seua
consulta els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Cocentaina i de la societat mercantil de
capital municipal Radio Cocentaina La Veu del Comtat, S.L., la Comissió Especial de Comptes
va emetre dictamen favorable en data 27-12-16.
S’ha sol·licitat al BOP d’Alacant, inserció d’edicte per a sotmetre a informació pública el
Compte General de l’exercici 2015 per un termini de 15 dies, a comptar des del següent a la
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La Sra. Sílvia Climent, regidora del grup Popular, dona l’enhorabona al Sr. Castelló per
haver assumit la responsabilitat, cosa que no ha fet la Sra. Alcaldessa.

publicació en el B.O.P. de l’edicte corresponent, durant els quals, i 8 dies més, els interessats
podran presentar les reclamacions, reparos o observacions que consideren oportuns. Finalitzat
dit termini, i informades les reclamacions que en el seu cas es presenten, per la Comissió
Especial de Comptes, el Compte General, acompanyat dels informes de la Comissió Especial i
de les reclamacions i reparos formulats en el seu cas, se sotmetrà al Ple de la Corporació, per
a la seua aprovació, remitint-se posteriorment, a la Sindicatura de Comptes el resultat de la
tramitació.
Considerant que la duració d’aquest procediment suposarà que el Compte General no
serà presentat al Ple fins un període aproximat d’un mes i mig, i que per part de la Sindicatura
de Comptes ja s’han presentat requeriments respecte al retard en la rendició del Compte
General a dita entitat, havent finalitzat el termini el passat 31 d’octubre.
Considerant convenient per tant, no demorar el coneixement per part del Ple del Compte
General i la seua presentació davant la Sindicatura, i que aquest fet no va a suposar alteració
alguna respecte al procediment legal descrit abans, que va a realitzar-se en la seua integritat
igualment, a proposta de l’Alcaldia, amb dotze vots a favor dels regidors/es dels grups
municipals PSPV-PSOE, 03820-Compromís i Guanyar Cocentaina, i cinc vots en contra dels
regidors/es dels grups municipals Popular i Ciudadanos Cocentaina, el Ple ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el Compte General de 2015, format pels Estats i Comptes
Anuals de l’Ajuntament de Cocentaina i pels comptes anuals de la societat mercantil de capital
municipal Radio Cocentaina La Veu del Comtat, S.L., considerant que el Compte General està
degudament retut i està conforme amb els llibres de comptabilitat i demès antecedents
documentals.
SEGON: Sotmetre a informació pública el Compte General de l’exercici 2015 per un
termini de 15 dies, a comptar des del següent a la publicació en el B.O.P. de l’edicte
corresponent, durant els quals, i 8 dies més, els interessats podran presentar les reclamacions,
reparos o observacions que consideren oportuns.

QUART: Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i
reparos formulats en el seu cas, el Compte General de 2015 es sotmetrà al Ple de la
Corporació per a la seua aprovació definitiva.
CINQUÈ: Retre a la Sindicatura de Comptes el Compte General aprovat inicialment pel
Ple, informant-la quan finalitze el procediment, remetent-li en dit moment, certificat d’aprovació
definitiva.
------------El Sr. Marcos Castelló agraeix als grups 03820-Compromís i Guanyar Cocentaina el seu
suport, que de cap forma entén com un xec en blanc, si no com un compromís de millora.
El Sr. Vicedo vol matitzar que quan es refereixen a l’opinió dels tècnics no cal
entendre-ho com una opinió personal, si no com expressió dels seus coneixements en la
matèria i en compliment de la seua feina.
El Sr. Castello afegeix que en altres ajuntaments pot haver altres tècnics que interpreten
la normativa de manera diferent.
La Sra. Alcaldesa diu que sí és la seua feina, i la seua opinió respecte a la interpretació
de la llei.
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TERCER: Examinades les reclamacions per la Comissió Especial de Comptes, i
practicades les comprovacions oportunes, aquesta emetrà nou informe. En cas de que no es
presenten reclamacions, no es considerarà necessària una nova convocatòria de la Comissió
Especial de Comptes, considerant el primer informe com a definitiu.

3.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha.
-------------------I no havent més assumptes a tractar, la presidència alça la sessió, quan són les 09:51
hores del dia de la data.
De tot això, com a secretària del Ple, done fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina

Encarnación Mialaret Lahiguera
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