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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 10
Data: 16 de juliol de 2015
Horari: de 13.00 a 14.20 h
Caràcter: extraordinària
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
6. Jaime Picher Juliá, regidor (Grup Socialista)
7. Victoria Rius Arnau, regidora (Grup Socialista)
8. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
9. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
10. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 

Excusen l'assistència:

1. Antoni Casares Navarro, regidor (Grup Socialista)
2. Josep Canós Marcos, regidor (Grup Compromís) 
3. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia

 1.1.Coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Antonio Casares Navarro.
 1.2.Coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Josep Canós Marcos.
 1.3.Proposta relativa a l'aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries.



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

 1.4.Proposta relativa a la creació i composició de les comissions informatives permanents.
 1.5.Proposta relativa a la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal

eventual.
 1.6.Proposta  relativa  a  l'establiment  del  règim  de  dedicació  i  de  les  retribucions  i

indemnitzacions dels membres de la corporació.
 1.7. Proposta relativa al nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats

que siguen de la competència del Ple.
 1.8.Dació  de compte  de  la  constitució  dels  grups  polítics  municipals  i  de la  designació  de

portaveus.
 1.9.Dació  de  compte  de  la  resolució  de  l'Alcaldia  en  matèria  de  nomenament  de  tinents

d'alcalde, membres de la Junta de Govern Local, presidents de les comissions informatives i
delegacions de l'Alcaldia.

 1.10. Proposta relativa a la desestimació del recurs de reposició presentat per Urbanitsber, SL i
altres contra l'acord plenari de data 27/11/2014 pel qual es desestimaren les al·legacions
presentades contra la resolució de la condició d'agent urbanitzador del PAI Belcaire Sud a
Piscivall, SL.

 1.11.Proposta relativa a la cessió de la titularitat de les estacions de bombeig d'aigües residuals
i col·lectors del municipi de Moncofa a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals.

 1.12. Proposta relativa a la denúncia a la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Castelló en relació
amb l'actuació  de Francisco Javier  Debón Latorre  i  Alfonso López Fernández en el  PAI
Belcaire Sud.

1.1. Coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Antonio Casares
Navarro

L'alcalde  dóna  compte  de  l'escrit  de  data  15/6/2015  (Registre  d'entrada  número  4.237,  de
15/6/2015),  presentat  per  Antonio  Casares  Navarro,  regidor  d'aquest  Ajuntament  en
representació del Partit Socialista Obrer Espanyol, mitjançant el qual comunica la renúncia al
càrrec de regidor.

Atès l'article 9.4 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el qual regula la pèrdua de
la condició de regidor, per renúncia.

Atès l'article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, que
regula la provisió de vacants en cas de renúncia de regidors.

Vist que el següent membre de la candidatura presentada pel Partit Socialista Obrer Espanyol a
les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015 és Rafael José Silvestre Isach.

La corporació pren coneixement de la renúncia d'Antonio Casares Navarro al càrrec de regidor i
acorda remetre certificat d'aquest acord a la Junta Electoral de Zona, de conformitat amb el que
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disposa el punt 1.1 de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.

1.2. Coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Josep Canós
Marcos

L'alcalde  dóna compte  de  l'escrit  de  data  29/6/2015 (Registre  d'entrada  número 4.545,  de
29/6/2015), presentat per Josep Canós Marcos, regidor d'aquest Ajuntament en representació
de Compromís, mitjançant el qual comunica la renúncia al càrrec de regidor.

Atès l'article 9.4 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el qual regula la pèrdua de
la condició de regidor, per renúncia.

Atès l'article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, que
regula la provisió de vacants en cas de renúncia de regidors.

Vist  que  el  següent  membre  de  la  candidatura  presentada  per  Compromís  a  les  eleccions
municipals  del  passat  24  de  maig  de  2015,  és  Josefina  Rodríguez  Castaño  que  també  ha
presentat la seua renúncia a ser nomenada regidora mitjançant l'escrit de la mateixes dates
(registre d'entrada 4.546) i que el següent en la llista és Raül Borràs Peñarroja.

La corporació pren coneixement de la renúncia de Josep Canós Marcos al càrrec de regidor i de
Josefina Rodríguez Castaño a ocupar la vacant i acorda  remetre certificat d'aquest acord a la
Junta Electoral de Zona, de conformitat amb el dispost al punt 1.1 de la Instrucció de 10 de
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals.

1.3. Proposta relativa a l'aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

“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 del Règim Local (LBRL).

Atés que l'article 38.a) del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, disposa que en el
termini de trenta dies següents al de la sessió de constitució, l'alcalde convocarà una sessió
extraordinària per a resoldre la periodicitat de les sessions del Ple. 

Atés que la nova corporació municipal es va constituir el passat dia 13 de juny.
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Atés que segons l'article 46.2.a) LBRL el Ple celebra una sessió ordinària com a mínim cada dos
mesos en els ajuntaments dels municipis d'una població entre 5.001 i 20.000 habitants com és
el cas de Moncofa.

PROPOSE:

Primer. Celebrar les sessions plenàries ordinàries l'últim dijous de cada mes excepte els mesos
d'agost i desembre en què no hi haurà sessió ordinària.

Segon. Les sessions tindran lloc a les 19.00 hores, excepte en estiu que seran a les 19.30.

Tercer. Si el dia assenyalat no fóra hàbil s'avançarà la sessió a l'anterior dia hàbil i a la mateixa
hora.”

S'obri  el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que la
proposta manté l'actual règim de sessions.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta la seua conformitat amb la proposta.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, expressa la seua conformitat amb la proposta
però pregunta què passarà si al mes de desembre s'han d'aprovar els pressupostos com sol ser
habitual i per què no hi ha Ple al desembre.

El Sr. Andrés Alós li respon que la proposta és la que es va acordar prèviament al Ple i que si
calguera un ple al desembre es podria fer una sessió extraordinària.

L'alcalde,  una  vegada  finalitzades  les  intervencions,  sotmet  a  votació  la  Proposta,  la  qual
s'aprova per unanimitat.

1.4.  Proposta  relativa  a  la  creació  i  composició  de  les  comissions  informatives
permanents 

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

”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 del Règim Local (LBRL).

Atés que l'article 20.1.c) LBRL estableix que en els municipis de més de 5.000 habitants existiran,
si la seua legislació autonòmica no preveu una altra forma organitzativa, òrgans que tinguen com
a objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple,
així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que tinguen
delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple, i que tots els
grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans per mitjà de



         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de Regidors que tinguen
en el Ple.

Atés que l'article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
s'expressa en termes similars i assenyala que correspon al Ple, a proposta de l'alcalde, determinar
el nombre, la denominació i les funcions de les comissions municipals.

Atés que  l'article 38.b) del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROFRJ), disposa
que en el termini de trenta dies següents al de la sessió de constitució, l'alcalde convocarà
sessió  extraordinària  per  a  resoldre  la  creació  i  composició  de  les  comissions  informatives
permanents.

Atés que la nova corporació municipal es va constituir el passat dia 13 de juny.

Atés que l'article 125 ROFRJ assenyala que en l'acord de creació de les comissions informatives
se'n determinarà la composició concreta.

PROPOSE:

Primer. Crear les següents comissions informatives permanents:

1. Comissió informativa d'assumptes jurídics.
2. Comissió informativa de comptes i d'assumptes econòmics.
3. Comissió informativa d'assumptes socials i ciutadans.

Segon. Integrar-hi els següents regidors:

1. Comissió informativa d'assumptes jurídics.

◦ José Mª Andrés Alós (Grup Popular)
◦ Jaime Picher Juliá (Grup Socialista)
◦ Juan Bautista Vilar Paradís (Grup Compromís) 
◦ Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans)

2. Comissió informativa de comptes i d'assumptes econòmics.

◦ José Mª Andrés Alós (Grup Popular)
◦ Jaime Picher Juliá (Grup Socialista)
◦ Juan Bautista Vilar Paradís (Grup Compromís) 
◦ Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans)

3. Comissió informativa d'assumptes socials i ciutadans.
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◦ Pedro Sales Peixó (Grup Popular)
◦ Jaime Picher Juliá (Grup Socialista)
◦ Juan Bautista Vilar Paradís (Grup Compromís) 
◦ Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans)

Tercer. Les persones designades formaran part de les comissions en qualitat de titulars, però en
la seua absència podran ser substituïts per altres regidors del grup polític al qual pertanyen.

Quart. Les comissions informatives es reuniran en sessió ordinària una setmana abans de les
sessions plenàries ordinàries. En cas que no siga un dia hàbil s'avançarà al dia hàbil anterior.

Cinquè. L'horari de les comissions serà el següent:

• Comissió informativa d'assumptes jurídics: 12.30 h.
• Comissió informativa de comptes i d'assumptes econòmics: 13.00 h.
• Comissió informativa d'assumptes socials i ciutadans: 13.30 h.”

S'obri  el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que la
proposta és la que es va acordar prèviament al Ple. 

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que votaran a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que votaran a favor de la proposta però
demana si és possible retardar l'inici de les sessions trenta minuts i passar-les al dilluns abans
del Ple.

El Sr. Andrés Alós, d'acord amb l'informe verbal previ emès pel secretari, respon que els horaris
es poden variar però la data no perquè no donaria temps a convocar el Ple i complir els temps
legals.

L'alcalde,  una  vegada  finalitzades  les  intervencions,  sotmet  a  votació  la  Proposta  amb  la
modificació dels horaris que es retarden trenta minuts en cada comissió, la qual s'aprova per
unanimitat.

1.5. Proposta relativa a la determinació del nombro, característiques i retribucions
del personal eventual 

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

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

Considerant l’article 104 de la LBRL, que disposa:

El nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual seran determinats pel Ple de cada
corporació,  al  començament del  mandat.  Aquestes determinacions solament podran modificar-se amb
motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals.

El nomenament i cessament d’aquests funcionaris és lliure i correspon a l’alcalde o al president de l’entitat
local corresponent. Cessen automàticament en tot cas quan es produïsca el cessament o expire el mandat
de l’autoritat a la qual presten la seua funció de confiança o assessorament.

Els nomenaments de funcionaris d’ocupació, el règim de les seues retribucions i la dedicació es publicaran
en el Butlletí Oficial de la Província i, si n’hi ha, en el de la corporació.

Considerant  que la  Llei  27/2013,  de 27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de
l’Administració  Local  ha  limitat  a  un  el  nombre  de  llocs  de  treball  la  cobertura  dels  quals
correspon a personal  eventual en el  cas dels municipis amb població superior a 5.000 i  no
superior a 10.000 habitants.

Considerant que en la plantilla relativa al pressupost 2014, prorrogat a l’exercici 2015, existeix
un lloc de treball de personal eventual amb la denominació de "Tècnic de Relacions Públiques"
adscrit a l’àrea d’Alcaldia.

Considerant que en l’annex de personal incorporat al pressupost municipal 2014, prorrogat a
2015, consta el  citat lloc de treball  amb unes retribucions brutes anuals,  a percebre en 14
mensualitats, de 45.057,36 €.

A la vista de tot el que antecedeix PROPOSE:

Primer.  Determinar  el  nombre,  les  característiques  i  les  retribucions  del  personal  eventual
d’aquest Ajuntament en els termes següents:

- Un tècnic/a en Relacions Públiques adscrit a l’àrea d’Alcaldia.
- Dedicació parcial del 70% sobre la jornada ordinària de 37,5 hores setmanals, amb l’horari i
disponibilitat que determine l’Alcaldia.
- Retribucions per la dedicació parcial de 19.598,60 € bruts a percebre en 14 mensualitats.

Segon.  Mantenir  el  lloc  de  treball  de  personal  eventual  contingut  en  la  plantilla  relativa  al
pressupost 2014 amb la denominació "Tècnic de Relacions Públiques" adscrit a l’àrea d’Alcaldia.

Tercer. Modificar l’annex de personal incorporat al pressupost municipal 2014, prorrogat a 2015, 
per a reflectir la minva retributiva.”
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S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, justifica la proposta
i diu que el cost es reduirà a la meitat respecte de l'actual.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que s'abstindran perquè aquest és un tema
molt important per al poble i perquè l'ordre del dia de la sessió s'ha modificat respecte al que es
va acordar, de forma que les renúncies dels regidors s'han col·locat al principi en compte d'estar
al final.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, exposa que li agrada més l'actual situació on
una funcionària ocupa el lloc de treball amb la qual cosa s'estalvien 19.598,60 euros.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Vilar Paradís que el cost
actual eren 45.000 euros i al Sr. Picher Juliá que en la reunió prèvia al Ple no es va dir on es
situarien les renúncies dins de l'ordre del dia.

El Sr. Picher Juliá respon que l'alcalde digué que anirien al final.

L'alcalde, Sr. Alós Valls, diu que no recorda haver-ho dit.

El Sr. Vilar Paradís exposa que la rebaixa és bona però que seria millor suprimir la despesa del
tot i que continue fent el treball l'actual funcionària o una altra.

El  Sr.  Andrés  Alós  respon  que  la  situació  actual  és  provisional  i  que  el  Departament  de
Secretaria necessita la funcionària.

L'alcalde finalitza les intervencions dient que l'estalvi de la legislatura passada a la d'ara consistirà
a passar de 70.000 a 20.000 euros de despesa.

Se sotmet a votació la Proposta i s'aprova amb el resultat següent:

• 5 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Ríos (Grup Popular).

• 1 vot en contra que correspon a:  Juan Bautista Vilar Paradís (Grup Compromís).
• 4 abstencions que corresponen a:  Jaime Picher Juliá,  Victoria Rius  Arnau,  Mª Estela

Huerta Juliá i José Manuel Franch Peruga (Grup Socialista).

1.6. Proposta relativa a l'establiment del règim de dedicació i de les retribucions i
indemnitzacions dels membres de la Corporació.

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:
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“Wenceslao Alós Valls,  alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa, en ús de les facultats
atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).

Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades en data 24
de  maig  de  2015,  resulta  indispensable  procedir  a  l’establiment  del  règim  de  dedicació  i
retribució dels membres electes d’aquesta 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; 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 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 desenvolupament 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 las corporacions locals que exercisquen els càrrecs amb dedicació parcial per realitzar
funcions de presidència, vicepresidència o posseir delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho
requerisquen, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquelles, i en aquest cas seran
igualment  donats  d’alta  en  el  Règim  General  de  la  Seguretat  Social  en  tal  concepte,  assumint  les
corporacions  les  quotes  empresarials  que  corresponguen,  excepte  el  que  disposa  l’article  anterior.
Aquestes retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixen, en el seu cas, en les lleis de
pressupostos generals de l’Estat. En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que duen aparellada
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 siguen dependents solament podran percebre retribucions per la dedicació
parcial a les seues funcions fora de la 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.

Solament 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 dels quals
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, en la consignació global continguda a tal fi en el
pressupost, la relació de càrrecs de la corporació que es podran exercir 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 solament suposarà l’aplicació
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del  règim  de  dedicació  exclusiva  si  és  acceptat  expressament  i  aquesta  circumstància  és
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, juntament amb la disposició
addicional nonagèsima de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generales de
l’Estat per a l’any 2014 (BOE de 26 desembre), ha fixat el límit màxim total que poden percebre
els membres de las 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 indicades més amunt romandran vigents mentre no es
modifiquen a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a exercicis successius.

Considerant que la LPGE 2015 no ha operat cap modificació en relació amb les retribucions dels
membres de les corporacions locals.

Considerant que s’ha valorat econòmicament l’exercici de l’Alcaldia, de la Regidoria d’Hisenda i
de la Regidoria de Patrimoni en 43.952,06 € bruts a l’any, atesa l’especial responsabilitat de les
competències assignades legalment a l’Alcaldia, de les funcions de representació que hi són
inherents, de l’especial transcendència, responsabilitat i dificultat de les competències inherents
a la Regidoria d’Hisenda que en moltes ocasions són determinants per a altres àrees de gestió i
de la rellevància del control i protecció del Patrimoni Municipal.

Considerant  que  es  jutja  que  la  dedicació  necessària  per  a  la  correcta  atenció  de  les
competències d’Alcaldia, de la Regidoria d’Hisenda i de la Regidoria de Patrimoni és del 93% que
es correspon amb 34,8 hores setmanals respecte d’una jornada setmanal de 37,5 hores.

Considerant que a la vista de la dedicació i  de la valoració econòmica de l’Alcaldia i  de les
regidories d’Hisenda i de Patrimoni s’obtenen unes retribucions brutes anuals de 41.252,06 € a
obtindre en 14 mensualitats, dos de les quals els mesos de juny i desembre seran del 90% de la
mensualitat ordinària.
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Considerant que les retribucions brutes anuals respecten el límit que conté l’article 75 bis de la
LBRL,  i  tenint  en compte que suposen un estalvi  del  15% respecte de les  percebudes per
l’anterior alcalde a l’inici de la legislatura 2011-2015.

Considerant que s’ha valorat econòmicament l’exercici de la Primera Tinència d’Alcaldia, de la
Regidoria de Personal, Interior, Noves Tecnologies, Esports i Normalització Lingüística en 35.490
€ bruts a l’any, atesa l’especial responsabilitat que implica la substitució, en primer ordre i en els
casos previstos legalment, de l’alcalde, de l’especial transcendència, responsabilitat i dificultat de
les competències inherents a la Regidoria de Personal i Interior i de la dedicació exigida per la
Regidoria  de Noves  Tecnologies  donat  el  procés  de modernització  en què es  troba immers
l’Ajuntament en relació amb la factura electrònica, el portal de transparència, l’ "oficina sense
paper" en intervenció, la gestió telemàtica d’expedients administratius, etc.

Considerant que les delegacions impliquen la facultat d’instruir/gestionar expedients i resoldre’ls
mitjançant actes administratius.

Considerant  que  es  jutja  que  la  dedicació  necessària  per  a  la  correcta  atenció  de  les
competències de la Primera Tinència d’Alcaldia,  de la Regidoria de Personal,  Interior,  Noves
Tecnologies, Esports i  Normalització Lingüística és del 80% que es correspon amb 30 hores
setmanals respecte d’una jornada setmanal de 37,5 hores.

Considerant que a la vista de la dedicació i de la valoració econòmica de la Primera Tinència
d’Alcaldia,  de  la  Regidoria  de  Personal,  Interior,  Noves  Tecnologies,  Esports  i  Normalització
Lingüística s’obtenen unes retribucions brutes anuals de 29.190 € a obtindre en 14 mensualitats,
dos de les quals, els mesos de juny i desembre, seran del 95% de la mensualitat ordinària.

Considerant que les retribucions brutes anuals respecten el límit que conté l’article 75 bis de la
LBRL.

Considerant que s’ha valorat econòmicament l’exercici de la Segona Tinència d’Alcaldia, de la
Regidoria d’Urbanisme, Activitats,  Platges,  Obres,  Parcs i  Jardins, Medi Ambient,  Agricultura,
Comerç i  Indústria  en 33.360 € bruts a l’any,  atesa l’especial  responsabilitat  que implica la
substitució,  en  segon  ordre  i  en  els  casos  previstos  legalment,  de  l’alcalde,  de  l’especial
transcendència,  responsabilitat  i  dificultat  de  les  competències  inherents  a  la  Regidoria
d’Urbanisme, Obres, Platges, Parcs i Jardins, i Medi Ambient i de la dedicació exigida per les
regidories indicades més amunt, donada la clara incidència en la vida quotidiana del municipi i el
contacte permanent que requereix amb els veïns.

Considerant que les delegacions impliquen la facultat d’instruir/gestionar expedients i resoldre’ls
mitjançant actes administratius.
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Considerant  que  es  jutja  que  la  dedicació  necessària  per  a  la  correcta  atenció  de  les
competències de la Segona Tinència d’Alcaldia, de la Regidoria d’Urbanisme, Activitats, Platges,
Obres,  Parcs  i  Jardins,  Medi  Ambient,  Agricultura,  Comerç  i  Indústria  és  del  100% que  es
correspon amb 37,5 hores setmanals respecte d’una jornada setmanal de 37,5 hores, ja que
existeix  una  clara   incidència  en  la  vida  quotidiana  del  municipi  que  requereix  el  contacte
permanent amb els veïns.

Considerant que a la vista de la dedicació i de la valoració econòmica de la Segona Tinència
d’Alcaldia, de la Regidoria d’Urbanisme, Activitats, Platges, Obres, Parcs i Jardins, Medi Ambient,
Agricultura, Comerç i Indústria s’obtenen unes retribucions brutes anuals de 33.360 € a obtindre
en 14 mensualitats,  dos de les quals  els mesos de juny i  desembre, seran del  95% de la
mensualitat ordinària.

Considerant que les retribucions brutes anuals respecten el límit que conté l’article 75 bis de la
LBRL.

Considerant  que  s’ha  valorat  econòmicament  l’exercici  de  la  Regidoria  de  Serveis  Socials,
Sanitat, Majors, Festes i  Turisme en 28.032 € bruts a l’any, atesa l’especial  responsabilitat i
dedicació  de  les  regidories  de  Serveis  Socials,  Majors  i  Sanitat  en  atenció  a  la  conjuntura
econòmica en què es troba el país i atenent a l’especial transcendència de les regidories de
Turisme i Festes en un municipi com Moncofa amb una clara vocació turística i unes importants
tradicions i senyes d’identitat.

Considerant que les delegacions impliquen la facultat d’instruir/gestionar expedients i resoldre’ls
mitjançant actes administratius.

Considerant  que  es  jutja  que  la  dedicació  necessària  per  a  la  correcta  atenció  de  les
competències, l’exercici de la Regidoria de  Serveis Socials, Sanitat, Majors, Festes i Turisme és
del 60% que es correspon amb 22,5 hores setmanals respecte d’una jornada setmanal de 37,5
hores.

Considerant que a la vista de la dedicació i de la valoració econòmica de la Regidoria de Serveis
Socials, Sanitat, Majors, Festes i Turisme  s’obtenen unes retribucions brutes anuals de 17.792 €
a obtindre en 14 mensualitats, dos de les quals els mesos de juny i desembre, seran del 95% de
la mensualitat ordinària.

Considerant que les retribucions brutes anuals respecten el límit que conté l’article 75 bis de la
LBRL.

A la vista tot el que antecedeix PROPOSE:

Primer. Establir les següents retribucions per dedicació:
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Concepte Dedicació Retribucions brutes
mensuals (12)

Alcaldia, Regidoria d’Hisenda i de la Regidoria de
Patrimoni.

Parcial (93%) 2.989,28 €

Primera Tinència d’Alcaldia, Regidoria de Personal,
Interior,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Normalització Lingüística.

Parcial (80%) 2.100 €

Segona Tinència d’Alcaldia, Regidoria d’Urbanisme,
Activitats,  Platges,  Obres,  Parcs  i  Jardins,  Medi
Ambient, Agricultura, Comerç i Indústria.

Exclusiva
(100%)

2.400 €

Regidoria  de  Serveis  Socials,  Sanitat,  Majors,
Festes i Turisme.

Parcial (60%) 1.280 €

Les  retribucions  es  pagaran  en  dotze  pagues  mensuals  pels  imports  anteriors  i  dos
extraordinàries, en els mesos de juny i desembre; seran les extraordinàries d’Alcaldia del 90%
de les ordinàries, i les extraordinàries de la resta de regidors del 95% de l’ordinària.

Segon. Fixar  les  següents  assistències  per  la  concurrència  efectiva  a les  sessions d’òrgans
col·legiats:

Concepte Import per assistència
Ple 73,17 € bruts
Junta de Govern Local 243,90 € bruts
Comissió Informativa 36,58 euros bruts

L’import assignat en concepte d’assistència a les comissions informatives es veu minvat en un
50% respecte de les assistències a Ple,  ja que a diferència del  Ple no té cap competència
decisòria/resolutòria, sinó que li corresponen l’estudi, informe o consulta dels assumptes que
hagen de ser sotmesos a decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actue per delegació del
Ple.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, justifica la Proposta
i  diu  que aquesta suposarà una rebaixa  d'un 41,7% sobre el  cost del  pacte PSOE-Bloc de
l'anterior corporació que es traduirà en 6.684 euros al mes.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, mostra el seu desacord i assenyala que l'Alcaldia
de Moncofa necessita dedicació exclusiva i que és mal d'entendre com de cinc regidors només
un la té.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que s'ha de donar una oportunitat al nou
equip de govern però els retreu que digueren que l'estalvi seria del 50% sobre el pacte PSOE-
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Bloc i que abans es tractava de més persones que ara amb la qual cosa l'estalvi real és del
22%. Continua dient que es podrien estrényer més el cinturó i que en el programa electoral
Compromís  portava la proposta que el  salari  de l'alcalde fóra  tres  vegades el  salari  mínim
interprofessional i el dels regidors amb dedicació, dues vegades. Acaba dient que no votarà a
favor de la Proposta a la vista del que diu la nota de fiscalització de l'interventor de l'Ajuntament
sobre la desproporció de la retribució per assistència a la Junta de Govern Local.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Picher Juliá que ja es veurà
si l'actual equip de govern arriba a tot o no, i agraeix el vot de confiança del Sr. Vilar Paradís al
qual respon que la proposta de retribucions de la Junta de Govern Local es fa així per estalviar.

El Sr. Picher Juliá respon que continua pensant el mateix que ha dit abans i que no es tracta
solament d'estalviar sinó de donar un bon servei perquè de vegades el més barat no sempre és
el millor.

El Sr. Vilar Paradís diu que no ha dit que no hi haja una rebaixa però que com més es rebaixe
millor, raó per la qual anuncia el vot en contra.

L'alcalde  finalitza  les  intervencions  expressant  el  compromís  de  treballar  per  al  poble
independentment del que diguen els papers.

Se sotmet a votació la Proposta i es produeix el resultat següent:

• 5 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Ríos (Grup Popular).

• 5 vots en contra que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Victoria Rius Arnau, Mª Estela
Huerta Juliá i José Manuel Franch Peruga (Grup Socialista), i a Juan Bautista Vilar Paradís
(Grup Compromís).

Com que s'ha  produït  un  empat,  s'efectua  una  nova  votació.  En  persistir  l'empat,  l'alcalde
decideix amb el vot de qualitat per la qual cosa s'aprova la Proposta. 

1.7. Proposta relativa al nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats que siguen de la competència del Ple

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

“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 del Règim Local.

Atés que  l'article 38.b) del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, disposa que en el
termini  de  trenta  dies  següents  al  de  la  sessió  de  constitució,  l'alcalde  convocarà  sessió
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extraordinària per a resoldre, entre altres qüestions, el  nomenament de representants de la
corporació en òrgans col·legiats

Vist que la nova corporació municipal es va constituir el passat dia 13 de juny.

Vistos els òrgans col·legiats dels quals forma part algun representant de la corporació. 

PROPOSE: 

Primer. Nomenar els següents regidors i regidores per a formar part dels òrgans que s'indiquen:

• Consell de Festes Mª Teresa Alemany Ríos
• Consell Agrari Pedro Sales Peixó
• Consell de Comerç Pedro Sales Peixó
• Consorci concessionari d'aigües (Xarxa d'abastiment de la 

Plana)
Wenceslao Alós Valls

• Consorci per a l'execució de les previsions del Pla zonal de 
residus de les zones II, IV i V

Wenceslao Alós Valls

Segon. Notificar el present acord als interessats i interessades i publicar-lo en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Tauler d'anuncis municipal.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que donaran
la oportunitat a l'equip de govern i més endavant ja diran.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  assenyala  que  l'equip  de  govern  té  la
legitimitat per fer aquesta Proposta però que s'hi abstindrà.

L'alcalde sotmet a votació la Proposta, la qual és aprovada amb el resultat següent:

• 5 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Ríos (Grup Popular).

• 5 abstencions que corresponen a:  Jaime Picher Juliá,  Victoria Rius  Arnau,  Mª Estela
Huerta Juliá i José Manuel Franch Peruga (Grup Socialista), i a Juan Bautista Vilar Paradís
(Grup Compromís).

1.8.  Dació  de  compte  de  la  constitució  dels  grups  polítics  municipals  i  de  la
designació de portaveus

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

“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 del Règim Local.
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Atés que  l'article 38.b) del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, disposa que en el
termini  de  trenta  dies  següents  al  de  la  sessió  de  constitució,  l'alcalde  convocarà  sessió
extraordinària per a resoldre, entre altres qüestions, sobre la constitució dels grups polítics i
designació de portaveus.

Atés que segons disposa l'article 134.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, els grups es constituiran per mitjà d’un escrit dirigit al president de la
corporació,  firmat  pels  membres  de la  mateixa  corporació  que desitgen  integrar-lo,  en què
expressen la seua voluntat de formar-ne part, la seua denominació, el nom del portaveu i de
qui, si és el cas, puga substituir-lo, i que l’escrit haurà de formalitzar-se en els deu dies hàbils
següents a la constitució de la corporació i, en tot cas, abans de la convocatòria de la sessió
extraordinària del Ple per a determinar l’organització i el funcionament municipal.

Vist que la nova corporació municipal es va constituir el passat dia 13 de juny.

Vistos els escrits que han dirigit a aquesta Alcaldia els grups polítics municipals sorgits després
de les passades eleccions municipals, on comunicaven la seua constitució, els integrants i els
portaveus.

PROPOSE:

Primer. Constituir els següents grups polítics municipals:

• Grup municipal del Partit Popular: Grup Popular.
• Grup municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol: Grup Socialista.
• Grup municipal Compromís per Moncofa: Grup Compromís.
• Grup municipal Ciutadans-Partit de la ciutadania: Grup Ciutadans.

Segon. Integrar-hi els següents regidors i regidores:

• Grup Popular:

◦ Wenceslao Alós Valls
◦ José Mª Andrés Alós
◦ Rocío Martínez Casado
◦ Pedro Sales Peixó
◦ Mª Teresa Alemany Ríos

• Grup Socialista:

◦ Jaime Picher Juliá
◦ Antoni Casares Navarro
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◦ Victoria Rius Arnau
◦ Mª Estela Huerta Juliá
◦ José Manuel Franch Peruga

• Grup Compromís:

◦ Josep Canós Marcos
◦ Juan Bautista Vilar Paradís

• Grup Ciutadans:

◦ Mª Sandra Juliá Juliá

Tercer. Designar els/les següents portaveus:

• Grup Popular: Jose Mª Andrés Alós (titular), Pedro Sales Peixó (suplent).
• Grup Socialista: Jaime Picher Juliá (titular), Victoria Rius Arnau (suplent).
• Grup Compromís: Josep Canós Marcos (titular), Juan Bautista Vilar Paradís (suplent).
• Grup Ciutadans: Mª Sandra Juliá Juliá (titular).”

L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la Proposta, la qual s'aprova per
unanimitat.

1.9. Dació de compte de la resolució de l'Alcaldia en matèria de nomenament de
tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern Local, presidents de les comissions
informatives i delegacions de l'Alcaldia

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  38.d) del  Reial  Decret  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, l'alcalde dóna compte del Decret número 1.146/2015, de 9 de juliol, en matèria
d'organització municipal, nomenaments i delegacions, el contingut del qual és el següent:

“DECRET  NÚM.  1.146/2015.  ORGANITZACIÓ  MUNICIPAL:  NOMENAMENT  TINENTS
ALCALDE,  MEMBRES  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL,  PRESIDENTS  DE  COMISSIONS
INFORMATIVES I DELEGACIONS ALCALDIA

Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa (Castelló). 

Considerant  que els  tinents  d'alcalde  i  la  Junta  de  Govern  Local  són  òrgans  necessaris  de
l'organització municipal  en aquest Ajuntament, segons determinen l'article 20.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), i l'article 35.2 del Reial
Decret  2.568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROFRJ).
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Considerant que segons l'article 23.2 LBRL la competència inicial de la Junta de Govern Local
consisteix en "l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seues atribucions", tot això sense perjuí
de les que delegue l'Alcaldia o altre òrgan municipal, o atribuïsquen les lleis.

Considerant que l'article 125.a) ROFRJ declara l'alcalde president nat de totes les comissions
informatives, i  possibilita la delegació de la presidència efectiva en qualsevol  membre de la
corporació, a proposta de la mateixa comissió, després de la corresponent elecció efectuada al
seu si.

Considerant  que  les  atribucions  de  l'Alcaldia  estan  determinades  en  l'article  21.1  LBRL,  en
l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 21 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i en l'article 41 del ROFRJ, a més de les
normes contingudes en la legislació sectorial.

Vist  que amb la  intenció  d'atendre  les  necessitats  municipals  i  d'agilitzar  la  tramitació  dels
distints expedients administratius és voluntat d'aquesta Alcaldia delegar en la Junta de Govern
Local, així com també en els tinents d'alcalde i regidors, determinades atribucions que la llei
configura com a delegables.

Considerant els articles 21.3 LBRL,  43.1 i 2; 44 ; 53.2 i 3, i 114.3 ROFRJ, que determinen les
atribucions de l'Alcaldia que poden ser objecte de delegació, la forma d'efectuar-la tant en la
Junta de Govern Local com en els tinents d'alcalde i regidors, així com també la possibilitat de la
seua revocació.

RESOLC:

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local, que es reunirà en sessió ordinària els
dilluns alterns a les 13.00 hores,  excepte que es tracte  d'un dia  inhàbil,  i  en aquest  cas  es
traslladarà la sessió al dia hàbil següent a la mateixa hora, als regidors i regidores següents:

• José Mª Andrés Alós
• Rocío Martínez Casado
• Pedro Sales Peixó 
• Mª Teresa Alemany Ríos

Segon. Nomenar tinents d'alcalde als següents regidors integrants de la Junta de Govern Local:

• 1r José Mª Andrés Alós
• 2n Pedro Sales Peixó 

Tercer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions de l'Alcaldia següent:
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1. Sol·licitar i acceptar subvencions.
2. Realitzar l'adscripció d'immobles de propietat municipal als diferents serveis municipals i, en

el seu cas, als organismes autònoms municipals.
3. Aprovar els instruments de gestió urbanística i els projectes d'urbanització, així com dels seus

modificats o refosos.
4. Autoritzar l'ocupació temporal de terrenys per a l'elaboració de programes.
5. Expedir cèdules de garantia urbanística.
6. Declarar la caducitat de llicències que haja concedit per delegació la Junta de Govern Local.
7. Declarar la ineficàcia de llicències per incompliment de les condicions.
8. Exigir als particulars els costos de les obres d'urbanització no executades i l'obligació dels

quals deriva de la mateixa resolució per la qual es va concedir la llicència de construcció.
9.  Ordenar l'alçament d'immobles obtinguts en execució de projectes de reparcel·lació.
10. Concedir i denegar llicències d'instal·lació de grua.
11. Concedir i denegar llicències ambientals.
12. Concedir i denegar llicències d'usos provisionals quan estiguen permeses per la legislació

vigent.
13. Declarar  la  caducitat  de  llicències,  concedides  per  la  Junta  de Govern  Local,  a  què  fa

referència el punt anterior.
14. Clausurar establiments i instal·lacions sense llicència o sense ajustar-se a la concedida.
15.Autoritzar les llicències d'autotaxi i altres actes administratius relacionats amb aquest servei

públic prestat per particulars.
16.L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats.
17. Sancionar  les  faltes  de  desobediència  a  l'autoritat  o  per  infracció  de  les  ordenances

municipals, excepte en els casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres òrgans.

Quart. Atorgar les següents delegacions específiques a regidors, que no tenen el caràcter de
numerus clausus i podran ampliar-se en funció de les necessitats i acords municipals:

• José Mª Andrés Alós: 
◦ esports
◦ personal, interior, normalització lingüística i noves tecnologies

• Rocío Martínez Casado: 
◦ cultura, educació i joventut
◦ igualtat i dona

• Pedro Sales Peixó: 
◦ agricultura, comerç i indústria
◦ urbanisme, activitats, platges, obres, parcs i jardins, i medi ambient  

• Mª Teresa Alemany Ríos: 
◦ festes i turisme
◦ serveis socials i majors
◦ sanitat
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Les  delegacions  inclouran  tant  la  facultat  de  dirigir  els  serveis  corresponents  com  la  de
gestionar-los en general, inclosa la facultat d'instruir expedients administratius de competència
seua i la de resoldre'ls mitjançant actes administratius.

Cinqué. Delegar  en els  següents  regidors la  representació municipal  en els  òrgans que es
detallen:

Òrgan Representant

Consell de Policia José M.ª Andrés Alós

Consell d'Esports José M.ª Andrés Alós

Consorci de bombers Pedro Sales Peixó

Comissió paritària funcionaris José M.ª Andrés Alós

Mesa General de Negociació José M.ª Andrés Alós

Consell escolar CEIP Avel·lí Corma Rocío Martínez Casado

Sisé. Notificar la present resolució a les persones interessades i a les dependències municipals.

Seté. Publicar la present resolució en el  Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Anuncis
municipal.

Huité. Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament.”

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, intervé en aquest punt per a dir que li sembla
un bon gest no haver fet delegacions del Ple en la Junta de Govern Local i també que l'alcalde hi
haja delegat competències. 

Els membres de la corporació en queden assabentats.

1.10.  Proposta  relativa  a  la  desestimació  del  recurs  de  reposició  presentat  per
Urbanitsber,  SL  i  altres  contra  l'acord  plenari  de  data  27/11/2014  pel  qual  es
desestimaren les al·legacions presentades contra la resolució de la condició d'agent
urbanitzador del PAI Belcaire Sud a Piscivall, SL

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

“Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa, en virtut de les facultats
que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
atenent l’informe evacuat pels serveis jurídics externs i amb número de registre d’entrada 3475
en aquest Ajuntament, en data 21 de maig de 2015, que es transcriu a continuació, DISPOSE: 
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“1. ANTECEDENTS

- En data 27 de novembre de 2014, el  Ple de l’Ajuntament de Moncofa va acordar la
resolució de la condició d’agent urbanitzador de la mercantil PISCIVALL SL en el Programa
d’Actuació Integrada del Sector Belcaire Sud.

- El citat acord disposava: 

PRIMER. Estimar/desestimar les al·legacions presentades per l’agent urbanitzador mitjançant l’escrit
de data 2 de gener de 2014 segons el  que ha informat l’assessor jurídic  extern mitjançant el
dictamen de data 13 de gener de 2014.

SEGON. Estimar/desestimar les al·legacions presentades pels interessats segons el que ha informat
l’assessor jurídic extern mitjançant l’informe de data 22 d’octubre de 2014.

TERCER. Declarar resolt el contracte subscrit amb la mercantil PISCIVALL, SL com a adjudicatària
del desenvolupament i execució del Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució sector
Belcaire Sud i la seua condició d’agent urbanitzador, per trobar-se la mercantil en fase de liquidació
dins del concurs de creditors.

QUART. Retindre la garantia definitiva dipositada per la mercantil Piscivall SL com a adjudicatària
del desenvolupament i execució del Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució sector
Belcaire Sud fins a la realització de la liquidació del contracte extingit.

CINQUÉ. Iniciar la fase de liquidació del contracte extingit en la forma prevista en la normativa
contractual.

SISÉ. Assumir la gestió directa del Programa d’Actuació Integrada del Sector Belcaire Sud i destinar
els  béns  i  recursos  resultants  de  la  liquidació  del  contracte  a  la  finalització  de  les  obres
d’urbanització.

SETÉ. Una vegada efectuada la liquidació del contracte, cal iniciar les actuacions necessàries per a
recuperar la titularitat de les parcel·les adjudicades a la mercantil Piscivall, on s’haja materialitzat
l’aprofitament urbanístic provinent del pagament en terrenys de les quotes d’urbanització.

HUITÉ. Deixar sense efectes els avals de retribució en metàl·lic dipositats pels interessats davant de
Piscivall SL i davant del Sr. Alfonso López Fernández i Sr. Javier Debón Latorre.

NOVÉ. Una vegada siga ferm en via administrativa el present acord, cal remetre’n un certificat a la
Conselleria d’Infraestuctures, Territori i  Medi Ambient per a la seua constància i publicitat en el
Registre d’Urbanisme de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveu l’article 343, 581 i 585
del Decret 67/206, de 19 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística, publicar-lo en el  Butlletí Oficial de la Província, notificar-lo als interessats, a l’entitat
financera BANKIA, en la seua condició d’avalista de la mercantil  Piscivall  SL, i  a l’administrador
concursal de la referida mercantil.
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- En data 12 de desembre de 2014 les mercantils URBANITSBER SL, INVERSOLUM SL (ara
Basic Instinct Business SL, segons manifesten), COMERCIAL SEU SL, EDIFCOM GESTIÓN
SL,  COMERCIAL  SEU  SL  i  PROMOCIONES  MANCEÑIDO  SA  van  presentar  un  recurs
potestatiu  de  reposició  contra  el  citat  acord,  que  va tindre  entrada  en  el  registre  de
l’Ajuntament el 14 de gener de 2015.

2. CONTINGUT DE LES AL·LEGACIONS DEL RECURS

Els recurrents al·leguen, en síntesi:

−Que la resolució recorreguda té el defecte de no fer referència als efectes que es deriven
de la Sentència 1027/2012, de data 27 de setembre de 2012, dictada pel Tribunal Superior
de Justícia per la qual s’anul·la la reparcel·lació.

3. CONTESTACIÓ A LES AL·LEGACIONS

L’objecte de l’acord recorregut és la resolució de la condició d’agent urbanitzador així com
la cancel·lació o no de la programació. L’acord de 27 de novembre de 2014 es limita, una
vegada instruït l’expedient administratiu corresponent, a acordar la resolució de la condició
d’agent urbanitzador, assumir la gestió directa del programa i iniciar el procediment de
liquidació del contracte. 

Per  tant,  l’objecte  del  procediment pareix  perfectament  delimitat,  i  no podrà  servir  el
present procediment per a dilucidar tota sort de circumstàncies que afecten el programa
que, d’una altra banda, queda vigent.

D’una altra banda, l’Ajuntament, dins de la seua obligació legal d’executar la Sentència
1027/2012 dictada pel TSJCV, es troba tramitant la dita execució de sentència. 

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Per tot el que s’ha exposat, el lletrat que subscriu considera que procedeix, en el moment
processal oportú: 

−Desestimar  les  al·legacions  presentades  per  les  mercantils  URBANITSBER,  SL,
INVERSOLUM  SL,  EDIFCOM  GESTIÓN  SL,  COMERCIAL  SEU,  SL  i  PROMOCIONES
MANCEÑIDO SL, tot això segons figura en l’informe jurídic.

Açò és tot el que he d’informar; en tot cas la corporació decidirà i acordarà.

València, 9 de març de 2015
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Lletrat, Hugo Sánchez de Moutas”.

En conseqüència, i  atenent tot el que antecedeix, aquesta Alcaldia Presidència eleva al Ple la
següent proposta d’acord:

Primer. Desestimar el recurs de reposició presentat per Sr. Pablo Delgado Gil, en representació
de les mercantils Urbanitsber, SL i altres en virtut de l’escrit amb número de registre d’entrada
269, de data 14 de gener de 2015 (12/01/2015).

Segon. Notificar el present acord a Sr. Pablo Delgado Gil, en representació de les mercantils 
Urbanitsber, SL i altres, amb la indicació dels recursos que hi procedeixen, l’òrgan davant del 
qual cal presentar-los i el termini per a interposar-los”.

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el Ple
del  dia 27/11/2014 acordà la  resolució  de la  condició  d'agent  urbanitzador  de la  mercantil
Piscivall, SL en el Programa de Actuació Integrada del Sector Belcaire Sud i que contra aquest
acord diverses mercantils presentaren recurs de reposició el qual fou estudiat per un despatx
d'advocats extern que ha proposat la seua desestimació. 

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, es manifesta favorable a aprovar la proposta.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que no entrarà en aquest tema perquè ja
es  van abstindre en el  seu dia  i  assenyala  que fins  que no es  denuncie  als  responsables,
s'abstindrà.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós mosta la seua conformitat amb l'informe
jurídic.

El Sr. Picher Juliá mostra el seu acord perquè s'actue segons la llei i respon al Sr. Vilar Paradís
que ja es va fer una denúncia per l'aval i que la nova denúncia seria la segona.

El Sr. Vilar Paradís respon que seria la tercera o la quarta perquè el seu Grup ja va presentar
una denúncia i el Partit Popular també. Acaba dient que es refereix a una denúncia directa de
l'Ajuntament.

L'alcalde sotmet a votació la Proposta, la qual és aprovada amb el resultat següent:

• 9 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Ríos (Grup Popular) i a Jaime
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Picher Juliá, Victoria Rius Arnau, Mª Estela Huerta Juliá i José Manuel Franch Peruga
(Grup Socialista).

• 1 abstenció que correspon a: Juan Bautista Vilar Paradís (Grup Compromís).

1.11.  Proposta  relativa  a  la  cessió  de  la  titularitat  de  les  estacions  de  bombeig
d'aigües  residuals  i  col·lectors  del  municipi  de  Moncofa  a  l'Entitat  Pública  de
Sanejament d'Aigües Residuals

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

“Vist el Conveni subscrit entre l'Ajuntament de Moncofa, la Diputació Provincial de Castelló i la
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) el 26/5/2008 per a l'execució de les
infraestructures de sanejament i depuració del municipi de Moncofa.

Vist  que  conforme  a  l'esmentat  Conveni  s'havia  de  construir  una  nova  estació  depuradora
d'aigües residuals (EDAR) per tal d'absorbir els cabals a generar pels nous desenvolupaments
urbanístics.

Vist  que segons  les  actuacions previstes  en el  Conveni,  el  dia  1/6/2015 començà  l'entrada
d'aigua residual des de les diverses estacions de bombeig.

Vist  que segons  assenyala  l'EPSAR a finals  del  mes  de  setembre  de 2015  està  prevista  la
recepció de les obres de la nova EDAR. 

Vist  que l'Ajuntament de Moncofa és  titular  de les estacions de bombeig d'aigües residuals
(EBAR) i de les infraestructures següents:

• EBAR Germans Pinzón i el col·lector entre aquesta i l'actual EDAR
• EBAR Nord II
• EBAR Nord III
• EBAR Biniesma
• EBAR Xilxes Dalt
• trams  de  col·lector  executats  pels  urbanitzadors  i  l'Ajuntament  entre  els  punts  de

connexió «P1» i «P2», que connecten cadascuna de les estacions de bombeig entre si i
amb els col·lectors executats o amb execució per l'EPSAR.

Vist  l'escrit de l'EPSAR de data 29/6/2015, registrat d'entrada el dia 27/7/2015 amb el número
4.819,  en  què  sol·licita,  entre  altres  coses,  un  acord  de  cessió  de  la  titularitat  de  les
infraestructures recollides en el punt anterior.

Vist l'informe favorable del secretari de la Corporació de data 13/7/2015.
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Atés que segons l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local  es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombro legal de membres
de la corporació per a l'adopció d'acords de cessió gratuïta de béns a altres administracions o
institucions públiques.

PROPOSE:

Primer. Cedir a l'EPSAR la titularitat de les instal·lacions abans relacionades.

Segon. Cedir a la Generalitat Valenciana la titularitat del dret d'ús dels terrenys sobre els quals
es troben les instal·lacions amb caràcter indefinit mentre es complisca la destinació del bé. 

Tercer. Fer constar aquest acord en l'inventari de béns municipal.

Quart. Traslladar aquest acord a l'EPSAR”.

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica la proposta.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta el seu vot favorable a la proposta
perquè implica el funcionament de la nova depuradora.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, expressa també el seu vot favorable.

L'alcalde,  una  vegada  finalitzades  les  intervencions,  sotmet  a  votació  la  proposta,  la  qual
s'aprova per unanimitat.

1.12.   Proposta  relativa  a  la  denúncia  a  la  Fiscalia  de  l'Audiència  Provincial  de
Castelló en relació amb l'actuació de Francisco Javier Debón Latorre i Alfonso López
Fernández en el PAI Belcaire Sud

Vista la Proposta de l'Alcaldia, de 13 de juliol de 2015, que diu:

“Vist l'informe emés en data de maig de 2015 pel despatx d'advocats Gómez-Acebo & Pombo a
requeriment de l'Ajuntament de Moncofa amb la finalitat d'analitzar l'actuació de Francisco Javier
Debón Latorre i  Alfonso López Fernández en el  Programa pel  desenvolupament de l'Actuació
Integrada del sector Belcaire Sud així com la posterior cessió de la condició d'agent urbanitzador a
favor de la mercantil Piscivall, SL actualment en concurs de creditors (fase de liquidació), el qual
conclou que «en el  cas que l'Ajuntament de Moncofa vullguera exercir  alguna acció,  el  més
aconsellable seria la presentació d'una denúncia davant de la Fiscalia perquè siga aquesta la que
determine si els fets descrits són constitutius d'algun tipus d'il·lícit penal».

Atès que segons l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local  és competència del Ple l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de
la corporació en matèries de competència plenària.
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PROPOSE:

Primer. Encarregar al despatx d'advocats Gómez-Acebo & Pombo la redacció d'una denúncia i la
ulterior presentació d'aquesta davant de la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Castelló com a
conseqüència de l'esmenat informe, i instar l'Alcaldia perquè contracte el referit servei.

Segon. Facultar  l'Alcaldia  per  a  portar  endavant  totes  les  actuacions  necessàries  per  a
implementar el present acord”.

S'obri el torn d'intervencions i l'alcalde, Sr. Andrés Alós (Grup Popular), justifica la proposta,
que diu que ve de l'anterior Alcaldia i amb la qual està d'acord.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que açò demostra la dedicació que necessita
l'Alcaldia de Moncofa. Acaba dient que tot es pot investigar i portar davant dels tribunals.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, assenyala que la mala gestió ha portat a una
situació  on  el  PAI  no  s'ha  acabat  i  costarà  diners  al  poble  i  on  hi  ha  una  reclamació  de
responsabilitat patrimonial per part dels urbanitzadors de 22.000.000 d'euros. Malgrat tot, diu
que està content que finalment l'Ajuntament defense els interessos de Moncofa.

S'obri  un segon torn  d'intervencions  i  l'alcalde respon al  senyor  Picher  Juliá  que amb una
dedicació del 100% com alcalde podia haver presentat la denúncia abans i que aquest és el
resultat de la gestió socialista.

El Sr. Picher Juliá respon criticant l'alcalde i diu que fa demagògia i alarma el poble i posa com a
exemple de mala gestió a la Generalitat Valenciana governada pel Partit Popular. Finalitza dient
que el Ple ha actuat quan ha pogut actuar segons han dit els advocats de l'Ajuntament.

El Sr. Vilar Paradís es reafirma en el que ha dit abans i diu que s'ha d'evitar que roben al poble
de Moncofa o que siga el menys possible.

L'alcalde finalitza les intervencions responent al Sr. Picher Juliá que no es tracta d'alarmar quan ha
dit que l'import de les reclamacions judicials contra l'Ajuntament és de 35.000.000 d'euros sinó
d'informar i al Sr. Vilar Paradís que no es tracta de no haver de pagar sinó d'anar a presó si cal.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


