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ACTA DEL PLE 

Número de la sessió: 15
Data: 26 de novembre de 2015
Horari: de 19.00 a 21.45 h
Caràcter: ordinari
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. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
11. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís) 
12. Raúl Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís) 
13. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Interventor:
Jesús Gual Sanz

Secretari:
Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1 Part resolutòria:

 1.1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2 Dictamen relatiu a la no admissió a tràmit de la suspensió de l'execució de l'acord plenari

de 24-9-2015 formulada per UTE RENOS-ECISA en relació a la imposició de penalitats  del
contracte de l'obra de la ronda de Moncofa.

 1.3 Dictamen relatiu a l'aprovació del Reglament de l'Arxiu Municipal.



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

             

 1.4 Dictamen relatiu a la sol·licitud de bestreta de recaptació a la Diputació Provincial  de  
Castelló.

 1.5 Dictamen relatiu a la moció del  Grup Compromís sobre la creació d'un carril  bici  que  
circumval·le el municipi i reduïsca les velocitats a les entrades i eixides de Moncofa.

 1.6 Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís sobre la viabilitat econòmica del projecte
del camp de futbol municipal.

 1.7 Dictamen  relatiu  a  la  moció  del  Grup  Compromís  sobre  la  creació  d'una  àrea
d'autocaravanes a Moncofa.

 1.8 Dictamen relatiu a la moció del Grup PSPV-PSOE sobre la necessitat d'ampliació del Centre
de Salut de Moncofa.

 1.9 Dictamen relatiu a la moció del Grup PSPV-PSOE sobre la firma d'un conveni singular amb
la Diputació Provincial de Castelló per a l'execució de l'obra d'instal·lació de gespa artificial
en el camp de futbol municipal de Moncofa.

 1.10 Dictamen relatiu a la moció del Grup PSPV-PSOE sobre l'increment dels Plans Provincials
d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló.

 1.11 Dictamen relatiu a la moció del Grup Popular sobre el pla de lluita contra els mosquits en
la província de Castelló.

 1.12 Dictamen relatiu a la moció del Grup Popular sobre la sol·licitud de continuïtat en 2016
del Pla Conjunt d'Ocupació de les administracions públiques.

 1.13 Despatx extraordinari.

 2 Control dels òrgans de govern:

 2.1 Dació de compte dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària.
 2.2 Dictamen  relatiu  a  la  impossibilitat  de  cobrir  el  lloc  de  tresorer  per  funcionari

d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
 2.3 Precs i preguntes.

1.1. Parte resolutòria:

1.1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  91.1  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, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres del Ple si desitgen
formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 29 d'octubre de 2015 que se'ls
ha distribuït amb la convocatòria. 

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durant el següent punt s'incorpora a la sessió la Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.2  Dictamen relatiu a la no-admissió a tràmit  de la suspensió de l'execució de
l'acord  plenari  de  24-9-2015  formulada  per  UTE  RENOS-ECISA  en  relació  a  la
imposició de penalitats  del contracte de l'obra de la ronda de Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

«1.2. Proposició de l'Alcaldia relativa a la no-admissió a tràmit de la suspensió de l'execució de
l'acord  plenari  de  24-9-2015  formulada  per  UTE  RENOS-ECISA  en  relació  a  la  imposició  de
penalitats del contracte de l'obra de la ronda de Moncofa.

Vista la Proposició de l'Alcaldia, de data 13 de novembre de 2015, que diu:

“Vist que amb data 30-10-2015 la UTE RENOS ECISA, ha presentat escrit amb r/e 8030, on
sol·licita de l'Ajuntament de Moncofa que “s'abstinga de realitzar qualssevol actuacions tendents
al cobrament executiu dels referits 203.304,15, fins que l'òrgan judicial competent no s'haja
pronunciat sobre la mesura cautelar de suspensió, a formular per aquesta part en el seu escrit
d'interposició de recurs contenciós administratiu; interposició que serà presentada davant dels
òrgans jurisdiccionals dins del termini de dos mesos des de la notificació del dit acord, en virtut
de l'article 46 de la LJ.”

Vist l'informe de la tècnica de Contractació que es transcriu:

“La funcionària que subscriu,  emet el  següent  informe en relació amb el  registre d'entrada
8030/2015 basant-se en els següents 

Antecedents de fet

I. Mitjançant un acord plenari de data 30-04-2015 es va acordar iniciar l'expedient d'imposició
de penalitat per import de 203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E)
del annex II del PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa a
la contractista de les obres UTE RENOS ECISA.

II. Dins del termini concedit a aquest efecte, la UTE RENOS ECISA va formular les al·legacions
que va estimar oportunes, les quals  van ser desestimades en virtut de l'acord plenari de data
24-09-2015, del següent tenor literal:

“Primer. Desestimar les al·legacions formulades per la UTE RENOS-ECISA contra l'acord plenari
de 30-04-2005 en virtut del qual es va acordar iniciar l'expedient d'imposició de penalitat per
import de 203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del
PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.
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Segon. Aprovar definitivament l'import de la penalitat a imposar a la UTE RENOS-ECISA en la
suma de 203.304,15 € per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del
PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Tercer. Imposar a la UTE RENOS-ECISA la penalitat prevista en el PCAP, per incompliment de la
condició especial d'execució E) de l'annex II del PCAP regulador del contracte d'execució de les
obres de la ronda de Moncofa, per import de 203.304,15 € que es farà efectiva mitjançant la
seua exacció a través del  procediment general  de recaptació,  primer en període voluntari  i
després mitjançant la via de constrenyiment, i és exigible davant de qualsevol dels participants
en la Unió Temporal RENOS-ECISA.

Quart.  Ordenar  al  Departament  de  Recaptació  que  procedisca  a  recaptar,  mitjançant  el
procediment general de recaptació la suma de 203.304,15 € en concepte de penalitat imposada
a la UTE RENOS-ECISA per incompliment de la condició especial d'execució E) de l'annex II del
PCAP regulador del contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa.

Cinqué. Notificar la resolució que es dicte a la UTE RENOS-ECISA, i fer-los saber els recursos
que hi caben.

Sisé.  Notificar  la  resolució  que  es  dicte  a  ASEFA,  SA,  Seguros  y  Reaseguros  i  a  Banco de
Sabadell, SA com a assegurador i avalador, respectivament de la UTE  RENOS-ECISA, i fer-los
saber els recursos que hi caben.”

III. El dit acord plenari es va notificar a la UTE RENOS ECISA el 14-10-2015 mitjançant correu
certificat amb avís de recepció, amb la qual cosa el termini per a interposar recurs potestatiu de
reposició finalitza el 14-11-2015.

IV. Amb data 30-10-2015 la UTE RENOS ECISA, ha presentat escrit amb r/e 8030, on sol·licita
de  l'Ajuntament  de  Moncofa  que  “s'abstinga  de  realitzar  qualssevol  actuacions  tendents  al
cobrament  executiu  dels  referits  203.304,15,  fins  que  l'òrgan  judicial  competent  no  s'haja
pronunciat sobre la mesura cautelar de suspensió, a formular per aquesta part en el seu escrit
d'interposició de recurs contenciós administratiu; interposició que serà presentada davant dels
òrgans jurisdiccionals dins del termini de dos mesos des de la notificació del dit acord, en virtut
de l'article 46 de la LJ.”

Legislació aplicable

− Disposició transitòria primera del TRLCSP RDL 3/2011 LCSP.
− Article 196 i disposició addicional segona Llei 30/2007.
− Article 111 Llei 30/1992 RJAP-PAC.
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Consideracions jurídiques

Primera. Règim jurídic

La disposició transitòria primera del TRLCSP estableix que els expedients de contractació iniciats
abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es regiran per la normativa anterior. A aquests efectes
s'entendrà que els expedients de contractació han sigut iniciats si s'ha publicat la corresponent
convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte.

Cal afegir que 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.

Per tant, la normativa aplicable és la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic ja que el
contracte d'execució de les obres de la ronda de Moncofa es va adjudicar amb anterioritat a
l'entrada en vigor del TRLCSP, el 16-12-2011.

Segona. L'article 196 LCSP disposa en el seu apartat 8, que les penalitats s'imposaran per acord
de l'òrgan de contractació a proposta del responsable del contracte si s'haguera designat, que
serà immediatament executiu.

Sent això així, la suspensió de l'execució de l'acord plenari de 24-09-2015 únicament podria
articular-se en virtut del que disposa l'article 111 de la Llei 30/1992 RJAP-PAC que tracta de la
suspensió de l'execució dels actes impugnats.

El dit article es troba incardinat en el capítol II “Recursos administratius” del títol VII que tracta
de la “Revisió dels actes en via administrativa”.

L'apartat 1 de l'esmentat article  111 disposa que la interposició de qualsevol recurs, excepte en
els  casos  en  què  una  disposició  establisca  el  contrari,  no  suspendrà  l'execució  de  l'acte
impugnat.

En el present cas, és palés que cap disposició administrativa estableix el contrari, per  la qual
cosa,  de conformitat  amb allò que disposa l'article 196 LCSP, l'acord plenari  de 24-09-2015
d'imposició de penalitats, és perfectament executiu, eficaç i favorit i ha de desplegar els seus
efectes amb normalitat en el món jurídic, sense que càpia la seua suspensió.

A  més  a  més,  de  conformitat  amb  l'article  111  LRJAP-PAC  únicament  pot  sol·licitar-se  la
suspensió de l'execució de l'acte impugnat (com és lògic, ja que els actes administratius són
immediatament executius).

A la data d'aquest informe, l'acord plenari de 24-09-2015 la suspensió del qual es pretén, no ha
sigut  impugnat  en  via  administrativa,  i  no  és  prou  als  efectes  de  la  suspensió  de  l'acte
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administratiu,  “comunicar”  que  el  dit  acord  plenari  s'impugnarà  en  via  contenciosa
administrativa. 

Per  això, hauria d'inadmetre's a tràmit la sol·licitud de suspensió de l'acord plenari de 24-09-
2015,  per  no  reunir  els  requisits  legalment  establits  per  a  la  seua  admissió,  tot  això  de
conformitat amb el que disposa l'article 111 LRJAP-PAC que exigeix la impugnació de l'acte, la
suspensió d'execució de la qual se sol·licite.

Per al supòsit que s'admetera a tràmit la sol·licitud de suspensió de l'acord plenari de data 24-
09-2015 s'informa que l'article 111.2  LRJAP-PAC  a part d'establir  que la suspensió es podrà
sol·licitar respecte de l'acte impugnat, disposa: 

“No obstant el que disposa l'apartat anterior, l'òrgan al qual competisca resoldre el recurs, prèvia
ponderació, prou raonada, entre el perjuí que causaria a l'interés públic o a tercers la suspensió
i  el  perjuí  que es  causa al  recurrent  com a conseqüència  de l'eficàcia  immediata  de l'acte
recorregut, podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte impugnat
quan concórreguen alguna de les circumstàncies següents:

a) Que l'execució poguera causar perjuís d'impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamente en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes en
l'article 62.1 d'aquesta Llei.”

A aquests efectes, és evident que cap de les circumstàncies previstes en l'esmentat article 111.2
concorren perquè puga estimar-se la suspensió sol·licitada.

D'una banda, la UTE RENOS-ECISA en la seua sol·licitud de suspensió no fa referència ni tan
sols a una mínima acreditació efectiva dels perjuís que causaria a l'interés públic o a tercers la
suspensió,  i  el  perjuí  que  es  causa  al  sol·licitant  de  la  suspensió,  com a  conseqüència  de
l'eficàcia immediata de l'acte recorregut. 

D'altra banda, la UTE RENOS-ECISA no ha impugnat l'acord plenari de 24-09-2015 i al no fer-ho,
no pot operar l'apartat b) de l'article 111.2, és a dir, que la impugnació es fonamente en una de
les causes de nul·litat de l'article 62.1 LRJAP-PAC. 

Per aquest motiu, per al supòsit que s'admetera a tràmit la sol·licitud de suspensió formulada,
aquesta hauria de desestimar-se atés que la sol·licitant no ha acreditat tan sols succintament
quins danys i perjuís d'impossible o difícil reparació concorren en el present cas per a acordar la
suspensió; ni tampoc ha sostingut la concurrència de causa de nul·litat alguna de l'acord plenari
la suspensió de la qual sol·licita en tot el seu escrit de sol·licitud de suspensió.

Tercera.  De  conformitat  amb  el  que  preveu  l'article  111.3  LRJAP-PAC  l'execució  de  l'acte
impugnat s'entendrà suspesa si transcorreguts trenta dies des que la sol·licitud de suspensió
haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a decidir-hi, aquest no ha dictat
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resolució expressa al respecte. En aquests casos no serà d'aplicació el que estableix l'article
42.4, segon paràgraf, d'aquesta Llei.

A aquests efectes s'informa que la sol·licitud de suspensió de l'acord plenari de 24-09-2015 va
tindre entrada en aquest Ajuntament el 30-10-2015, per la qual cosa a la data de celebració del
Ple ordinari  no haurà transcorregut el  termini  de 30 dies per a resoldre sobre la suspensió
sol·licitada.

Quarta.  L'òrgan competent per  a resoldre sobre la  sol·licitud de suspensió de l'execució de
l'acord plenari de data 24-09-2015, és el Ple, d'acord amb el que disposa la disposició addicional
segona LCSP.

Vist tot això, la funcionària que subscriu proposa a l'Alcaldia que eleve al Ple de la corporació
municipal en la pròxima sessió que se celebre el següent informe amb proposta de resolució:

PRIMER. Inadmetre a tràmit la sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acord plenari de 24-09-
2015 formulada per la UTE RENOS-ECISA per mitjà d'un escrit que ha tingut entrada en aquest
Ajuntament el 30-10-2015 r/e 8030, per no reunir els requisits legalment establits per a la seua
admissió, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 111 LRJAP-PAC que exigeix la
impugnació de l'acte, la suspensió d'execució de la qual se sol·licite.

SEGON.  Per  al  supòsit  que  la  sol·licitud  de  suspensió  s'admetera  a  tràmit,  desestimar  la
sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acord plenari de 24-09-2015 formulada per la UTE
RENOS-ECISA per mitjà d'un escrit que ha tingut entrada en aquest Ajuntament el 30-10-2015
r/e 8030, per no haver-se acreditat cap de les circumstàncies previstes en l'article 111.2 LRJAP-
PAC.

TERCER. Notificar la resolució que es dicte a la interessada, i fer-li saber els recursos que hi
caben.

QUART. Traslladar la resolució que es dicte al Departament de Recaptació als efectes oportuns.

És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret, de tot això es dóna trasllat
a l'Alcaldia, als efectes oportuns.”

Vist tot això, DECRETE elevar al Ple previ dictamen de la comissió informativa corresponent,
l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Inadmetre a tràmit la sol·licitud de suspensió de l'execució de de l'acord plenari de 24-
09-2015 formulada per la UTE  RENOS-ECISA per mitjà d'un escrit que ha tingut entrada en
aquest Ajuntament el 30-10-2015 r/e 8030, per no reunir els requisits legalment establits per a
l'admissió, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 111 LRJAP-PAC que exigeix la
impugnació de l'acte del qual se sol·licita la suspensió d'execució.
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SEGON.  Per  al  supòsit  que  la  sol·licitud  de  suspensió  s'admetera  a  tràmit,  desestimar  la
sol·licitud de suspensió de l'execució de l'acord plenari de 24-09-2015 formulada per la UTE
RENOS-ECISA per mitjà d'un escrit que ha tingut entrada en aquest Ajuntament el 30-10-2015
r/e 8030, per no haver-se acreditat cap de les circumstàncies previstes en l'article 111.2 LRJAP-
PAC.

TERCER. Notificar la resolució que es dicte a la interessada, i fer-li saber els recursos que hi
caben.

QUART. Traslladar la resolució que es dicte al Departament de Recaptació als efectes oportuns.”

Davant  de l'absència  d'intervencions  la  presidència  sotmet  a  votació la  proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista (5), Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Borrás Peñarroja.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, informa que aquest
punt és una continuació de la decisió adoptada pel Ple en la sessió del passat 24 de setembre i
que està d'acord amb la proposta dels tècnics.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, manifesta la seua conformitat amb l'acord. 

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta igualment la seua conformitat amb
l'acord.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
el dictamen, que s'aprova per unanimitat.

1.3. Dictamen relatiu a l'aprovació del Reglament de l'Arxiu Municipal

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.4. Aprovació del Reglament de l'Arxiu Municipal

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

“Vist que l'Arxiu Municipal és l'òrgan especialitzat de l'Ajuntament per a la gestió, el tractament i la
custòdia de la documentació i que des d'aquesta responsabilitat, les seues funcions comprenen
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tant  l'àmbit  de  la  gestió  administrativa  com  el  de  l'actuació  cultural  i  que  per  a  poder-les
desenvolupar és indispensable la protecció, la custòdia i el servei del patrimoni documental. 

Vist  que  el  dret  que  la  legislació  atorga  a  la  ciutadania  respecte  a  l'accés  a  la  informació
converteix a l'Arxiu Municipal en un servei públic que ha de ser garantit per l'Ajuntament. 

Vist  que  fins  a  la  data  l'Ajuntament  de  Moncofa  no  disposava  d'un  Reglament  de  l'Arxiu
Municipal.

Vist  l'esborrany de Reglament de l'Arxiu Municipal de Moncofa redactat pels serveis jurídics i
d'arxiu de l'Ajuntament.

Considerant el que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases
del  règim  local  (LBRL),  que  atribueix  als  ajuntaments  la  potestat  reglamentària  i
d'autoorganització.

Considerant que d'acord amb el que disposen els articles 49, 70.2 i 65.2 LBRL, el Reglament,
aprovat inicialment pel Ple, se sotmetrà a informació pública per un termini mínim de 30 dies, i
entrarà en vigor als  15 dies hàbils  de la seua publicació íntegra en el  Butlletí  Oficial  de la
Província. 

Considerant que l'òrgan competent per a l'aprovació és el Ple, segons estableixen els articles
22.2.d  LBRL  i  50.3  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.  

PROPOSE:

Primer. Aprovar inicialment el Reglament de l'Arxiu Municipal de Moncofa.

Segon. Ordenar la publicació de l'anunci d'aprovació en el  Tauler d'Edictes Municipal i  en el
Butlletí Oficial de la Província, a fi que les persones interessades puguen presentar reclamacions
i suggeriments per un termini de 30 dies.

Tercer.  Considerar  definitivament  aprovat  el  Reglament,  si  al  terme  del  període  d'exposició
pública no s'hagueren presentat reclamacions, i es publicarà i entrarà en vigor d'acord amb el
que disposa l'article 70.2 LBRL.”

Davant  de l'absència  d'intervencions  la  Presidència  sotmet  a votació  la  proposició  la  qual  és
dictaminada favorablement per:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.
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• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís, Sr.
Borrás Peñarroja.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, justifica la proposta
en el fet que és necessari regular les relacions de l'Arxiu amb els funcionaris i amb els veïns.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, anuncia el seu vot a favor.

El  portaveu  del  Grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  diu  que  l'Arxiu  es  troba  en  un  estat
lamentable, i que encara que a poc a poc va recuperant-se, no es va fer  res quan hi havia
diners. Sobre el Reglament manifesta la seua conformitat i sol·licita que se li explique la figura
de l'arxiver i poder visitar l'Arxiu.

La  portaveu  del  Grup  Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  assenyala  que  l'Arxiu  és  imprescindible  i
sol·licita que no sols s'arregle sinó que s'establisca un horari de visita per al públic.

El secretari, amb l'autorització prèvia de l'Alcaldia, informa el Sr. Vilar Paradís que des del mes
de maig es  va ampliar  la  jornada a temps complet  de l'auxiliar  administrativa interina que
prestava  els  seus  serveis  a  temps  parcial  en  la  Biblioteca  municipal  per  a  l'execució  del
programa de recuperació de l'Arxiu municipal amb una previsió de tres anys, i que en finalitzar
aquest  termini,  o  abans,  la  corporació  haurà  de prendre una decisió  respecte  d'això de  la
provisió del lloc. A la Sra. Juliá Juliá li informa que el Reglament de l'Arxiu també contempla la
seua obertura al públic.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), i informa que en el Pressupost de
l'Ajuntament hi haurà una partida per a l'Arxiu.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, l'alcalde sotmet
a votació el dictamen, que s'aprova per unanimitat.

1.4.  Dictamen  relatiu  a  la  sol·licitud  de  bestreta  de  recaptació  a  la  Diputació
Provincial de Castelló

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent de comptes i assumptes econòmics de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre
del qual és el següent:

“1.2.  Proposició de  l'Alcaldia  relativa  a  la  sol·licitud  de  bestreta  de  recaptació  a  la  Diputació
Provincial de Castelló

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 13 de novembre de 2015, que diu:

“A la vista de la providència dictada per aquesta Alcaldia, en data 13 de novembre de 2015, en
virtut de la qual s'ha acordat la incoació de l'expedient per a la sol·licitud de la bestreta  de
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recaptació a la Diputació per import de 2.649.000 € i s'ha sol·licita informe als departaments de
Secretaria i Intervenció.

Atés l'informe favorable emés conjuntament per l'interventor i el secretari. 

Vist tot el que antecedeix l'alcalde president que subscriu proposa al Ple l'adopció del següent
acord.

Primer. Aprovar la concertació de la bestreta de recaptació amb la Diputació de Castelló,  per
import de 2.649.000 €, la qual tindrà la consideració d'operació de tresoreria, i desplegarà els seus
efectes en l'exercici 2016.

Segon. Un vegada aprovada la concertació de la bestreta, sol·licitar formalment a la Diputació el
desemborsament, el qual en tot cas es produirà a partir de l'1 de gener de 2016.

Tercer. Facultar el Sr. Alcalde per a la firma de tots aquells documents que siguen necessaris per a
materialitzar el present acord”.

S'obri  el  torn d'intervencions i  el  president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), cedeix la paraula a
l'interventor de l'Ajuntament. El Sr. Gual Sanz informa dels requisits legals per a la sol·licitud de la
bestreta.  Igualment  explica  que  l'objecte  d'aquesta  és  tindre  assegurada  la  liquiditat  de  la
tresoreria durant el primer quadrimestre de l'any que ve i que el baix cost financer permet a
l'Ajuntament obtindre rendiment a través de la seua col·locació en dipòsits bancaris.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, pregunta si hi ha forma de demanar diners
a l'Estat per a amortitzar deute.

El Sr. Gual Sanz li respon que no hi ha cap mecanisme articulat per a això.

Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la proposició la qual és dictaminada
favorablement per:

• 10 vots a favor que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Andrés Alós, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.

• I 2 abstencions que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Borrás Peñarroja.” 

S'obri  el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que el
motiu de sol·licitar la bestreta és evitar tensions de tresoreria, atés que fins a abril no hi ha
ingressos, i obtindre'n rendiment a través de la seua col·locació en un termini fix.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que s'alegra de la petició de la bestreta
perquè durant el govern anterior del seu partit ja ho demanaven i reprotxa a l'actual equip de
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govern que no és el mateix governar que estar en l'oposició. Acaba dient que és un dret que cal
aprofitar i anuncia el seu vot a favor.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, anuncia el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia igualment el seu vot a favor.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós respon al Sr. Picher Juliá que el seu
partit té la mateixa posició ara que quan estava en l'oposició, i com a prova d'això indica que en
els  plens  d'abril  de  2013 i  novembre  de  2014 la  sol·licitud de bestreta  es  va  aprovar  per
unanimitat de tots els grups excepte l'abstenció de Compromís en 2014.

El Sr. Picher Juliá respon al Sr. Andrés Alós que no ha dit res del debat d'aquells acords que cita
i al Sr. Vilar Paradís que ara entén el que abans el seu partit no entenia.

El Sr. Vilar Paradís contesta que ara les coses no són iguals.

La Sra. Juliá Juliá demana centrar-se en les propostes i no traure draps bruts. 

El Sr. Andrés Alós mostra la seua conformitat de no traure draps bruts però diu que s'han dit
coses que no són veritat.

El Sr. Picher Juliá respon al Sr. Vilar Paradís que el seu antecessor, el Sr. Canós Marcos, li ho
havia d'haver explicat i que la idea de sol·licitar la bestreta sempre era pel benefici del poble.

Una vegada finalitzades les intervencions, l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.5. Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís sobre la creació d'un carril bici
que  circumval·le  el  municipi  i  reduïsca  les  velocitats  a  les  entrades  i  eixides  de
Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.2. Moció del Grup Compromís relativa a la creació d'un carril bici que circumval·le el municipi i
reduïsca les velocitats en les entrades i eixides de Moncofa

Vista la moció del Grup Compromís, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

“Ja  fa  temps  que  tenim  greus  problemes  d’excés  de  velocitat  a  les  entrades  i  eixides  del
municipi, com són els c/ Guillem de Moncada i c/ Ausiàs March, que més bé pareixen autopistes
de dos carrils, sobretot a les temporades d’estiu i de Pasqua. Per posar-li solució s’ha intentat fer
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algunes coses però cap ha sorgit l’efecte desitjat.

També tenim unes carències importants en els camps de l’esport i de serveis turístics i d’oci per
a la ciutadania. Per això creiem necessari crear una alternativa per practicar una ruta a peu, en
bicicleta o en patins per a les famílies i fer una Moncofa més agradable per al turisme i per als
veïns. Cal recordar que la bicicleta és un vehicle molt usat pels veïns i veïnes de Moncofa des de
sempre i forma part de la nostra cultura i tradició com a poble.

Per aquestes raons volem portar al Ple per a la seua deliberació, i pertinent votació, la creació
d’un carril bici que continue des de l’avinguda Avel·lí Corma per c/ Escorxador i c/ Guillem de
Moncada i circumval·lant la població creuant el camí La Vall per darrere de les gasolineres per
arribar al c/Ausiàs March fins a l’encreuament amb el c/ Onda per tornar a agafar el carril bici de
l’avinguda Avel·lí Corma sentit al Grau.

Plantegem un carril bici com el que tenen a Castelló de la Plana amb dos carrils pintats a l’asfalt
amb els símbols de la bicicleta i separats de la resta de la calçada amb pivots de plàstic ocupant
una quarta part del total. Al costat del carril estaria la zona d’aparcament i la resta per a la
circulació de vehicles a motor en un sol carril. Sempre que econòmicament fóra possible, es
podria pintar tot el carril bici per deixar-lo més visible i atractiu.

Des  de  Compromís  pensem  que  aquesta  potser  una  millora  profitosa  i  tangible  que  no
comportarà, al  nostre paréixer,  una despesa gaire important en uns pressupostos abocats a
pagar deutes i males decisions del passat.

Per tot el que hem exposat anteriorment, des de Compromís per Moncofa proposem al Ple de
l’Ajuntament de Moncofa el següents

ACORDS

1. Demanar informes tècnics en relació a la seguretat vial,  urbanisme i  viabilitat  econòmica
d’aquest projecte.

2. En cas de tindre els informes favorables dels diferents departaments municipals, incloure als
pressupostos municipals de 2016 el projecte per a la seua realització.

3. Estudiar la possibilitat d’extrapolar aquesta iniciativa a zones del barri marítim connectant el
terme de Moncofa de nord a sud travessant també els PAI Belcaire Nord i Belcaire Sud i arribant
a La Torre i al Sector C, així com pels camins rurals del terme que es determinen.

4. Que el punt 3, en cas d’aprovació política i tècnica, siga realitzat dins d’aquesta legislatura i
inclòs, any rere any, dins dels pressupostos corresponents”.
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S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, explica que
l'objectiu de la moció és crear el carril bici a poc a poc i que està obert a canvis.

El president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sol·licita al Sr. Vilar Paradís que, en el cas que la
moció fóra aprovada pel Ple, proposa la inclusió en el Pressupost per a 2016.

Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.

• I 10 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.” 

S'obri el torn d'intervencions i, a proposta del portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás
Peñarroja,  explica  que la  seua  moció  té  dues  finalitats:  fomentar  l'esport  i  l'oci  i  reduir  la
velocitat dels vehicles.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que la proposta li pareix bé però que la
seua envergadura requereix viabilitat tècnica i econòmica.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que li pareix bé el punt 1 però que té dubtes
respecte a la resta de punts.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, recorda que en l'última sessió es va aprovar una
moció presentada per ella per a reduir la velocitat dels vehicles. Sobre aquesta moció diu que
està d'acord amb els punts 1 i 2 sempre que siga viable tècnicament i econòmicament i que no
està  d'acord  amb els  punts  3 i  4  respecte  dels  quals  proposa esperar  al  resultat  dels  juís
pendents en Belcaire Sud i Nord.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Borrás Peñarroja respon al Sr. Picher Juliá sobre el
punt 2 que volen que en 2016 estiga la circumval·lació de tot el poble i sobre els punts 3 i 4 que
és una bona idea tindre connectat amb el carril bici tot el poble a poc a poc. A la Sra. Juliá Juliá
li respon que el perill sempre està ací i que ara les bicis van pel carrer sense carril bici.

Sr. Andrés Alós diu que és partidari de la inclusió en el  Pressupost sempre que els informes
tècnics siguen favorables.

El Sr. Picher Juliá respon al Sr. Borrás Peñarroja que no té clar si poden haver-hi dos sentits de
trànsit i un carril bici en alguns camins del municipi i anuncia el seu vot favorable al punt 1 i
l'abstenció a la resta si es vota per separat, i l'abstenció si es vota tot en conjunt.
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La Sra. Juliá Juliá respon al Sr. Borrás Peñarroja que no diu que el carril bici siga un perill sinó
que pot ser-ho si no s'acompanya d'altres mesures com les que va proposar en la seua moció
aprovada en el Ple anterior. Acaba dient que la moció del Grup Compromís és una bona idea
però que seria millor tindre els informes tècnics abans d'aprovar-la.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que la seua voluntat és
votar a favor però no se sap el cost. Per això proposa l'esmena següent al punt 1: “Aprovar una
partida en el Pressupost de 2016 per a començar el projecte de forma progressiva sempre que
els informes tècnics siguen favorables”. 

El Sr. Borrás Peñarroja respon que en el punt 1 ja es parla de demanar informes però que està
d'acord amb l'esmena.

El Sr. Picher Juliá diu que li pareix una bona idea però que cal tindre els peus en la terra i que hi
ha altres coses tan necessàries com aquesta a Moncofa. Acaba expressant la seua conformitat
amb l'esmena.

La Sra. Juliá Juliá manifesta la seua conformitat amb l'esmena si es fa per parts, diu que la idea
és bona però no prioritària i reitera el desacord amb els punts 3 i 4.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, amb l'esmena
presentada pel Grup Popular, el qual s'aprova amb el resultat següent: 

• Punts 1 i 2: unanimitat.
• Punts 3 i 4: majoria absoluta per:

◦ 7 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro
Sales Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); i a Juan
Bautista Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja (Grup Compromís).

◦ 1 vot en contra que correspon a: Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).
◦ 5 abstencions que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Victòria Rius Arnau, Mª  Estela

Horta  Juliá  i  José  Manuel  Franch  Peruga  i  a  Rafael  José  Silvestre  Isach  (Grup
Socialista).

1.6. Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís sobre la viabilitat econòmica
del projecte del camp de futbol municipal

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.3. Moció del Grup Compromís relativa a la viabilitat econòmica del projecte del camp de futbol
municipal

Vista la moció del Grup Compromís, de data 16 de novembre de 2015, que diu:
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“Des de fa molts anys, Moncofa ha sofert una manca de dotacions d'instal·lacions esportives que
ens han situat a la cua d’altres municipis com Xilxes, Nules, la Llosa, etc. que sí que tenen un
camp de futbol de gespa artificial.

Actualment, la pràctica de futbol en les diferents modalitats i categories és un risc continu per
als usuaris, ja que tant els xiquets com els adults han sofert lesions de gravetat a causa de
l’estat  de  la  gespa.  Aquesta  s’inunda  quan  cauen  quatre  gotes  d’aigua  i  està  plena
d’irregularitats morfològiques, que el converteixen en un autèntic camp de creïlles. 

Des de Compromís recordem al govern municipal del Partit Popular que la construcció del camp
de  gespa  artificial  és  una  promesa  electoral  de  les  passades  eleccions  municipals  i
autonòmiques,  i  entenem que  ha  de  portar-se  a  efecte  i  compliment,  per  tractar-se  d’una
infraestructura necessària en benefici del poble de Moncofa.

A hores d’ara, Compromís per Moncofa ja ha demanat el projecte existent sobre el camp de
futbol municipal i l’ha portat a la Diputació de Castelló per tal que els representants polítics de
Compromís  a  l’administració  provincial  facen  els  tràmits  oportuns  perquè  s’incloga  als
pressupostos del 2016, sempre que obtinga el suport d’altres grups polítics.

Per tot el que hem exposat anteriorment, des de Compromís per Moncofa proposem al Ple de
l’Ajuntament de Moncofa el següent

ACORD

1. Que tots  els  grups  polítics  de la corporació municipal  insten als  seus representants a la
Diputació de Castelló a donar-li viabilitat econòmica al projecte de la gespa artificial per al camp
de futbol de Moncofa”.

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la
moció en la necessitat que Moncofa tinga un camp de futbol amb gespa artificial.

En aquest punt el president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), proposa tractar conjuntament aquesta
moció i la presentada en el punt 1.6 pel Grup Socialista, a causa de la relació existent entre
ambdues. 

La proposta és aprovada per assentiment de tots els assistents.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, exposa que la seua moció també vol que Moncofa
tinga un camp de futbol amb gespa artificial.
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Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.

• I 10 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que sobre
aquest tema s'ha fet molta política i que al final ha perdut el poble de Moncofa. Per això diu que
només queda ara demanar suport polític a un projecte molts anys reivindicat.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa que està d'acord amb la gespa artificial i
pregunta com no s'ha fet abans. Acaba dient que en l'esborrany de Pressupost per a 2016 el
projecte tindrà una partida que serà suplementada per la Diputació Provincial i que en breu serà
una realitat.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que s'alegra que així siga i que fa temps que
van sol·licitar una  cita al president de la Diputació Provincial i encara estan esperant. Acaba
anunciant el seu vot a favor.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el seu vot a favor però demana que
també es done suport a altres esports i que s'estudie el cost del manteniment del camp de
futbol de gespa artificial.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís respon al Sr. Andrés Alós que en els
bons temps no es va fer el projecte però assenyala que Moncofa va patir una infrafinançament
per part de les administracions públiques superiors. Acaba mostrant la seua conformitat amb la
proposta de la Sra. Juliá Juliá de fer un estudi del cost del manteniment de la gespa artificial.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per unanimitat.

1.7. Dictamen relatiu a la moció del Grup Compromís sobre la creació d'una àrea
d'autocaravanes a Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.4. Moció del Grup Compromís relativa a la creació d'una àrea per autocaravanes a Moncofa

Vista la Moció del Grup Compromís, de data 16 de novembre de 2015, que diu:
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“El  fenomen  del  autocaravanisme  o  turisme  itinerant  ha  experimentat  un  creixement  molt
important.  Cada  vegada  és  més  freqüent  vore  al  nostre  poble  autocaravanes,  i  des  de
Compromís  pensem  que  cal  posar  en  funcionament  una  parcel·la  habilitada  per  a  aquest
col·lectiu,  a  fi  d'inscriure-la  en  les  xarxes  proclius  amb la  intenció  de  fomentar  una  major
afluència de visitants al nostre poble.

ACORDS

1. Demanar informes tècnics al Departament d'Urbanisme i a les administracions pertinents, en
relació a la utilització del terreny municipal ubicat en la zona de policia del riu per aquest fi.

2. En  cas  de  tindre  els  informes  favorables  dels  diferents  departaments  i  administracions
competents, que es realitze un projecte, que es presente i consensue en la Junta de Portaveus,
on es planificaran les infraestructures per a donar els serveis necessaris als usuaris de l'àrea, i
es quantificarà la despesa necessària per a la seva realització. 

3. Creació d'una ordenança de funcionament per a regular l'ús de les instal·lacions, creada i
consensuada en la Junta de Portaveus”.

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la
presentació de la Moció en el  fet que figurava en el  seu programa electoral,  es tracta d'un
turisme de poder adquisitiu i no requereix una gran dotació econòmica. Finalitza dient que està
obert a fer un canvi en el primer dels acords per a afegir al final del paràgraf: “altres terrenys”. 

Finalitzades les intervencions la presidència sotmet a votació la moció, amb la modificació referida,
la qual és dictaminada favorablement per:

• 2 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Compromís (2), Sr.
Vilar Paradís.

• I 10 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Socialista (5), Sr. Picher Juliá.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, justifica la
moció en la necessitat de captar turisme de qualitat.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que han mantingut contactes respecte
d'això amb els promotors de la idea i  que no li  pareix malament la moció sempre que no
competisca amb els  dos càmping que hi  ha  a  Moncofa.  Acaba dient  que s'ha de veure la
viabilitat econòmica i tècnica.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que Moncofa ja té dos càmpings i que no
creu que les autocaravanes vagen a suposar molt de negoci per al poble. 
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La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, es mostra favorable a donar facilitats i recorda
que en el Ple anterior ja va proposar una ordenança municipal per a regular les autocaravanes. Per
això proposa ara regular l'estacionament i la pernocta tot junt i refondre la seua proposta amb la
del Grup Compromís. Acaba demanant que s'estudie la possibilitat que la zona a utilitzar no tinga
cost per a l'Ajuntament.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Vilar Paradís respon que la idea no és fer competència
deslleial als càmpings, que es crearien llocs de treball i que està d'acord de fer una ordenança
conjunta encara que no  ho veu necessari. Finalitza dient que la idea és començar prestant un
servei que estiga bé, anar millorant-ho a poc a poc i utilitzar terrenys municipals.

El Sr. Picher Juliá es ratifica en el que ja ha dit en la seua anterior intervenció.

La Sra. Juliá Juliá diu que la idea és bona si es fa en un terreny municipal i sense cobrar i que és
millor una ordenança conjunta.

El Sr. Vilar Paradís respon que el punt 1 parla de demanar informes sobre els terrenys i el 2 que, en
cas de comptar amb informes favorables, el projecte s'ha de consensuar en la Junta de Portaveus.
Finalitza dient que prefereix que es faça sobre terrenys municipals i gratis.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que el projecte pot ser bo
sempre que no siga competència per a altres negocis.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, que s'aprova
per majoria absoluta segons el resultat següent:

• 7 vots a favor que corresponen a: Wenceslao Alós Valls, José Mª Andrés Alós, Pedro Sales
Peixó, Rocío Martínez Casado i Mª Teresa Alemany Rius (Grup Popular); i Juan Bautista
Vilar Paradís i Raúl Borrás Peñarroja (Grup Compromís).

• 5 vots en contra que corresponen a: Jaime Picher Juliá, Victòria Rius Arnau, Mª  Estela
Horta Juliá i José Manuel Franch Peruga i a Rafael José Silvestre Isach (Grup Socialista). 

• 1 abstenció que correspon a: Mª Sandra Juliá Juliá (Grup Ciutadans).

1.8. Dictamen relatiu a la moció del Grup PSPV-PSOE sobre la necessitat d'ampliació
del centre de salut de Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.5. Moció del Grup PSPV-PSOE relativa a la necessitat d'ampliació del centre de salut de Moncofa

Vista la moció del Grup Socialista, de data 16 de novembre de 2015, que diu:



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

             

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant de la necessitat de tindre un servei de salut pública a l'altura que es mereix el municipi
de Moncofa, i atés que durant la legislatura passada no vam obtindre cap solució per part de la
Conselleria  de Sanitat  governada llavors  pel  Partit  Popular.  Sent  a  hores  d'ara les  mateixes
necessitats, el PSOE de Moncofa fa petició una vegada més a la Generalitat Valenciana i a la
Conselleria de Sanitat perquè la població de Moncofa tinga un ambulatori en el poble en millors
condicions, i ens solucione el gran problema que tenim a l'estiu, ja que el servei que s'està
oferint a hores d'ara és molt precari i depriment ja que no tenim l'atenció necessària durant el
dia i no tenim assistència sanitària 24h en el municipi. 

Per això proposem els acords següents:

Primer: Instar a la Generalitat València i a la Conselleria de Sanitat perquè reflectisca en els
pressupostos següents una partida destinada a l'ampliació del centre mèdic de Moncofa.

Segon: Instar a la Generalitat Valenciana a peruè construïsca o es faça càrrec de l'actual centre
de la platja de Moncofa.

Tercer: Atés que la població de Moncofa s'incrementa en més de 35.000 habitants en l'estació
estival. Sol·licitem un servei sanitari en la població de 24.h”.

S'obri el torn d'intervencions del portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que el
motiu de la moció és continuar amb la reivindicació que han fet en els últims anys.

Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher
Juliá.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri el torn d'intervencions i la regidora del Grup Socialista, Sra. Horta Juliá, explica que el
motiu  de  la  moció  és  solucionar  el  problema de  l'ambulatori  i  que  la  presentaran  totes  la
vegades que faça falta fins a aconseguir una solució.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, diu que està a favor i proposa en el punt primer
afegir  una  esmena  després  de  “pressupostos  següents”  que  diga:  “via  modificació
pressupostària”.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, diu que li pareix bé la moció però que voldria
conéixer les actuacions realitzades pel PSOE davant de la Conselleria de Sanitat ara que està
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dirigida per una persona d'aqueix mateix partit polític. Acaba dient que no n'hi ha prou instar i
que cal anar a parlar.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, comenta que tots els grups municipals haurien de
dirigir-se als seus representants en la Generalitat Valenciana tant personalment com per escrit.

S'obri un segon torn d'intervencions i la Sra. Horta Juliá diu que aquest no és un tema polític i
mostra la seua conformitat amb la Sra. Juliá Juliá.

El Sr. Andrés Alós manifesta la seua conformitat a anar tots junts.

El Sr. Vilar Paradís respon a la Sra. Horta Juliá que si la petició ve d'una mà amiga és millor, que ell
ha anat a parlar i li han dit que si no hi ha projecte no hi ha assignació pressupostària i que la
Generalitat té moltes demandes però que Moncofa està en estudi i encara no està fora.

Una  vegada  finalitzades  les  intervencions  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  sotmet  a
votació el dictamen, amb l'esmena al punt primer presentada pel Grup Popular, el qual s'aprova
per unanimitat.

1.9.  Dictamen relatiu a la moció del Grup  PSPV-PSOE sobre la firma d'un conveni
singular  amb  la  Diputació  Provincial  de  Castelló  per  a  l'execució  de  l'obra
d'instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal de Moncofa

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.6.  Moció  del  Grup  PSPV-PSOE  relativa  a  la  firma  d'un  conveni  singular  amb  la  Diputació
Provincial de Castelló per a l'execució de l'obra i instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol
municipal de Moncofa

Vista la moció del Grup Socialista, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant la passada legislatura 2011-2015, des de l'equip de govern i la Regidoria d'Esports, es
van mantindre diverses reunions amb el Departament Provincial d'Esports, així com també, es
van realitzar diversos tràmits i  sol·licituds a la Diputació Provincial  de Castelló per a crear i
millorar nous espais esportius a Moncofa.

En  les  nostres  peticions  sempre  s'ha  sol·licitat  un  conveni  singular  entre  l'Ajuntament  de
Moncofa i la Diputació Provincial de Castelló ja que aquesta administració pública provincial així
ho va fer amb la resta d'ajuntaments. Els dits convenis s'entén que són competència de la
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Presidència de la Diputació Provincial i se suposa que són assignats expressament pel mateix
president.

Durant aquests quatres anys l'Ajuntament de Moncofa no ha tingut cap possibilitat d'un conveni
singular  amb la  Diputació  de  Castelló,  i  no  volem  entendre  que  la  voluntat  política  de  la
Presidència de la Diputació Provincial és de no ajudar als pobles on no governa el seu mateix
partit.

Per això, no vam entendre el criteri del repartiment dels diners públics entre els pobles de la
província de Castelló, i ens haguera agradat gaudir del dit conveni igual que les poblacions que
sí que ho van tindre.

A més a més, en el mes de febrer es va demanar des de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Moncofa
una reunió amb el president de la Diputació Provincial de Castelló per a sol·licitar novament un
conveni singular per a la posada en marxa de l'obra i instal·lació del camp de futbol de gespa
artificial i en data de hui no hem rebut cap resposta a la nostra petició de cita.

Transcorregut aquest temps, entenem que una vegada més no hi ha voluntat política per part
de la Diputació Provincial per a atendre les peticions dels ciutadans de Moncofa.

Atés que és voluntat de tots els partits polítics tindre un camp de futbol de gespa artificial i
millores de les instal·lacions esportives, i coincidint amb la promesa del president de la Diputació
en campanya electoral que si governava el Partit Popular a Moncofa la Diputació executaria el dit
projecte immediatament, ja que ha transcorregut un temps ja prudencial des de les eleccions i
no tenim coneixement que es vaja a executar la dita promesa proposem els acords següents:

ACORDS: 

Primer: Instar l'equip de govern perquè sol·licite al president de la Diputació Provincial la firma
d'un conveni singular amb l'Ajuntament de Moncofa com més prompte millor per a l'execució
d'obra i instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol municipal.

Segon: Que es contemple en els pròxims pressupostos la partida necessària per a contractar un
conserge per a les dites instal·lacions”.

En aquest punt la presidència no obri torn d'intervencions perquè ja s'ha debatut l'assumpte en
el punt 1.3 de l'Orde del dia.

La presidència sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher
Juliá.
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• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri el torn d'intervencions i el regidor del Grup Socialista, Sr. Franch Peruga, diu que vol que
Moncofa tinga un camp de futbol de gespa artificial i que per culpa de tots els grups municipals
no s'ha fet. A continuació proposa l'esmena següent al punt segon: on diu “Que es contemple
en els pròxims pressupostos la partida necessària per a contractar un conserge per a les dites
instal·lacions.”, haurà de dir “Vist que no es poden crear noves places en l'Administració Pública,
cobrir  la  vacant de “bidell”  prevista en l'annex de Personal  del  pressupost de l'Ajuntament,
perquè  es  tinga  un  bon  ús  del  camp  de  futbol  i/o  instal·lacions  esportives,  s'haurien  de
confeccionar  les  bases  per  a  la  seua  ocupació  de  forma  immediata  i  incloure,  si  es  pot
legalment, un torn restringit o millorar amb punts addicionals a persones amb discapacitat.”

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que és vergonyós no tindre un camp de
futbol de gespa artificial i sobre el punt segon de la moció diu que el  lloc no es pot cobrir si
l'oferta  d'ocupació  pública  té  més  de  tres  anys  segons  està  recordant  la  Subdelegació  del
Govern. Per això proposa que se  li demane informe sobre la viabilitat de la proposta. Acaba
dient que el lloc es podia haver cobert en anteriors corporacions municipals i no ho van fer.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, li diu al Sr. Franch Peruga que la intenció de
la moció que ha presentat el seu Grup en el punt 1.6 de l'Ordre del dia d'aquesta sessió era
completar la moció del Grup Socialista i que no ha tingut temps de redactar una esmena, però
que el contingut d'ambdós és idèntic. Acaba anunciant el seu vot a favor i recolzant que es
demane  informe  a  la  Subdelegació  del  Govern  sobre  la  possibilitat  de  proveir  el  lloc  de
conserge.

La  portaveu del  Grup Ciutadans,  Sra.  Juliá  Juliá,  manifesta  el  seu  suport  a  la  moció  però
demana que s'espere a l'informe de la Subdelegació del Govern sobre la possibilitat de proveir
el lloc de conserge.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Franch Peruga respon a la Sra. Juliá Juliá que només
es pot contractar el conserge com ell diu segons li han assessorat. Al Sr. Andrés Alós li diu que
la Diputació Provincial no ha gastat ací cap conveni singular. I al Sr. Vilar Paradís, en relació amb
el punt anterior de l'ordre del dia, que ja han parlat amb la Conselleria de Sanitat.

El Sr. Andrés Alós assenyala que està d'acord en què cap part ha complit i que espera que ara el
tema vaja avant.

El Sr. Vilar Paradís mostra la seua conformitat.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació el
dictamen, amb l'esmena al punt segon presentada pel Grup Socialista i la sol·licitud d'informe a la
Subdelegació del Govern proposada pel Grup Popular, el qual s'aprova per unanimitat.
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1.10. Dictamen relatiu a la moció del Grup PSPV-PSOE sobre l'increment dels Plans
provincials d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.7. Moció del Grup PSPV-PSOE relativa a l'increment dels Plans provincials d'Obres i Serveis de la
Diputació Provincial de Castelló

Vista la Moció del Grup Socialista, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Plans provincials d'Obres i Serveis són l'única línia reglada, objectiva i equitativa d'inversions
de les  diputacions per als  municipis.  Per això,  aquests  plans haurien de ser  un reforç més
important per als ajuntaments. Cal recordar que una part dels fons destinats als POIS els aporta
el Govern central, i són les diputacions les encarregades de gestionar-los.

En els  últims anys hem vist  com la Diputació Provincial  de Castelló  ha realitzat  importants
retallades a les quantitats que perceben els ajuntaments. Unes retallades de fins al 60% en el
total de la quantitat pressupostada per als municipis, i que fa que la inversió se situe en les
quantitats de la dècada dels 90.

Agafem com a exemple representatiu un municipi mitjà de 3.000 habitants amb tres entitats
singulars  de  població  (pedanies),  i  podem  comprovar  com  ha  disminuït  l'import  de  les
subvencions reglades.

2011. Pressupost 8.805.717`69 €.

població pressupost màxim
subv.

percentatge import subvenció

Municipi 3000 hab. 65.000 € 95 % 61.750 €

1 pedania 100 hab. 30.000 € 95 % 28.500 €

1 pedania 100 hab. 30.000 € 95 % 28.500 €

1 pedania 250 hab. 35.000 € 95 % 33.250 €
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TOTAL 152.000 €

2012. Pressupost 4.220.750 €.

població pressupost màxim
subv.

percentatge import subvenció

municipi 3000 hab. 45.000 € 60 % 27.000 €

1 pedania 100 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 100 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 250 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

TOTAL 65.000 €

2013. Pressupost 4.405.000 €.

població pressupost màxim
subv.

percentatge import subvenció

municipi 3000 hab. 45.000 € 60 % 27.000 €

1 pedania 100 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 100 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 250 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

TOTAL 65.000 €

2014 -2015 Pressupost 5.662.354,72 – 5.662.354'72

població pressupost màxim
subv.

percentatge import subvenció



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

             

municipi 3000 hab. 45.000 € 60 % 27.000 €

1 pedania 100 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 100 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

1 pedania 250 hab. 20.000 € 95 % 19.000 €

TOTAL 65.000 €

Amb aquesta minva en les inversions, els ajuntaments han de fer front a un percentatge més alt
de les obres i serveis a realitzar en les localitats.

Les entitats locals en general no es troben en una situació econòmica pròspera i és la Diputació
Provincial  la  que  s'hauria  d'erigir  com a  ajuntament  d'ajuntaments,  i  col·laborar  de  forma
reglada, objectiva i efectiva amb els municipis.

La Diputació realitza la recaptació d'impostos municipals de la pràctica totalitat dels municipis de
la província, i és un percentatge d'aquests, font d'ingressos de la Diputació. I es dóna el fet en
nombroses ocasions que la quantitat subvencionada en els POIS és inferior al percentatge dels
impostos que d'aquests municipis es queda la Diputació Provincial pel servei.

Costa molt entendre i explicar com una Diputació que presumeix d'un arqueig de caixa a l'inici
de  la  legislatura  de  38.600.000  euros  en  líquid  disponible,  segons  el  vicepresident  Miguel
Barrachina,  retalla  les  aportacions  als  ajuntaments.  I  són  els  POYS la  partida  reglada  més
important de què disposen els ajuntaments de la província per a realitzar les obres necessàries
en els seus municipis.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment es presenta a debat i votació l'acord següent:

1r Instar el president de la Diputació de Castelló a incrementar, en el pressupost de la Diputació
Provincial  per  a  l'exercici  2016,  la  partida  destinada  als  POIS  un  60%,  percentatge  que
correspon a la rebaixa realitzada en el 2012 i posteriors. Incrementant els fons destinats a cada
municipi de la província a través dels Plans provincials d'Obres i Serveis un 60%.

2n Traslladar aquest acord a tots els grups polítics amb representació en la Diputació Provincial”.

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, explica que el
motiu de la moció és demanar un repartiment just.
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Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher
Juliá.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que el motiu
de la  moció és  demanar que la  Diputació Provincial  torne a  pujar  el  60% de finançament
rebaixat en 2012.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, diu que està d'acord amb la moció i que el Partit
Popular ja va demanar l'augment en l'últim Ple de la Diputació.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, manifesta la seua conformitat amb la moció.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, expressa la seua conformitat amb la moció
però diu que s'estan presentant mocions que no són de competència municipal.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, l'alcalde, Sr.
Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació el dictamen, que s'aprova per unanimitat.

1.11.  Dictamen relatiu a la moció del Grup Popular sobre el pla de lluita contra els
mosquits a la província de Castelló

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.8. Moció del Grup Popular relativa al pla de lluita contra els mosquits a la província de Castelló

Vista la Moció del Grup Popular, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

“MOCIÓ SOBRE EL PLA DE LLUITA ANTIMOSQUITS a la província DE CASTELLÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La província de Castelló està patint en els últims anys una forta plaga de mosquit tigre (Aedes
Albopictus) i de mosca negra, i ha sigut especialment virulenta en aquest últim any.

L'Aedes Albopictus és una espècie de mosquit localitzada en 2004 a Catalunya i en 2005 a la
Comunitat Valenciana, segons el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Molts han sigut els esforços i mitjans, tant tècnics, econòmics i humans que els municipis de la
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província afectats per aquesta plaga, han destinat en els seus pressupostos de forma ordinària i
extraordinària, per a intentar mitigar aquesta problemàtica, i ha sigut pràcticament impossible
de reduir fins a la data.

Atés que, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalitat i Sostenibilitat de l'Administració
Local,  es  planteja  com a  objectius  bàsics:  aclarir  les  competències  municipals  per  a  evitar
duplicitats  amb les  competències  d'altres  administracions  de  manera  que es  faça efectiu  el
principi  “una  administració,  una  competència",  racionalitzar  l'estructura  organitzativa  de
l'administració local d'acord amb els principis d'eficiència, estabilitat i  sostenibilitat financera,
garantir un control financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada
evitant intervencions administratives desproporcionades.

I en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la
seua  redacció  donada  per  la  referenciada  Llei  27/2013,  de  Racionalitat  i  Sostenibilitat  de
l'Administració Local, estableix en el seu apartat 2.J) Que la “protecció de la salubritat pública”
és una matèria competència pròpia del  municipi  que haurà d'exercir-se en els termes de la
legislació de l'estat i de les comunitats autònomes.

Així doncs, amb aquest àmbit competencial, la Diputació Provincial de Castelló durant l'exercici
2015, ha optat per la forma competencial descrita en l'article 36.1.B) de la LBRL, mitjançant les
ajudes econòmiques als ajuntaments oferides en les següents convocatòries públiques:

• Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló
per a la realització de campanyes de desratització, desinfecció i desinsectació en edificis
municipals i clavegueram; prevenció i control de la legionel·losi i control de mosques i
mosquits, per import de 50.000 euros. S'hi acullen 73 municipis.

• Convocatòria  de les  subvencions a ajuntaments  de la  província  de Castelló  per  a  la
realització  de  tractaments  de  control,  amb  caràcter  d'urgència,  sobre  poblacions  de
plagues de mosquits i mosques, vectors de malalties, per import de 150.000 euros.

Per tant, en aquest últim exercici 2015, la Diputació ha destinat més de 200.000 d'euros per a
convocatòries de subvencions a ajuntaments, per a la realització de tractaments de control i
campanyes de desinsectació.

Cal recordar que el 40% del territori de la Comunitat Valenciana compta amb alguna figura de
protecció  Llei  11/1994  de  27  de  desembre  de  la  Generalitat  Valenciana  d'Espais  Naturals
Protegits  de la Comunitat  Valenciana, i  que per això,  requereix d'autorització de la mateixa
Generalitat per a qualsevol tractament o intervenció.

La província de Castelló té en el seu territori diverses figures de protecció ambiental, com 7
parcs  naturals,  23  llocs  d'interés  comunitari  (LIC),  12  zones  ZEPA,  11  zones  humides,  82
microreserves, 1 paisatge protegit o 20 paratges naturals municipals.

Molts d'aquests llocs són grans zones de superfície i en moltes d'elles es donen les condicions
idònies per a la proliferació del mosquit tigre, i com són totes aquestes figures de protecció
ambiental, és necessària l'autorització per part de la Generalitat Valenciana per a escometre
qualsevol tipus de tractament o intervenció, ja que entra dins del seu àmbit competencial.
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La  província  de  Castelló  és  segons  l'European  Centre  For  Disease  Prevention  And  Control
(ECDC), organisme dependent de la Unió Europea encarregat entre altres coses, de l'estudi de
malalties  infeccioses,  un  dels  territoris  europeus  més  castigats  per  aquesta  problemàtica
juntament amb València, Alacant, Catalunya, Múrcia i Balears.

Zona on el mosquit tigre té una població establida, amb capacitat per a reproduir-se i hivernar
en el nivell d'afecció més alt establit per l'esmentat estudi de l'ECDC.

Per tots els motius exposats, resulta indispensable aprofundir en l'estratègia global que du a
terme la Diputació juntament amb alguns ajuntaments i que el govern valencià assumisca també
la seua responsabilitat.

En la reunió del passat 22 de setembre entre els presidents provincial i autonòmic es va parlar
sobre la possibilitat d'incrementar la col·laboració entre l'administració provincial i autonòmica
basant-se en sis eixos: llibres de text, ocupació, seguretat, turisme, mobilitat i salut pública.

En canvi, la Generalitat ha previst quasi 3.000 milions d'euros més en els seus pressupostos
respecte a l'any passat i, no obstant això, a la província de Castelló no arribarà ni un euro més
durant  2016.  Tant  és  així  que  a  la  província  de  Castelló  les  actuacions  previstes  per  la
Generalitat  disminuiran un 47% per  al  pròxim exercici  a  pesar  de l'increment del  12% del
Govern amb 1.600 milions d'euros més en concepte de finançament i a la previsió d'ingressos de
1.350 milions d'euros que no existeixen, la qual cosa suposarà un greu perjuí per a la Comunitat
en tindre una previsió d'ingressos i despeses que no és real.

Des del Grup Municipal Popular volem destacar que la nostra província està per damunt de
qualsevol color polític, com així ho demostra el govern provincial, que assumeix les peticions de
tots els ajuntaments, siguen del color que siguen. Esperem que aquells partits que ara formen
govern a València no obliden les nostres necessitats actuals i col·laboren a millorar la qualitat de
vida, els serveis i l'ocupació en tota la província de Castelló.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Popular sotmet a debat i votació
davant d'aquest Ple, la següent  

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana un conveni específic per al tractament de la plaga
de mosquit tigre i mosca negra amb una aportació de 300.000 euros, a la qual la Diputació va
acordar destinar altres 300.000 euros, en la sessió plenària del 27 d'octubre, mentres que els
municipis,  en proporció  a  la  seua dimensió,  aportarien 150.000 euros,  i  s'aconseguiria  una
quantitat total de 750.000 euros, per a fer més eficaç aquesta lluita.

Segon.  Aquesta  proporció  mitjana  d'ajudes  40%,  40%  i  20%  de  Generalitat,  Diputació  i
municipis,  vindrà  reflectida en la  consegüent  ordre d'ajudes,  que ponderarà  l'aportació  dels
municipis en funció de la seua població.

Tercer.  Instar  a  la  Generalitat  Valenciana  perquè  autoritze  o  cedisca  la  competència  per  al
tractament de plagues a la Diputació de Castelló.
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Quart. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la designació de tècnics de les conselleries de Medi
Ambient, Agricultura i de Sanitat, i de la seua col·laboració en la Comissió de Vectors de la
Diputació de Castelló.

Cinqué. Traslladar el present acord a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Castelló.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Sales Peixó, explica que el motiu
de la moció és sol·licitar a la Generalitat Valenciana que dote la seua aportació econòmica al Pla.

Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista, Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri  el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós,  explica que la
moció pretén aconseguir la col·laboració de totes les administracions públiques.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que està d'acord però que 750.000 euros és
una quantitat  molt  elevada per a acabar  només el  20% dels  mosquits  segons els  han dit,
enfront dels 18.000 euros del contracte de l'Ajuntament, i pregunta qui de l'equip de govern és
el  responsable  del  seguiment  d'aquest  contracte.  Acaba  dient  que  si  la  competència  és
autonòmica que siga la Generalitat Valenciana la que s'encarregue i que la Diputació Provincial
aporte diners.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, mostra la seua conformitat amb la moció
quant a unir esforços econòmics però no en la competència sobre la qual diu que és de la
Generalitat i que la Diputació ha de participar econòmicament i coordinar els municipis. Per això
planteja la següent esmena als punts tercer i  quart: “Instar la Generalitat Valenciana perquè
faça tot el que diu la moció que s'ha de fer abans que es convertisca en un problema de salut
pública i que mobilitze tots els seus mitjans tècnics per a atallar el problema”.

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, reitera el que s'ha dit sobre les mocions en el
punt anterior de l'ordre del dia d'aquesta sessió i mostra la seua conformitat excepte amb el
punt tercer.

S'obri  un segon torn  d'intervencions  i  el  Sr.  Andrés  Alós  diu  que  la  competència  és  de  la
Generalitat  Valenciana  però  que  han  presentat  la  moció  perquè  aquesta  no  fa  res.  Sobre
l'esmena del Grup Compromís mostra la seua conformitat i sobre la pregunta del Sr. Picher Juliá
diu que l'equip de govern té una persona encarregada del control de l'empresa contractada per
l'Ajuntament.
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El Sr. Vilar Paradís anuncia el seu vot a favor si s'inclou la seua esmena.

Tanca les intervencions l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dient que l'Ajuntament ha posat
cartells, repartit tríptics i organitzat xarrades respecte del tema.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, amb l'esmena
presentada pel Grup Compromís als punts tercer i quart, la qual s'aprova per unanimitat.

1.12. Dictamen relatiu a la moció del Grup Popular sobre la sol·licitud de continuïtat
en 2016 del Pla Conjunt d'Ocupació de les administracions públiques

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes socials i ciutadans de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del
qual és el següent:

“1.9.  Moció  del  Grup  Popular  relativa  a  la  sol·licitud  de  continuïtat  en  2016  del  Pla  conjunt
d'ocupació de les administracions públiques

Vista la moció del Grup Popular, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

“MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA CONTINUÏTAT EN 2016 DEL PLA CONJUNT D'OCUPACIÓ DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A pesar de la millora de l'economia i de la disminució del desocupació a la província de Castelló,
ajudar  en  la  creació  de  llocs  de  treball  ha  de  continuar  sent  la  prioritat  de  tots.  I  per  a
aconseguir aquest objectiu és necessària la màxima lleialtat i disposició a col·laborar de totes les
administracions públiques.

Per això, és necessari que la Generalitat Valenciana incloga, en els seus pressupostos de 2016,
partides  específiques  per  a  impulsar  un  Pla  d'Ocupació  Conjunt  amb  la  resta  de  les
Administracions Públiques Valencianes, com el que s'ha realitzat en 2015, que garanteix obres i
una  millora  dels  serveis  d'interés  general  o  social,  a  més  d'estar  fomentant  l'ocupació  a la
província de Castelló, especialment entre els col·lectius més necessitats.

La Generalitat ha previst quasi 3.000 milions d'euros més respecte a l'any passat i, no obstant
això, a la província de Castelló no arribarà ni un euro més durant 2016. Tant és així que a la
província  de Castelló  les  actuacions  previstes  per  la  Generalitat  disminuiran un 47% per  al
pròxim exercici a pesar de l'increment del 12% del Govern De amb 1.600 milions d'euros més en
concepte de finançament i a la previsió d'ingressos 1.350 milions d'euros que no existeixen, la
qual cosa va suposar un greu perjuí per a la Comunitat en tindre una  previsió d'ingressos i
despeses que no és real.

Cal assenyalar que el Consell ha prescindit de partides per a la creació d'ocupació. En el cas de
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la província de Castelló, els comptes no inclouen la inversió destinada a un nou Pla d'Ocupació
Conjunt per a 2016.

El  Govern Provincial  continuarà apostant  per  l'ocupació i  la  creació d'oportunitats,  de fet  la
Diputació de Castelló ja va acordar en el Ple, del passat 27 d'octubre, incloure 600.000 €, en els
seus  pressupostos  del  2016,  per  a  gestionar  aquest  Pla  d'Ocupació  Conjunt  entre  els  135
ajuntaments  de  la  província  i  ajudar  a  millorar  els  serveis  que  reben  els  veïns  i  fomentar
l'ocupació a la província.

La Diputació de Castelló ha tornat a donar bon exemple d'agilitat administrativa i tècnica a favor
de la creació de llocs de treball a la província de Castelló en haver realitzat ja la distribució
íntegra, a través de criteris justos i en igualtat de condicions per a tot el territori castellonenc,
de la subvenció d'1.095.640 euros entre els 100 ajuntaments que van sol·licitar adherir-se al Pla
d'Ocupació Conjunt de les Administracions Valencianes 2015 i que crearan al voltant de 500
nous llocs de treball.

Cal  assenyalar  que  la  institució  provincial  gestiona  i  coordina  aquest  programa  d'ocupació,
finançant-ho, a parts iguals, al 66% junt amb la Generalitat. Tot i que encara està pendent que
la Generalitat transferisca la seua aportació per a enguany. I que els ajuntaments beneficiaris
financen, almenys,  una quantitat  equivalent al  33% de l'ajuda sol·licitada. No obstant això,
poden complementar el projecte amb fons addicionals a fi d'ampliar el número, la duració i/o la
jornada dels contractes.

Les bases del Pla d'Ocupació Conjunt contemplen una sèrie de condicions dels contractes per a
garantir els drets dels treballadors i la qualitat d'aqueixes ocupacions; ja que els ajuntaments
contracten tècnics i personal per a augmentar els serveis municipals que presten als veïns, amb
la duració per a realitzar les tasques que tria l'Ajuntament i assimilant els contractes i la seua
retribució a les mateixes condicions que tenen els empleats públics de l'Ajuntament.

En el pressupost de la Generalitat Valenciana s'ha decidit obviar qüestions fonamentals que els
veïns i els alcaldes de la província –de tots els signes polítics- havien plantejat com a necessitats
per a enguany. 

Des del Grup Municipal Popular volem destacar que la nostra província està per damunt de
qualsevol color polític, com així ho demostra el govern provincial, que assumeix les peticions de
tots els ajuntaments, siguen del color que siguen. Esperem que aquells partits que ara formen
govern a València no obliden les nostres necessitats actuals i col·laboren a millorar la qualitat de
vida, els serveis i l'ocupació en tota la província de Castelló.

Per  tot  el  que s'ha exposat anteriorment,  el  Grup Popular  sotmet  a debat  i  votació davant
d'aquest Ple, la següent  

PROPOSTA D'ACORD

Primer.  Instar  el  Consell  perquè  incloga  en  els  pressupostos  del  2016  de  la  Generalitat
Valenciana el Pla Conjunt d'Ocupació de les Administracions Públiques 2016 i dotar 600.000 €
per a la província, igual que ja ha acordat la Diputació de Castelló. 
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Segon. Traslladar el present acord a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de Castelló.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Popular, Sr. Sales Peixó, explica que el motiu
de la moció és sol·licitar a la Generalitat Valencià que dote la seua aportació econòmica al Pla.

Finalitzades les intervencions la Presidència sotmet a votació la moció, la qual és dictaminada
favorablement per:

• 5 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular (5), Sr.
Sales Peixó.

• I 7 abstencions que corresponen al vot ponderat dels portaveus del Grup Socialista, Sr.
Picher Juliá, i del Grup Compromís (2), Sr. Vilar Paradís.” 

S'obri  el  torn d'intervencions i  el  portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que
gràcies al Pla conjunt l'any passat i l'actual s'han contractat 42 aturats respectivament.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que una vegada més la Diputació Provincial
galleja del que no ha respectat, que en 2015 l'Ajuntament va haver de posar 40.000 euros per a
poder atendre a més persones i que els diners ho han de posar la Generalitat Valenciana i la
Diputació Provincial. Acaba anunciant el seu vot en contra.

El portaveu suplent del Grup Compromís, Sr. Borrás Peñarroja, manifesta la seua conformitat
amb el que ha dit el Sr. Picher Juliá i proposa una esmena parcial al punt primer que quedaria
així: “Primer. Instar al Consell perquè incloga en els  Pressupostos del 2016 de la Generalitat
Valenciana el Pla Conjunt d'Ocupació de les Administracions Públiques 2016. ”

La portaveu del Grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, diu que aquest és un tema que ja s'ha tractat
en la Diputació i que, encara que està d'acord que hi haja un Pla en 2016, el tema excedeix les
competències de l'Ajuntament.

S'obri un segon torn d'intervencions i el Sr. Andrés Alós diu que el Pla no obliga, que és millor
donar treball al màxim de desempleats i que no entén quin és el problema.

El Sr. Picher Juliá reitera el que s'ha dit en la seua anterior intervenció i pregunta si es podria
contractar a més de cinc desempleats si l'Ajuntament no posara diners. 

El Sr. Borrás Peñarroja diu que no cal fer política amb aquest assumpte i anuncia el seu vot a favor
si s'accepta la seua esmena.

La Sra. Juliá Juliá manifesta la seua conformitat amb allò que s'ha exposat pels senyors Picher Juliá
i Borrás Peñarroja i pregunta per què cal demanar una quantitat limitada i per què 600.000 euros.
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L'alcalde, Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  manifesta la seua conformitat amb l'esmena del  Grup
Compromís i diu que sí que s'està fent política ací per a atacar a la Diputació Provincial.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde sotmet a votació el dictamen, amb l'esmena al
punt primer presentada pel Grup Compromís, la qual s'aprova per unanimitat.

1.13. Despatx extraordinari

1.13.1.  Proposta de l'Alcaldia per a la realització d'al·legacions a la caducitat del
procediment d'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), dóna compte de la proposta de l'Alcaldia de data 26 de
novembre de 2015 per a la realització d'al·legacions a la caducitat del procediment d'aprovació
del Pla  General d'Ordenació Urbana i justifica la urgència en què l'acord s'ha d'adoptar en un
termini de 15 dies hàbils que finalitza el pròxim dia 28 de novembre. 

Sotmesa a votació la urgència és aprovada per unanimitat.

A continuació s'inicia el debat de la proposta el contingut literal de la qual és el següent:

“Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, en virtut de les facultats
que li confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la
resta de normativa d'aplicació, a la vista de l'informe evacuat pels serveis d'Urbanisme en data
20 de novembre de 2015 que a continuació es transcriu, eleva al Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD:

Antecedents,

Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 7487 de data 15 d'octubre de 2015,
el Servei Territorial d'Urbanisme de la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge  de  Castelló,  prevé  a  aquest  Ajuntament  de  la  continuació  de  la  paralització  del
procediment  d'aprovació del  Pla General  d'Ordenació  Urbana,  i  li  significa  que de continuar
paralitzat l'expedient durant tres mesos, se'n podrà acordar la caducitat, amb l'arxivament de les
actuacions.

Que així mateix, se li planteja el dubte a la Direcció Territorial sobre la possible continuació o no
del procediment d'aprovació definitiva del PGOU, i això tenint en compte que no s'ha seguit el
procediment  ambiental  de  la  Llei  9/2006,  de  28  d'abril,  sobre  avaluació  dels  efectes  de
determinats plans i programes en el medi ambient.

Que en relació amb aquest últim extrem, es concedeix un termini d'audiència de 15 dies hàbils a
fi que puga al·legar-se el que s'estime convenient en relació amb l'aplicació de la Llei 9/2006 a
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aquest  expedient;  i  això  en  virtut  del  que  disposa  l'art.  84  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de
novembre, de  Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú (d'ara en avant LRJAP-PAC), per tractar-se “d'una qüestió nova en el procediment”.

Que la dita sol·licitud es va traslladar tant a la tècnica de Medi Ambient com al secretari de
la corporació.

Que així mateix, mitjançant providència d'Alcaldia de data 20 d'octubre de 2015 s'ha sol·licitat el
següent:

“Primer.  Sol·licitar  informe el  Departament d'Intervenció a fi  de determinar en quines dates
l'Ajuntament va mobilitzar recursos econòmics a fi de fer possible la presentació del pla per a la
seua  aprovació.  (Llegiu  autoritzacions,  disposicions,  ordenacions,  retencions  o  pagaments
efectuats al redactor/a del document de concert previ, Pla General d'Ordenació Urbana, etc.)

Segon. Sol·licitar informe el Departament de Contractació a fi de determinar en quines dates
l'Ajuntament va mobilitzar recursos tècnics a fi de fer possible la presentació del pla per a la
seua aprovació. (Llegiu contractacions, encàrrecs, etc., al redactor/a del document de concert
previ, Pla General d'Ordenació Urbana, etc.)”.

Que s'ha evacuat informe d'Intervenció en data 26 d'octubre de 2015.

Que s'ha evacuat informe de la tècnica de Contractació en data 26 d'octubre de 2015.

Que en data 28 d'octubre de 2015, l'Alcaldia eleva al Ple de la corporació la següent proposta
d'acord, la qual és aprovada pel Ple de la corporació en data 29 d'octubre de 2015:

“Primer. Tindre per efectuades les al·legacions que es troben en el present acord en virtut del
termini de 15 dies hàbils concedit per part del Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló.

Segon. Sol·licitar la revocació, o si és el cas suspensió, l'advertència de caducitat efectuada en
el seu escrit amb número de registre d'entrada 7487, de data 15 d'octubre de 2015, fins que no
es determine per part de la Conselleria competent, la possibilitat de continuar o no amb la
tramitació del PGOU del municipi.

Tercer. Sol·licitar el manteniment de la suspensió del procediment d'aprovació definitiva acordat
en data 27/01/10, fins que la Conselleria determine la possibilitat o no de continuar amb la
tramitació de l'aprovació definitiva del PGOU”.

Que el dit acord és objecte de notificació a Conselleria en data 6 de novembre de 2015. 

Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 8238 de data 11 de novembre de
2015, té entrada en aquest Ajuntament, resolució de la Direcció General d'Ordenació del
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Territori, Urbanisme i Paisatge en què en síntesi, es resol el següent:

• Deixar sense efecte l'advertència de caducitat efectuada en el seu anterior escrit de data
14 d'octubre de 2015.

• Concedir  un  nou  tràmit  d'audiència  per  un  termini  de  15  dies  hàbils  a  fi  d'al·legar
respecte a l'aplicació de la Llei 9/2006, i en particular, oferint “ la possibilitat que al·legue
sobre els motius que, si és el cas, podrien donar lloc a la declaració d'inviabilitat a què es
referix l'últim incís del punt segon de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2006”.

Que el referit escrit és assignat tant a la tècnica de Medi Ambient, al secretari de la corporació
com al Departament d'Urbanisme.

Fonaments jurídics

En primer terme, i tan sols amb caràcter preliminar cal portar a col·lació el precepte objecte de
l'expedient que ens ocupa, a saber: la disposició transitòria primera de la Llei 9/2006, de 28
d'abril,  sobre avaluació dels  efectes  de determinats  plans i  programes en el  medi  ambient,
estableix el següent en relació amb els plans i programes iniciats amb anterioritat a l'entrada en
vigor de la llei:

“1.  L'obligació a què fa referència l'article 7 s'aplicarà als plans i  programes el  primer acte
preparatori formal del qual siga posterior al 21 de juliol de 2004.

2.  L'obligació  a què fa  referència  l'article  7  s'aplicarà  als  plans i  programes el  primer  acte
preparatori formal del qual siga anterior al 21 de juliol de 2004 i l'aprovació del qual, ja siga
amb caràcter definitiu, ja siga com a requisit previ per a la seua remissió a les Corts Generals o,
si és el cas, a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, es produïsca després del
21 de juliol de 2006, llevat que l'administració pública competent decidisca, cas per cas i de
forma  motivada,  que  això  és  inviable.  En  tal  supòsit,  s'informarà  al  públic  de  la  decisió
adoptada.

3.  Als  efectes  del  que  preveu  aquesta  disposició  transitòria,  s'entendrà  pel  primer  acte
preparatori formal el document oficial d'una administració pública competent que manifeste la
intenció  de promoure l'elaboració  del  contingut  d'un pla o  programa i  mobilitze  per  a  això
recursos econòmics i tècnics que facen possible la seua presentació per a l'aprovació”.

En  relació  amb  l'escrit  traslladat  per  part  de  la  Direcció  General  d'Ordenació  del  Territori,
Urbanisme i Paisatge, cal determinar els fets següents:

a) La Direcció General accedeix a la petició efectuada pel Ple de la corporació consistent en la
suspensió de l'advertència  de caducitat  efectuada en el  seu escrit  amb número de registre
d'entrada 7487, de data 15 d'octubre de 2015.
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b) La Direcció General entén aplicable la Llei 9/2006 al PGOU de Moncofa en tramitació (llevat
que concórrega el que disposa la D.T.II in fine de la Llei 9/2006.

c) La Direcció General adverteix de la possibilitat que l'Ajuntament puga al·legar a l'excepció
arreplegada en la D.T.II  in fine de la Llei 9/2006, consistent a invocar de forma motivada la
inviabilitat de l'aplicació de la referida legislació ambiental.

Assentat quant antecedeix, qui subscriu té a bé efectuar les consideracions següents:

En primer lloc, atenent als fets enumerats en l'informe evacuat en data 26 d'octubre de 2015,
ha  d'inferir-se  que  el  primer  acte  preparatori  formal  del  present  Pla  va  tindre  lloc  amb
anterioritat al 21 de juliol de 2004, per la qual cosa sense perjuí del que a continuació es dirà, i
atenent exclusivament a aquest primer apartat de la D.T citada, l'art. 7 de la Llei 9/2006 no
s'aplicaria al present Pla.

En relació amb l'últim apartat de la citada disposició transitòria el nostre Tribunal Suprem, en
sentències  de  la  Secció  Cinquena,  de  la  Sala  Tercera,  d'11/10/12,  29/11/12  i  02/04/14  ha
declarat  que l'enunciat  que acabem de transcriure  no  permet  identificar  l'acord d'aprovació
inicial amb el primer acte preparatori a què es referix la norma, en el que s'expressa la intenció
de  promoure  l'elaboració  del  contingut  del  pla  i  s'alliberen  els  recursos  tècnics  que  facen
possible  la  presentació  per  a  l'aprovació.  La  redacció  del  precepte  al·ludeix  a  un  moment
anterior, aquell en què es produeix formalment l'expressió de la voluntat d'elaborar el pla o
programa i es mobilitzen els corresponents mitjans, la qual cosa, lògicament, és previa a l'inici
de la tramitació i al moment de l'aprovació inicial. Generalment, pot assimilar-se al moment de
l'encàrrec de l'elaboració del document i tal vegada no siga ociós recordar que els processos de
planificació urbanística solen comprendre dues fases: una primera d'elaboració i una segona de
formulació,  i  l'aprovació  inicial  és  l'acte  amb  què  s'inicia  la  segona  fase,  posterior  a  la
d'elaboració".

En segon terme, i atenent tant a aqueixos mateixos fets com a allò que s'ha assenyalat per
l'Administració autonòmica, a data del present no s'ha procedit a l'aprovació definitiva del PGOU,
per la qual cosa inexorablement, i considerant el que disposa l'apartat segon de la citada D.T, el
Pla ha de sotmetre's al que disposa l'art. 7 de la Llei 9/2006, “ llevat que l'Administració pública
competent decidisca, cas per cas i de forma motivada, que això és inviable”.

Que als efectes d'al·legar sobre la referida inviabilitat, a data del  present, es troba  pendent
d'evacuar informe per part de la tècnica de Medi Ambient, a la qual consta assignat l'escrit de
referència per al seu informe en data 11 de novembre de 2015.

Respecte d'això, no resulta ociós portar a col·lació el que disposa la STS de data 2 de juny de
2015, en el seu FJV estableix el següent: 

“Com hem anticipat, ens detindrem en l'anàlisi  conjunta dels motius de cassació tercer dels
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esgrimits  per  l'Ajuntament,  segon  i  tercer  dels  invocats  per  l'Administració  de  la  comunitat
autònoma, en els quals es denuncia la infracció per la Sala sentenciadora del que estableixen els
articles 7 , 9 i disposició transitòria primera de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, en haver considerat la dita Sala
que  la  declaració  d'inviabilitat  de  l'avaluació  d'impacte  ambiental  estratègica,  oferida  per
l'Administració, no està degudament motivada ni justificada, a pesar que en l'acord recorregut
s'han seguit, als efectes d'oferir tal justificació, els criteris apuntats per la pròpia Sala d'instància
en les seues sentències prèvies de 28 de novembre de 2008 (recurs contenciós administratiu
70/2007) i 14 de maig de 2010 (recurs contenciós administratiu 247/2008 ); es transcriu en el
tercer motiu al·legat pel referit Ajuntament el contingut d'aquesta Sentència de la mateixa Sala,
en la qual, entre altres consideracions, es declara que el terme «inviable» que es refereix la
disposició transitòria segona, caldrà interpretar-ho, no segons el  seu significat literal  de què
resulte impossible dur  a terme l'EAE, la qual cosa seria difícilment justificable sinó  en atenció
que resulte desproporcionada la seua aplicació per l'estat de tramitació del pla o programa, en
consideració  no  sols  de  l'interés  general  del  planejament  sinó  també  en  comparació  amb
l'interés  mediambiental  present,  examen que caldrà realitzar  cas per  cas,  i  que pel  que es
refereix  al  present  assumpte,  va  ser  correctament  apreciat  per  l'acord  de  la  Comissió
d'Ordenació del Territori i Medi Ambient, perquè com s'ha raonat, existia un indubtable interés
en la conclusió de la tramitació del Pla Territorial Parcial, i l'interés mediambiental es trobava
prou emparat (cap prova ni indici hi ha en sentit contrari) per l'aplicació de l'avaluació establida
en el  Decret 35/1995 i  també pel  sotmetiment dels plans i  projectes d'execució posterior a
avaluació ambiental”.

De la mateixa manera, en el seu FJVI estableix el mateix Tribunal que: “El que es desprén de la
tesi sostinguda per l'Ajuntament en el seu tercer motiu de cassació i per l'Administració de la
comunitat autònoma en els motius segon i tercer és que sempre que existisca interés jurídic en
l'aprovació d'un pla o programa, que veja retardada la seua entrada en vigor per l'exigència
legal  d'avaluació  ambiental  estratègica,  en  la  tramitació  del  qual  s'hagueren  respectat  els
principis de transparència i participació pública i haguera sigut objecte de l'avaluació prevista en
el Decret autonòmic 35/1995, constitueix un supòsit d'inviabilitat previst en l'apartat 2 de la
mencionada disposició transitòria primera de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, la qual cosa suposa
una  interpretació  inacceptable  del  precepte  contingut  en  aqueixa  disposició  transitòria,  que
contempla  una  excepció  només  enjudiciable  cas  per  cas  en  atenció  a  les  singulars
circumstàncies de cada un”.

“Tret d'això, acceptar la interpretació que sosté l'Administració canària sobre els termes de tal
exempció o dispensa -concretada en el concepte d'inviabilitat que la Llei autoritza, com a mera
excepció-, equivaldria en la pràctica a deixar en mans de l'Administració, en tots els casos, la
possibilitat d'eludir per la seua pròpia voluntat, no subjecta a explicacions, el compliment d'un
estricte deure jurídic i la necessària protecció ambiental vinculada a la seua observança, i burlar
així,  de  forma  sistemàtica,  un  indeclinable  mecanisme  de  control  mediambiental  d'origen
comunitari europeu, traslladat a la llei estatal”.
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Assenyalat tot el que antecedeix i com a conclusió, cal portar a col·lació el que disposen les STS
de dates 11 de gener i 20 de març de 2013: ”(…) En definitiva, als plans i programes el primer
acte preparatori formal dels quals és posterior al 21 de juliol de 2004 se'ls aplica plenament la
Llei.  I  si  és  de  data  anterior,  com és  el  cas,  no  han de sotmetre's,  en  principi,  al  procés
d'avaluació ambiental previst, obligació a què es refereix l'article 7 de la Llei, amb una excepció.
I és l'apartat 2 de tanta cita el que estableix aqueixa norma de transició, ara controvertida, que
assenyala la condició que en tot cas la seua data “d'aprovació” siga posterior al 21 de juliol de
2006.  Considerant-se  com  a  tal  aprovació  aquella  que  finalitza  la  tramitació  estrictament
administrativa del pla, tant en el cas que tal aprovació definitiva es produïsca en l'àmbit de
l'Administració,  com en  el  supòsit  en  què  la  resolució  administrativa  consisteix  en  la  seua
remissió en poder legislatiu per a l'aprovació del pla o programa com a llei formal”.

En suma, i  excepte el  que puga informar la tècnica de Medi  Ambient respecte a l'eventual
inviabilitat, ha de resultar pacífic l'aplicabilitat ratione temporis de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, a
l'aprovació del PGOU de Moncofa.

En relació amb la referida inviabilitat, procedeix assenyalar que segons ha reiterat la doctrina del
Tribunal Suprem respecte d'això (valga per totes la recent STS 18/05/2015), “el terme inviable,
utilitzat  per  l'apartat  2  de la  disposició  transitòria  primera de la  Llei  9/2006,  no ha de  ser
interpretat  en  la  seua  genuïna  significació  d'impossible,  ja  que,  si  és  així  no  tindria  sentit
l'excepció continguda en la dita norma; no obstant això la seua aplicació exigeix una singular
motivació que no es compleix amb la simple invocació de meres raons formals”.

No  obstant  això,  i  sense  perjuí  de  l'anterior,  no  ha  d'esquivar-se  que  si  al·lega  tant
l'administració local en la present fase d'audiència, com l'Administració autonòmica a l'hora de
resoldre que es dóna la referida inviabilitat, ha de constatar-se de mode exprés en el present
expedient un acte de motivació detallat i específic, cenyit a aquest singular cas, sobre les raons
que justificarien una eventual inviabilitat de l'avaluació ambiental estratègica.

En  suma,  i  sense  perjuí  del  que  puga  informar  la  tècnica  de  Medi  Ambient  respecte  a  la
inviabilitat  a  què  fa  referència  la  D.T.II  in  fine de  la  Llei  9/2006,  cal  traslladar  a  l'òrgan
competent per a resoldre les consideracions següents:

Primer. L'aprovació definitiva del PGOU ha d'arreplegar l'obligació a què fa referència l'art. 7 de
la Llei 9/2006, llevat que l'Administració competent autonòmica decidisca motivadament atenent
al cas concret d'aquest planejament i del mateix municipi que això és inviable.

Segon. El terme inviabilitat no pot ser identificat amb el terme impossible (STS 4325/15, de 22
d'octubre de 2015, 3395 de 9 de juliol de 2015, 2780 i 2537 de 3 de juny de 2015 o 2435 de 2
de juny de 2015, entre altres).

Tercer. El nivell d'exigència tant material com formal a fi de justificar motivadament la inviabilitat
per part de la tècnica de Medi Ambient ha de ser considerable. De fet, la jurisprudència del
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Tribunal Suprem més recent ha vingut a anul·lar aquells actes administratius autonòmics tant en
els que no es justificava en absolut la inviabilitat (STS 4398, de 29 d'octubre de 2014), com
quan aquesta justificació venia genèricament formulada (STS 4754, d'11 de novembre de 2014)
o escassament motivada (STS 2192, de 18 de maig de 2015).

Que així mateix i atenent l'informe de la tècnica de Medi Ambient de data 25 de novembre de
2015 que a continuació es transcriu:

INFORME EA PGOU MONCOFA

1. ANTECEDENTS

1.1 El Servei Territorial d'Urbanisme de la Direcció General d'Ordenació de Territori Urbanisme i
Paisatge diu en el seu escrit del passat 9 de novembre de 2015, des de l'entrada en vigor de la
Llei 9/2006 fins ben entrat en any 2011, la interpretació efectuada pels òrgans ambientals i
urbanístics de la Generalitat va consistir a considerar que, en els plans en tramitació a l'entada
en vigor de la dita Llei, i davant de l'absència d'una norma autonòmica de desenvolupament,
l'emissió de la declaració d'impacte ambiental de la legislació autonòmica resultava diferent.
Aquesta interpretació es fonamentava, en particular en el que estableix la disposició transitòria
segona de la Llei d'Ordenació del Territori i de Protecció del Paisatge de 2004 (LOTPP), i va ser
considerada correcta pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en la
Sentència de 22 de març de 2010 (recurs 1519/2007), la qual va examinar amb amplitud la
qüestió.

Disposició transitòria segona punt 1 de la LOTPP: Segona. Règim transitori de les previsions
d'avaluació ambiental estratègica 
Fins que no es desenvolupe la normativa per a l'avaluació ambiental estratègica prevista en la
Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats
plans i programes en el medi ambient, es continuaran realitzant estudis d'impacte ambiental
d'acord amb la seua legislació.

1.2 La tramitació dels  plans per a la declaració d'impacte ambiental es realitzava d'acord amb
aquesta disposició esmentada, i s'aplicava el Decret 162/1990, de 15 d'octubre del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'Execució de la Llei 2/1989, de 3
de març, d'Impacte Ambiental.

1.3 La disposició transitòria segona de la LOTPP i la sentència del TSJ de 22 de març de 2010 i
encara estant la Llei 9/2006 en vigor, resultava prou fins que el TSJ en la Sentència de 27 de
novembre  de  2012  canvia  la  jurisprudència  (recurs  317/2009)  i  les  sentències  dictades
posteriorment, que especifica l'escrit  de la Direcció Territorial d'Urbanisme, confirmen que el
criteri del TSJ relatiu a la insuficiència en aquests casos de la declaració d'impacte ambiental.

1.4 Referent a les sentències que la Direcció Territorial d'Urbanisme cita en el seu escrit, afig a
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més el següent: “així les coses, d'aquesta última jurisprudència resultaria que, contràriament al
que s'havia mantingut fins al 2011 i havia sigut ratificat per Sentència de 22 de març de 2010
abans citada,  en el  cas del  Pla General  que ens ocupa,  i  ja  que l'aprovació definitiva serà
posterior al 21 de juliol de 2006, ja resulta d'aplicació la Llei 9/2006”.

1.5 La Direcció Territorial d'Urbanisme mitjançant el comunicat del passat 9 de novembre de
2015 dóna un tràmit d'audiència a l'Ajuntament per a presentar les al·legacions sobre si és
possible o no continuar la tramitació del Pla tenint en compte que no s'ha seguit el procediment
ambiental de la Llei de 9/2006, de 28 d'abril sobre l'avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.

1.6 La disposició transitòria primera de la Llei esmentada estableix l'obligació d'aplicar l'article 7
d'avaluació ambiental als plans i programes iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
Llei en els supòsits següents:

1.  L'obligació  a què fa  referència  l'article  7  s'aplicarà  als  plans  i  programes el  primer  acte
preparatori formal del qual siga posterior al 21 de juliol de 2004.

2.  L'obligació  a què fa  referència  l'article  7  s'aplicarà  als  plans i  programes el  primer  acte
preparatori formal del qual siga anterior al 21 de juliol de 2004 i l'aprovació del qual, ja siga
amb caràcter definitiu, ja siga com a requisit previ per a la seua remissió a les Corts Generals o,
si és el cas, a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, es produïsca després del
21 de juliol de 2006, llevat que l'Administració pública competent decidisca, cas per cas i de
forma motivada, que això és inviable.
En tal supòsit, s'informarà el públic de la decisió adoptada.

3.  Als  efectes  del  que  preveu  aquesta  disposició  transitòria,  s'entendrà  pel  primer  acte
preparatori formal el document oficial d'una administració pública competent que manifeste la
intenció  de promoure l'elaboració  del  contingut  d'un pla o  programa i  mobilitze  per  a  això
recursos econòmics i tècnics que facen possible la seua presentació per a l'aprovació.

1.7 Respecte d'això la Direcció General del Territori afirma en el seu comunicat que el cas del Pla
General de Moncofa és aplicable segons el punt 2 d'aquesta disposició transitòria: “El cas del Pla
General de Moncofa, el primer acte formal de tramitació és anterior al 21 de juliol de 2004. Com
l'aprovació  definitiva,  lògicament,  serà  posterior  al  21  de  juliol  de  2006,  estaríem  davant
d'aquest segon supòsit. Per tant, també seria aplicable la Llei 9/2006, llevat que l'Administració
pública decidira de forma motivada que això és inviable.”

2 OBJECTE

2.1 En el que antecedeix aquest document i l'obligació de sotmetre l'Avaluació Ambiental de
l'article  7  de  la  Llei  9/2006,  disposició  transitòria  primera,  la  tècnica  que subscriu  emet  el
següent informe, el qual no disposa al·legacions que per a motivar la inviabilitat de l'aplicació de
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la Llei 9/2006.

2.2 En el punt següent es transcriuen sentències en què els tribunals dicten aplicació de la Llei
9/2006 segons els antecedents del punt 1.1, 1.3 i 1.4 d'aquest document.

2.3 En el  punt 3. S'expliquen els diferents processos de protecció ambiental  a què s'ha fet
menció: l'Avaluació d'Impacte Ambiental sotmés en el Pla General i a l'Avaluació Ambiental que
regula la Llei 9/2006

2.4 En el punt 4. Àmbit d'aplicació de la Llei 9/2006 en un pla d'ordenació.

3 INFORME

3.1 L'Estudi d'Impacte Ambiental del PGOU de Moncofa és de setembre de 2005, mitjançant el
qual  s'inicia  el  procés  de tramitació  ambiental  d'acord amb l'Avaluació  d'Impacte  Ambiental
(AIA).  Com  a  resultat  d'aquesta  tramitació  la  Direcció  General  del  Medi  Natural  emet  la
declaració d'impacte ambiental (DIA) –desfavorable- al gener de 2010. Mentre s'inicia aquesta
tramitació fins que finalitza amb la corresponent DIA, entra en vigor la Llei 9/2006, de 28 d'abril
sobre l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient

3.2 Des que s'inicia el procés amb l'estudi d'impacte fins que es pronuncia la DIA no es té
constància  per  l'òrgan  ambiental  de  cap  canvi  de  procediment  ni  tramitació  d'acord  amb
l'Avaluació  Ambiental,  i  s'emet  finalment  una  DIA  conforme  al  procediment  d'Avaluació
d'Impacte Ambiental i no d'acord amb l'Avaluació Ambiental.

3.3 La sentència que fa referència el Servei Territorial d'Urbanisme, la qual “canvia bruscament
la doctrina seguida en la sentència TSJ de 22 de març de 2010”; una vegada desenvolupada la
normativa  per  a  l'AA  la  declaració  d'impacte  ambiental  del  PGOU  de  Moncofa  resultaria
insuficient  per  no  haver-se  d'acord  amb  aquesta  (mitjançant  Llei  9/2006).  Les  sentències
assenyalades a continuació dicten l'aplicació de la Llei 9/2006 per a les tramitacions ambientals.

3.4  En la sentència del TSJ de 27 de novembre de 2012: “en tot cas la declaració d'impacte
ambiental  emesa  dos  anys  després  d'estar  en  vigor  la  norma  estatal,  degué  tramitar-se
conforme la Llei 9/2006, ja que el règim transitori previst en la llei autonòmica, Llei d'Ordenació
i territori i Protecció del Paisatge en la seua disposició transitòria 2a només tenia vigència fins
que no es desenvolupara la normativa per a l'avaluació ambiental estratègica, per la qual cosa
procedeix anul·la el Pla impugnat (...)”, suposa que la DIA no s'ajusta dret per no haver sigut
tramitada conforme la Llei 9/2006, no sent per tant tampoc validar les seues consideracions.

3.5 Sentència del Tribunal Suprem, de 24 de febrer de 2015: “L'evident realitat de la dispensa
de  sotmetre  el  Pla  Parcial  a  l'Avaluació  Ambiental  Estratègica  demostra  que  la  mateixa
Administració  urbanística  que  ho  va  aprovar  era  conscient  que,  d'acord  amb  la  Directiva
2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, i a la Llei 9/2006, de 28 d'abril, d'avaluació
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dels efectes de determinats plans i programes en el  medi ambient, el Pla Parcial en qüestió
quedava subjecte al tràmit d'Avaluació Ambiental Estratègica i per aqueixa raó es dispensa el dit
tràmit  en  consideració  de  la  seua  reduïda  superfície,  a  pesar  que,  com  declara  la  Sala
d'instància, això no és així, però, encara en el cas que ho fóra, vindria igualment subjecte al
tràmit d'Avaluació d'Impacte Ambiental Estratègica d'acord amb el que estableix l'article 3.3.a)
de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, llevat que l'òrgan ambiental haguera determinat que no cal en
atenció als criteris fixats en l'annex II de l'esmentada Llei 9/2006, segons estableix el seu article
4, el que en aquest cas no ha tingut lloc per entendre, indegudament, que era prou un Estudi
d'Impacte Ambiental d'acord amb la tramitació prevista en la Llei valenciana 2/1989, de 3 de
març, i normes reglamentàries que la desenvolupaven, de manera que, quan el dia 22 d'abril de
2008 s'emet la declaració d'impacte ambiental del Pla Parcial

(…),  la  mateixa  Administració  autonòmica  recurrent  reconeix  i  admet  la  vigència  de la  Llei
9/2006,  de 28  d'abril,  promulgada dos  anys  abans  d'aqueixa  Declaració  derivada  d'un  mer
Estudi d'Impacte Ambiental, que aquesta Sala i Secció del Tribunal Suprem, entre altres en la
seua Sentència de data 20 de març de 2013 (recurs…), ha declarat  que no equival  a  una
Avaluació  d'Impacte  Ambiental  Estratègica,  causa  suficient  perquè  aquest  primer  motiu  de
cassació no puga prosperar”.

...”el Tribunal sentenciador va dur a terme una estricta aplicació del que estableix la Disposició
transitòria de la indicada Llei autonòmica 4/2004, de 30 de juny, ja que, quan es va elaborar
l'Estudi  d'Impacte  Ambiental  d'acord  amb  allò  que  s'ha  establit  en  ella  i  es  va  aprovar
definitivament el Pla Parcial en qüestió, portava dos anys vigent la Llei 9/2006, de 28 d'abril,
que va incorporar a l'ordenament intern espanyol el que estableix la Directiva 2001/42/CE, i, per
consegüent, aquest segon i últim motiu de cassació manca manifestament de fonament”.

3.6 Segons l'anterior i davant de la indicacions al Pla General de Moncofa del Servei Territorial
d'Urbanisme que fa menció en el seu escrit: el Pla General que ens ocupa, i ja que l'aprovació
definitiva serà posterior  al  21 de juliol  de 2006, ja resulta d'aplicació la Llei  9/2006, el  Pla
General de Moncofa estarà sotmés a un nou tràmit ambiental per a la seua aprovació. Per a
aquesta tramitació la DIA emesa corresponent al Pla no serà suficient.

3.7 A continuació s'expliquen els  diferents processos de protecció ambiental  a  què s'ha fet
menció: l'Avaluació d'Impacte Ambiental sotmés en el Pla General i a l'Avaluació Ambiental que
regula la Llei 9/2006.

4. AVALUACIÓ AMBIENTAL I AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL.

4.1 La Llei  9/2006 té per  objecte promoure un desenvolupament sostenible,  aconseguir  un
elevat nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració dels aspectes ambientals
en  la  preparació  i  adopció  de  plans  i  programes,  mitjançant  la  realització  d'una  Avaluació
Ambiental d'aquells que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient. Aquesta Llei
intenta evitar i corregir els efectes ambientals en les preses de decisió anteriors als projectes.
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4.2 L'avaluació d'impacte ambiental (AIA) i l'avaluació ambiental estratègica (referida en tot el
document com AA) són processos diferents; l'AIA anticipa les conseqüències que es puguen
donar per una acció com pot ser un projecte, obra o Pla, en l'entorn i l'AA representa un nivell
més estratègic de planificació.

4.3 L'AA supleix alguns defectes i limitacions de l'AIA ja que l'AIA té una visió massa localitzada
en el projecte, per exemple els impactes sinèrgics, que es refereixen a distintes actuacions en el
medi. Aquestes es detecten en l'AA. Per exemple el Pla porta associat la construcció d'un polígon
industrial  i  una carretera  en  la  mateixa  zona cada projecte  té  el  seu AIA però  en l'AA es
contemplen ambdós projectes. En aquest cas primer es faria una AA i després es desenvoluparia
una AIA concreta per a un projecte concret. L'AA ens assegura que qualsevol activitat estarà
subjecta a una avaluació dels seus efectes.

4.4 L'Avaluació d'Impacte Ambiental, l'impacte individual dels diferents projectes que integren
un Pla  pot  no  tindre  efectes  significatius  sobre  el  medi  ambient.  No  es  coneix  els  efectes
acumulatius que correspondria un procés de planificació. Tenint en compte el conjunt de tots els
projectes, amb incidència negativa sobre el medi ambient, es coneix la interacció dels impactes
dels diferents projectes i els efectes acumulatius (ja siga simple, acumulatiu o sinèrgic).Es pot
donar un efecte acumulatiu sinèrgic, quan diverses accions que actuen conjuntament provocant
un impacte l'efecte total del qual és major a la suma dels impactes individuals produïts per cada
acció. Mitjançant l'Avaluació Ambiental del Pla es poden detectar els efectes acumulatius, com
correspon a un procés de planificació.

4.5  Ambdós  són  instruments  de  protecció  ambiental  amb tramitació  diferent.  La  disposició
addicional tercera de la Llei 9/2006 un procés amb un altre com es transcriu a continuació:
L'avaluació ambiental realitzada d'acord amb aquesta llei no exclourà l'aplicació de la legislació
sobre avaluació de l'impacte ambiental de projectes. L'avaluació ambiental que s'haja fet a un
pla o programa es tindrà en compte en l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes que ho
desenvolupen.

4.6  L'AIA és  el  conjunt  d'estudis  i  sistemes  tècnics  que permeten apreciar  els  efectes  que
l'execució d'un determinat projecte, obra o activitat causa sobre el medi ambient.

4.7 La tramitació de l'AIA es du a terme mitjançant un estudi d'impacte ambiental (del projecte,
pla o programa) sobre el qual es basarà la declaració d'impacte ambiental.

4.8  L'estudi haurà d'identificar, descriure i valorar de manera apropiada, els efectes notables
previsibles  que  la  realització  del  projecte  produiria  sobre  els  distints  aspectes  ambientals
(efectes directes i indirectes; simples, acumulatius o sinèrgics; a curt, a mitjà o a llarg termini;
positius  o  negatius;  permanents  o  temporals;  reversibles  o  irreversibles;  recuperables  o
irrecuperables; periòdics o d'aparició irregular; continus o discontinus).
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4.9 Informació i participació pública. Se sotmet un avanç del planejament a informació pública.
Es presenta la memòria  resum (característiques més significatives del projecte a realitzar) es
remet a l'òrgan ambiental podrà consultar persones, administracions i institucions que pogueren
resultar afectades per l'execució del projecte amb relació a l'impacte ambiental que, segons el
parer de cada una, es derive d'aquell, perquè en el termini de trenta dies puguen presentar les
al·legacions, indicacions o propostes que estimen pertinents.

4.10 Rebudes les contestacions a les consultes de l'òrgan ambiental, aquest, en el termini de
vint  dies,  haurà  de  facilitar  en  titular  del  projecte  el  contingut  d'aquelles,  així  com  la
consideració dels aspectes més significatius que hagen de tindre's en compte en la realització de
l'Estudi d'Impacte Ambiental.

4.11 D'aquesta tramitació a més de la DIA, que permetrà o no l'aprovació del Pla (o actuació),
genera un Programa de Seguiment.

4.12 L'Avaluació Ambiental Estratègica (AA) és el procés per a integrar els aspectes ambientals
el els plans i programes mitjançant la preparació de l'informe de sostenibilitat de la celebració de
consultes, de la consideració de l'informe de sostenibilitat, dels resultats de les consultes i de la
memòria ambiental i del subministrament d'informació sobre l'aprovació d'aquests.

4.13 L'AA es tramita mitjançant un Estudi de Sostenibilitat Ambiental i acaba mitjançant una
memòria ambiental que emet l'òrgan ambiental; integra els aspectes ambientals amb el Pla o
programa.

4.14 La tramitació s'inicia amb un període de consultes a les administracions afectades i públic
afectat. Una vegada realitzades les consultes l'òrgan ambiental determinarà l'amplitud, nivell de
detall i el grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental. L'informe de sostenibilitat
l'ha de realitzar l'Ajuntament (promotor) i sotmetre-ho a informació pública.

4.15  Les  característiques  dels  efectes  i  de  l'àrea  probablement  afectada,  considerant:  la
probabilitat, duració, freqüència i reversibilitat dels efectes. El caràcter acumulatiu dels efectes.
La  magnitud  i  l'abast  espacial;  àrea  geogràfica  i  grandària  de  població  que  poden  veure's
afectades.

4.16  Es  proposen  alternatives  raonables,  inclosa  entre  altres  l'alternativa  zero,  que  podria
suposar la no realització del dit pla o programa.

4.17 Memòria ambiental. Quan es finalitze les consultes, l'òrgan promotor i el Ministeri de Medi
Ambient elaboraran conjuntament la memòria ambiental, de conformitat amb el que estableix
l'article  12  a  fi  de  valorar  la  integració  dels  aspectes  ambientals  en  la  proposta  de  pla  o
programa, en la qual s'analitzaran el procés d'avaluació, l'informe de sostenibilitat ambiental i la
seua  qualitat,  i  s'avaluarà  el  resultat  de  les  consultes  realitzades  i  com  s'han  pres  en
consideració i s'analitzarà la previsió dels impactes significatius de l'aplicació del pla o programa.
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4.18 Informació i publicitat del pla. Període de consultes a les administracions previsiblement
afectades i públic interessat (document d'avaluació inicial). Una vegada elaborat l'informe de
sostenibilitat es fa públic (per a possibles al·legacions) una vegada s'aprove el Pla mitjançant un
acord plenari, se sotmet a 45 dies d'informació pública (període d'al·legacions). Finalment es
publicarà la Memòria Ambiental.

4.18.1 Quan  proposta de pla o programa prenent en consideració l'informe de sostenibilitat
ambiental,  les  al·legacions  formulades  en les  consultes,  (incloent  si  és  el  cas  les  consultes
transfrontereres), i la memòria ambiental.

4.18.2 Una vegada aprovat el pla o programa, l'òrgan promotor ho posarà a disposició Ministeri
de  Medi  Ambient,  de  les  Administracions  públiques  afectades  consultades,  del  públic  .Los
Òrgans  promotors  hauran  de  realitzar  un  seguiment  dels  efectes  en  el  medi  ambient  de
l'aplicació o execució dels plans i programes d'acord amb el que preveu l'article 15

4.19 Si és possible sotmetre el Pla General de Moncofa a l'Avaluació Ambiental, es realitzarà a la
norma correspondrà que diga la Direcció general d'Ordenació del Territori i/o l'òrgan ambiental.
Així  com  els  possibles  estudis  d'impacte  ambiental  de  projectes  que  desenvolupe  l'AA.
Actualment està en vigor la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, però no a la
Comunitat Valenciana encara no està adaptada a la legislació pròpia.

5. ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA LLEI 9/2006

5.1. En referència a l'àmbit d'aplicació art.3 de la Llei, un Pla d'Ordenació Urbana és objecte
d'Avaluació  Ambiental  (AA)  per  tindre  efectes  significatius  per  al  medi  ambient  a  què  fa
referència el punt 2.a del mateix article; en matèria d'ordenació del territori urbà i rural, o de
l'ús del sòl. En general tots els plans i programes enumerats en les lletres a) i b) apartat 2 de
l'art. 3 referenciats anteriorment d'acord amb la Llei 9/2006, han de ser sotmesos a avaluació
ambiental perquè s'entén que tots ells tenen efectes significatius en el medi ambient.

5.2. El  planejament urbanístic estarien sotmesos a avaluació ambiental  de forma directa en
complir les dues exigències previstes per l'art.2 a), ja que apareixen expressament referenciats i
són  plans que contenen els criteris determinacions i usos sobre un àmbit que, posteriorment,
determina el tipus de projectes que es poden realitzar i en una zona concreta.

5.3. En aquest sentit un Pla General d'Ordenació Urbana a més de complir una de les matèries
(ordenació del territori urbà i rural o de l'ús del sòl refereix, la Llei en el punt 2.a.), estableix el
marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA) .

-Avaluació Ambiental (AA) donaria a conéixer a tots els nivells de decisions que antecedeixen a
nivell de projecte: els aspectes ambientals a considerar en el Pla d'Ordenació i l'aplicació del
concepte de sostenibilitat en el planejament, i
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-L'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA) tindríem els impactes de la construcció dels projectes del
pla d'ordenació.

5.4. Realitzant l'Avaluació Ambiental es pretén evitar o corregir efectes negatius per al medi
ambient  -en  les  fases  anteriors  a  la  de  projectes  que desenvolupen els  plans  i  programes
públics-, integrant els aspectes ambientals en la presa de decisions en la preparació i adopció
d'aquests plans i programes.

5.5. En l'art.3.2 la Llei considera que tenen sempre efectes significatius sobre el medi ambient
en dos casos:

-Aquells  plans que establisquen el marc per a la futura autorització de projectes sotmesos a
Avaluació d'Impacte Ambiental.
-I els projectes que requereixen una avaluació d'acord amb la normativa que regula la Xarxa
Natura 2000 regulada en la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i la fauna silvestres (article 45 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni
Natural i de la Biodiversitat).

5.6. Segons el punt anterior, si  el Pla general de Moncofa proposa sectors d'actuacions que
afecten els espais naturals protegits (Lloc d'Importància Comunitària) i que per això és el Pla
d'Ordenació és objecte d'Avaluació Ambiental, d'acord amb la Llei 9/2006 segons el que disposa
l'art. 2.b).

5.7. En este supòsit la Llei requereix una avaluació d'acord amb la normativa que regula la Xarxa
Natura 2000 regulada en la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i la fauna silvestres (article 45 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni
Natural i de la Biodiversitat).

Si és possible sotmetre el Pla General de Moncofa a l'Avaluació Ambiental, es realitzarà a la
norma correspondrà que diga la Direcció general d'Ordenació del Territori i/o l'òrgan ambiental.
Així  com  els  possibles  estudis  d'impacte  ambiental  de  projectes  que  desenvolupe  l'AA.
Actualment està en vigor la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, però no a la
Comunitat Valenciana encara no està adaptada a la legislació pròpia.

En conseqüència i atenent tot el que antecedeix, s'eleva al Ple l'adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD:

ÚNIC. Tindre per efectuades les al·legacions que es troben en el present acord en virtut del
termini de 15 dies hàbils concedit per part del Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló.”  

S'obri  el  torn d'intervencions i  el  portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, assenyala que
aquest tema ja es va tractar en l'últim Ple ordinari.
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El  portaveu del  Grup Socialista,  Sr.  Picher Juliá,  anuncia  el  seu vot a favor  a la  vista  dels
informes tècnics.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, pregunta si farà falta una nova declaració
d'impacte ambiental.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que la Generalitat Valenciana contestarà el que
cal fer.

A la vista de les intervencions realitzades, i que no s'ha sol·licitat un segon torn, l'alcalde sotmet a
votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

2. Control dels òrgans de govern

2.1.  Dació  de  compte  dels  decrets  i  resolucions  dictats  des  de  l'última  sessió
ordinària

Es dóna compte de la relació de decrets dictats des del 30 d'octubre fins al 23 de novembre de
2015, i no es produeix cap intervenció.

2.2. Dictamen relatiu a la impossibilitat de cobrir el  lloc de tresorer per funcionari
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

El  secretari  dóna  compte  de  la  part  resolutòria  del  dictamen  de  la  Comissió  informativa
permanent d'assumptes jurídics de data 19 de novembre de 2015, el text íntegre del qual és el
següent:

“1.3. Proposició de l'Alcaldia relativa a la impossibilitat de cobrir el lloc de tresorer per funcionari
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

Vista la proposició de l'Alcaldia, de data 16 de novembre de 2015, que diu:

Wenceslao Alós Valls, alcalde de l’Ajuntament de Moncofa, com a cap superior de Personal posa
en coneixement del  Ple la impossibilitat a la data de cobrir  el  lloc de tresorer per funcionari
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, atenent els següents fonaments jurídics.

Vist que en el BOE de 10 de juliol de 2015 s’ha publicat la Llei 18/2015, de 9 de juliol,  per la
qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del
sector públic, que introdueix la modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Atenent  que  el  lloc  de  tresorer  de  la  corporació,  actualment  vacant  segons  la  plantilla  del
pressupost del 2014 actualment prorrogat, consta per a funcionari de la mateixa corporació,
grup A1 nivell 26, escala administració general, subescala tècnica.
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Considerant l’informe emés per l’oficial major i l’interventor de data 13 de novembre de 2015
que a continuació es transcriu:

Jesús Gual Sanz, interventor de l’Ajuntament de Moncofa, i Mercedes Monforte Fernández, oficial major de
l’Ajuntament de Moncofa, en l’exercici de les funcions immediates de col·laboració amb el secretari de la
corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 2 g) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de
provisió  de  llocs  de treball  de  funcionaris  d’Administració  Local  amb habilitació  de caràcter  nacional,
atenent els següents antecedents de fet informen el següent

Assumpte.  Provisió del lloc de tresorer (informe d’Intervenció núm. 367/2015 i informe jurídic núm.
81/2015).

Antecedents

Primer. L’Ajuntament de Moncofa no té tresorer des del dia 13 de juny de 2015 que va cessar la regidor
Nadia Martí Arnau que fins aleshores exercia aquesta funció.

Segon. Mitjançant providència de 19 de juny de 2015, per l’alcalde president se sol·licita informe en els
següents termes:

“Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa,

Considerant que és necessari cobrir de forma temporal fins a la provisió definitiva el lloc de tresorer de la
corporació enquadrat segons la plantilla del pressupost del 2014 actualment prorrogat com:

Tresorer A1 26 administració general tècnica vacant

Atenent que per la imperiosa urgència s’ha de cobrir de forma temporal, i es proposa com a forma de
provisió la millora d’ocupació.

Considerant les retribucions consignades en l’annex de personal al lloc de treball de Tresoreria que són
mensuals:

SB 1.109,05 euros

CD 698,20 euros

CE 1.923,31 euros

Seguretat Social 906,44 euros

I anuals fins a final d’exercici per import de 31.127,87 euros.

Atenent els antecedents obrants en el Departament de Personal, i concretament les següents resolucions
d’Alcaldia:

- Resolució d’Alcaldia núm. 117/2013, de 12 de juny, s’aprovaren les bases reguladores de les proves
selectives  per  a  la  provisió  en  propietat  de  la  plaça  vacant  de  tresorer  i  es  convocaren  les  proves
selectives mitjançant oposició i per promoció interna per a la provisió en propietat de la plaça de tresorer.

- Resolució d’Alcaldia núm. 1822/2013, de 3 d’octubre, per la qual es declara deserta la convocatòria del
procés selectiu mitjançant oposició i per promoció interna per a la provisió en propietat de la plaça de
tresorer.

Atenent la figura jurídica de nomenament provisional per millora d’ocupació,

DISPOSE
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Primer. Que s’emeta per l’oficial major informe jurídic sobre la normativa aplicable i  el procediment a
seguir amb l’objectiu d’efectuar un nomenament provisional de tresorer atenent els antecedents obrants.”

Tercer. El 19 de juny de 2015 s’emet l’informe jurídic núm. 46/2015 per l’oficial major i el 2 de juliol
s’emet  l’informe  per  l’interventor,  informe  núm.  205/2015,  relatius  a  l’expedient  de  nomenament
provisional per millora d’ocupació per a cobrir el lloc de tresorer per funcionari.

Quart.  En virtut de resolució d’Alcaldia núm. 1680/2015, de 29 de setembre, s’aproven les bases de
tresorer per nomenament provisional per millora d’ocupació. Aquestes es publiquen al BOP núm. 123, de
8 d’octubre.

Cinqué. En el BOE de 10 de juliol de 2015 s’ha publicat la Llei 18/2015, de 9 de julio,  per la qual es
modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que
introdueix la modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i assenyala:

“1. En tant que no entre en vigor el Reglament previst en l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i en tot allò que no s’opose al que disposa aquesta Llei, manté la
vigència la normativa reglamentària referida als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació del citat article.

Fins al 31 de desembre de 2016, excepte pròrroga per la corresponent Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat, excepcionalment, quan en les corporacions locals que tinguen població inferior a 20.000 habitants
quede acreditat mitjançant informe al Ple, la impossibilitat que les funcions de Tresoreria i Recaptació
siguen exercides per un funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, ja siga amb
caràcter  definitiu,  provisional,  acumulació  o  agrupació,  les  dites  funcions  podran  ser  exercides  per
funcionaris de carrera de la Diputació Provincial o entitats equivalents, d’acord amb el que preveu l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, o quan quede acreditat que açò no resulta possible, per funcionaris de
carrera que presten serveis en la corporació local. En ambdós casos, hauran de ser funcionaris de carrera i
actuaran  sota  la  coordinació  de  funcionaris  del  grup  A1  de  les  diputacions  provincials  o  entitats
equivalents.

2. Els procediments administratius referits a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
estatal iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei continuaran la tramitació i es resoldran
d’acord amb la normativa vigent en el moment de la iniciació.

3. Les referències a l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, s’entendran fetes a l’escala
de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.”

Sisé. A la vista d’açò el 14 d’agost de 2015, aquesta corporació efectua consulta a la Direcció General
d’Administració Local sobre el següent extrem: “¿Aquesta modificació normativa com es concilia amb el
que disposa l’article  168 de la Llei  8/2010,  de 23 de juny,  de la  Generalitat,  de Règim Local  de la
Comunitat Valenciana i l’article 2 f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional?“. Consulta que ha
tingut entrada en la DGAL el dia 21 d’agost de 2015 i que a la data no ha sigut contestada.

Seté. En octubre de 2015 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques arran del Reial Decret Llei
10/2015, d’11 de setembre, emet la següent nota:

“CRITERIS SOBRE L’APLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 92 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2
D’ABRIL,  DE  BASES  DEL  RÈGIM  LOCAL,  EFECTUADA  PEL  REIAL  DECRET  LLEI  10/2015,  D’11  DE
SETEMBRE
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(…) 

RÈGIM TRANSITORI

No obstant això, fins al 31 de desembre de 2016, s’ha de tindre en compte la previsió que conté la
disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en la redacció donada per la disposició final segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol,
per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector
públic, de manera que, quan no siga possible acudir a algun dels sistemes anteriors i el lloc d’habilitat de
caràcter nacional no puga ser exercit per un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional  mitjançant  els  sistemes  de  provisió  reservats  a  ells  (concursos,  nomenament  provisional,
comissió de serveis, acumulació), es podrà efectuar un nomenament accidental d’un funcionari de carrera
de la diputació provincial o entitat equivalent o comunitat autònoma uniprovincial que assumisca aquestes
funcions (bé siguen funcionaris  d’administració local  amb habilitació de caràcter nacional  dels serveis
d’assistència tècnica, o qualsevol altre funcionari d’aquesta). I quan quede acreditat que açò no resulta
possible, per funcionaris de carrera que presten serveis en la corporació local,  per a la qual cosa es
proposa el següent procediment:

L’acreditació  de  la  impossibilitat  que  la  cobertura  d’un  lloc  per  funcionaris  d’administració  local  amb
habilitació de caràcter nacional correspon al president de la corporació, com a cap superior de personal.

A  aquests  efectes,  s’haurà  de  posar  en  coneixement  del  Ple  de  la  corporació  local,  mitjançant  el
corresponent informe, la impossibilitat de cobertura d’un lloc per funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional. Seguidament es procurarà l’assistència de la diputació provincial o entitat
equivalent, mitjançant comunicació dirigida al titular de l’òrgan competent de l’assistència i cooperació als
municipis  o,  en  el  cas  de  les  comunitats  autònomes  uniprovincials,  al  titular  de  la  direcció  general
corresponent,  que ha de coordinar tot  el  procés, amb la designació d’un funcionari  de carrera de la
corporació, que podrà ser un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, integrat
en els serveis d’assistència tècnica, o si no qualsevol altre funcionari d’aquella.

Únicament en cas de resposta desfavorable per part de la diputació provincial o entitat equivalent a la
sol·licitud  d’assistència  per  part  del  president  de  la  corporació,  s’estarà  facultat  per  a  proposar  el
nomenament d’un funcionari propi de l’entitat local.

Igualment es podrà acudir a un nomenament accidental, que d’acord amb l’article 92 bis.7 de la Llei
7/1985,  de  2  d’abril,  de  Bases  del  Règim  Local,  competeix  efectuar  a  la  comunitat  autònoma
corresponent.

En cas que no siga possible tot l’anterior, es podrà acudir a un nomenament de funcionari interí, d’acord
amb el citat article 92.bis.7 de la Llei 7/1985, article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic i article 34 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Tresoreries en municipis amb lloc de Secretaria classificada en classe 2a

D’una altra banda, pel que fa a entitats locals amb lloc de Secretaria classificada en classe 2a, es recorda
que des de l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local l’exercici de
funcions reservades correspon, en exclusiva, a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, sense perjuí del que disposa la disposició transitòria setena de la mencionada Llei.” 
A la vista de tot el que antecedeix es formulen les següents consideracions jurídiques:

Primer. Provisió del lloc de tresorer de forma provisional.
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D’acord amb la plantilla adjunta al pressupost aprovada per a l’exercici 2014 actualment prorrogat, la
plaça de tresorer es preveu de la següent manera:

Grup A1

Escala administració general 

Nivell 26

Subescala tècnica 

Situació vacant

La corporació municipal està sense tresorer des del dia 13 de juny de 2015, i és una funció necessària. 

És obligació d’aquesta corporació cobrir el lloc de tresorer, i resulta conforme les últimes modificacions
legislatives que a 1 de gener de 2017 el lloc estiga cobert per funcionari de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional; a tal  efecte s’ha de modificar la plantilla i  crear-se el lloc de treball
mitjançant un procediment bifàsic, ja que l’expedient s’inicia per l’Administració Local però la creació i
classificació de la plaça correspon a la comunitat autònoma.

De forma transitòria, la DT setena permet, que “fins al 31 de desembre de 2016, excepte pròrroga per la
corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, excepcionalment, quan en les corporacions locals
que  tinguen  població  inferior  a  20.000  habitants  quede  acreditat  mitjançant  informe  al  Ple,  la
impossibilitat que les funcions de tresoreria i recaptació siguen exercides per un funcionari d’Administració
Local  amb habilitació  de  caràcter  nacional,  ja  siga  amb caràcter  definitiu,  provisional,  acumulació  o
agrupació, les dites funcions podran ser exercides per funcionaris de carrera de la Diputació Provincial o
entitats equivalents, d’acord amb el que preveu l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, o quan quede
acreditat que açò no resulta possible, per funcionaris de carrera que presten serveis en la corporació local.
En ambdós casos, hauran de ser funcionaris de carrera i actuaran sota la coordinació de funcionaris del
grup A1 de les diputacions provincials o entitats equivalents.”

Per tant fins a que siga possible proveir  el  lloc per habilitat nacional  de forma definitiva i  de forma
temporal siga conforme a dret efectuar un nomenament provisional a funcionari de la mateixa corporació,
és necessari realitzar les següents actuacions:

- L’alcalde ha de posar en coneixement del Ple mitjançant el corresponent informe la impossibilitat de
cobertura del lloc de tresorer per funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, ja
siga amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació; extrem que queda acreditat atenen que
la plaça segons la plantilla adjunta al pressupost de l’exercici 2014, actualment prorrogat, és de funcionari
de la corporació i la creació del lloc d’habilitat nacional requereix el compliment d’uns tràmits i requisits
previs que a la data no concorren.

- Seguidament es recaptarà l’assistència al servei de la Diputació Provincial.

- En el cas que conste resposta desfavorable per part de la Diputació i  de forma temporal es podrà
procedir a resoldre el nomenament provisional d’un funcionari de la mateixa corporació, nomenament que
serà fins que es cobrisca per habilitat nacional i en tot cas operarà com a data màxima per a ser coberta
per habilitat nacional el 31 de desembre de 2016.

Segon. Modificació de plantilla per a la creació del lloc de tresorer habilitat nacional.

Atenent tot el que antecedeix, s’ha de modificar la plantilla de personal i classificar-se el lloc de tresorer
reservat a habilitat nacional. 
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Aquesta modificació s’haurà d’instar amb la major celeritat possible, atenent la data màxima que estableix
la  disposició  transitòria  perquè  el  lloc  puga  ser  cobert  per  funcionari  habilitat  nacional  és  el  31  de
desembre de 2016. 

Tercer. Proposta de resolució:

Primer. Informar al Ple sobre la impossibilitat de cobrir el  lloc de forma immediata per tresorer habilitat
nacional atenent que el lloc i la plaça en la Plantilla adjunta al pressupost de l'exercici 2014, actualment
prorrogat, està classificat per a funcionari de la pròpia corporació.

Segon.  Sol·licitar  l'assistència  a la  Diputació  Provincial  de Castelló  perquè designe un funcionari  que
exercisca la Tresoreria en l'Ajuntament de Moncofa.

Tercer. En cas que la resposta de la Diputació Provincial siga desfavorable continuar amb l'expedient de
nomenament provisional per millora d'ocupació, per a designar temporalment i fins que es cobrisca per
habilitat nacional el lloc a un funcionari de la pròpia corporació.” 

Donar compte a la Comissió Informativa i posteriorment al Ple:

Primer. De la impossibilitat de cobrir el  lloc de forma immediata per tresorer habilitat nacional
atenent que el lloc i la plaça en la Plantilla adjunta al pressupost de l'exercici 2014, actualment
prorrogat, està classificat per a funcionari de la pròpia corporació.
 
Segon. Que es demanarà l'assistència a la Diputació Provincial de Castelló perquè designe un
funcionari que exercisca la Tresoreria en l'Ajuntament de Moncofa.

Tercer. En cas que la resposta de la Diputació Provincial siga desfavorable, es continuarà amb
l'expedient de nomenament provisional per millora d'ocupació, per a designar un funcionari de la
pròpia corporació fins que es modifique la Plantilla i es cree per la Conselleria competent el lloc
reservat a habilitat nacional.”

S'obri el torn d'intervencions i el portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, diu que una vegada
més després de tres anys li han donat la raó a pesar del vot en contra del Grup Popular i el Grup
Compromís quan va propugnar  l'exercici del  lloc de tresoreria per un funcionari amb habilitació
nacional.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que el que va fer ho tornaria a fer i que el no
exercici del lloc per un habilitat nacional ha suposat un important estalvi de diners. 

2.3. Precs i preguntes

En aquest punt es produeixen les intervencions següents: 

2.3.1. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Prega que conste que totes les propostes de la moció del
Grup Popular sobre el pla de lluita antimosquits estan en el contracte que té l'Ajuntament a aquest
efecte.
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L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), le respon que pren nota i que ho tindrà en compte.

2.3.2. Sr. Picher Juliá (Grup Socialista). Demana, en relació amb la proposta que va fer el seu grup
en el Ple ordinari del mes de setembre passat per a la inversió en el clavegueram més deteriorat,
que s'acorde per tots els grups municipals un pacte d'inversió anual que siga respectat governe qui
governe.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que pren nota i que ho tindrà en compte.

2.3.3. Sra. Rius Arnau (Grup Socialista). Demana que quan s'organitze un acte com el recent de
condemna dels atemptats terroristes de París es faça millor la convocatòria perquè puga acudir
més gent que no es va assabentar.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que ho va comunicar al portaveu del seu grup, Sr.
Picher Juliá, però que pren nota per a millorar.

2.3.4. Sr. Franch Peruga (Grup Socialista). Pregunta quants diners  ha costat la recent  Gala de
l'Esport provincial celebrada a Moncofa, qui ha pagat els treballadors municipals que han participat
i si es podria haver invitat representants de les associacions esportives del municipi encara que se
l'hagueren pagat ells.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que l'Ajuntament ha pagat 160 euros pel menjar
dels acompanyants dels quatre banderers, que l'Ajuntament ha pagat els treballadors municipals
que han participat en la Gala i que sí que es podia haver invitat representants de les associacions
esportives municipals però que el lloc era el que era.

2.3.5. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís). Diu que després de les eleccions municipals les
terrasses van augmentar l'ocupació de taules i cadires i que en l'últim Ple es va acordar que no
pagaren. A la vista de tot això prega que es controle que no invadisquen rampes d'accés ni
voreres.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que pren nota del prec.

2.3.6. Sr. Borrás Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta per què en el carrer on està el bar
Morret fins al mar no hi ha fanals.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), li respon que perquè es tracta d'un PAI no acabat.

2.3.7. Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). Diu que arran d'una petició dels veïns de Palafangues
han comprovat que les Normes Subsidiàries del planejament municipal permeten en una zona
que és residencial activitats com un mercat d'abastos o una gran superfície comercial i que s'ha
posat en contacte amb els tècnics municipals i no s'està fent res. A la vista de tot això demana
que s'actue d'una altra forma amb la gent i pregunta si es farà quelcom respecte d'això.
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L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que no estan asseguts sense fer  res, que tot el
poble està igual, que s'han reunit amb els veïns i que cal conjugar els interessos particulars amb
els interessos generals. Finalment diu que s'actuarà com més prompte millor.

2.3.8. Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). Pregunta quan tindran un esborrany de Pressupost de
l'any 2016 i quan es convocarà un Ple per a aprovar-lo.

L'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que la intenció és entregar l'esborrany la setmana
que ve i convocar Ple el dia 22 o 23 de desembre.

L'alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


