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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 10
Data: 9 de desembre de 2015
Horari: de 13.30 a 13.35 h
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

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)

Excusa l'absència:

5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)

Secretari:

Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1.  Part resolutòria:

 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2. Adhesió al conveni relatiu al manteniment, durant 2015, del servei de transport adaptat

habilitat per a l'accés al centre de dia dels usuaris de la fundació dany cerebral sobrevingut
“Ateneu Castelló”.

 1.3. Aprovació del projecte denominat “Projecte de reparcel·lació illa TER-1, formada per les
parcel·les situades al c/ Toledo, núm. 1, c/ Ciudad Real, núm. 3 i c/ Ciudad Real, núm. 7”.

 1.4. Despatx extraordinari.

 2.  Control dels òrgans de govern:

 2.1. Precs i preguntes
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1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De conformitat  amb allò  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 de la Junta si
desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de novembre de
2015 que se'ls ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

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

1.2. Adhesió al conveni relatiu al manteniment, durant 2015, del servei de transport
adaptat  habilitat  per  a  l'accés  al  centre  de dia  dels  usuaris  de  la  fundació  dany
cerebral sobrevingut “Ateneu Castelló”

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 4 de desembre de 2015 que diu:

“Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, la
Fundació Dany Cerebral Sobrevingut “Ateneu Castelló” i els ajuntaments de Betxí, Moncofa, Nules,
la Vall  d'Uixó i  Vila-real,  relatiu al  manteniment, durant 2015, del  servei  de transport adaptat
habilitat per a l'accés al centre de dia dels seus usuaris.

Vist que l'escrit de la diputada provincial delegada de Benestar Social de data 25/11/2015 en el
qual sol·licita a l'alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa que abans del dia 2/11/2015
informe a la Diputació Provincial si l'Ajuntament preveu l'adhesió a l'esmentat conveni.

Vist que per l'Alcaldia es va comunicar a la Diputació Provincial en data 27/11/2015 la voluntat
municipal d'adhesió al conveni. 

Vist  el  certificat de  retenció  de  crèdit  emés  per  l'interventor  de  fons  municipal,  en  data
3/12/2015, per import de 4.074,90 euros.

Considerant que de conformitat amb allò que disposa l'article únic del Decret Llei 4/2015, de 4
de setembre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de les
disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, relatives a l'educació, salut
i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: «1. Les competències a què es refereixen
la  disposició  addicional  quinzena  i  les  disposicions  transitòries  primera  i  segona  de  la  Llei
27/2013,  de  27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l'Administració  Local,
continuaran sent prestades pels municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana fins
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que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats
autònomes i de les hisendes locals.»

Considerant que de conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei  7/1985 de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals; i la Resolució número 1.146/2015, de 9 de juliol, de delegació
de competències que en el punt tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “16. L'aprovació de
convenis de col·laboració amb altres entitats”.

PROPOSA:

Primer. Aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Excma. Diputació Provincial de Castelló,
la Fundació  Dany Cerebral Sobrevingut “Ateneu Castelló” i els ajuntaments de Betxí, Moncofa,
Nules, la Vall d'Uixó i Vila-real, relatiu al manteniment, durant 2015, del servei de transport adaptat
habilitat per a l'accés al centre de dia dels seus usuaris.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa aprovada en el punt anterior amb càrrec a la partida
pressupostària 231/48008 del vigent pressupost per import de 4.074,90 euros.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de Castelló.

Quart. Comunicar aquest acord a l'àrea d'Intervenció municipal.”

La Junta de Govern Local l'aprova per assentiment.

1.3.  Aprovació del  projecte  denominat  “Projecte  de  reparcel·lació  illa  TER-1,
formada per les parcel·les situades al c/Toledo,  núm. 1, c/Ciudad Real,  núm. 3 i
c/Ciudad Real, núm. 7”

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 4 de desembre de 2015 que diu:

“Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, atenent les funcions
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 i atenent el projecte de reparcel·lació redactat pel Departament
d'Urbanisme així com l'informe dels tècnics municipals de data 4 de desembre de 2015 que es
transcriu a continuació, eleva a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Antecedents
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Que mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2015, s'ha resolt
el següent:

“Primer. Concedir un termini d'audiència pública de 15 dies hàbils mitjançant notificació individual
als propietaris inclosos en l'àrea  reparcel·lable, a fi que aquests puguen al·legar i presentar els
documents i justificacions que estimen pertinents.

Segona.  Sotmetre  a  informació  pública,  pel  termini  d'un  mes,  el  projecte  de  reparcel·lació
denominat “Projecte de reparcel·lació illa TER-1, formada per les parcel·les situades al c/Toledo,
núm. 1, c/ Ciudad Real, núm. 3 i c/ Ciudad Real, núm. 7. Moncofa”, mitjançant un edicte publicat
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercera.  Advertir  que  el  referit  expedient  podrà  consultar-se  de  9:00  a  14:00  hores  en
l'Ajuntament de Moncofa. Departament d'Urbanisme. Plaça Constitució, núm. 4. (Baixos Casa de la
Cultura), d'aquesta localitat, i es podran presentar les al·legacions i suggeriments que s'estimen
convenients  davant  de  la  Junta  de  Govern  Local  en  el  Registre  General  d'Entrada  d'aquest
Ajuntament o mitjançant qualsevol altre mitjà admés per la legislació administrativa durant el
període assenyalat en el paràgraf precedent.”

Que  el  projecte  denominat  “Projecte  de  reparcel·lació  illa  TER-1,  formada  per  les  parcel·les
situades al c/Toledo, núm. 1, c/ Ciudad Real, núm. 3 i c/ Ciudad Real, núm. 7” ha sigut sotmés a
informació pública en virtut  de la publicació del  corresponent edicte en el  Diari  Oficial  de la
Comunitat  Valenciana núm. 7646, de data 29 d'octubre de 2015; i  s'ha practicat  així  mateix
notificació individual als propietaris inclosos en l'àrea reparcel·lable. Tot això prèvia acreditació a
l'inici del període d'informació pública, de la titularitat i situació de les finques inicials mitjançant
certificació de domini i càrregues expedida pel Registre de la Propietat núm. 3 de Nules.

Que durant el període d'informació pública i audiència no s'ha presentat cap al·legació.

Fonaments jurídics

-Règim jurídic

La disposició transitòria primera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP), prevé que
els instruments reparcel·latoris que hagueren iniciat la seua informació pública amb anterioritat a
l'entrada en vigor de la present llei, es continuaran tramitant d'acord amb la legislació anterior.

Per la seua banda, la disposició final quarta d'aquest text legal prevé que la mateixa LOTUP
entraria en vigor als 20 dies naturals de la seua publicació en el  Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
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En conseqüència, es va publicar en el DOCV núm. 7329, de 31 de juliol de 2014 i BOE núm. 231,
de 23 de setembre de 2014; i va resultar la seua entrada en vigor en data 20 d'agost de 2014, per
tant, l'esmentada norma és la que resulta d'aplicació al present procediment.

- Procediment

Considerant que el present procediment s'ha desenvolupat segons el que preveu l'art. 92 LOTUP.

Considerant que una vegada finalitzat el període d'informació pública i d'audiència, ha de procedir-
se a l'aprovació per part de l'òrgan competent, i s'ha de dictar una resolució motivada respecte
d'això que decidisca sobre totes les qüestions plantejades pels interessats.

Considerant que l'acord aprovatori de la reparcel·lació haurà de notificar-se als interessats en els
termes que preveu l'art. 59  LRJAP-PAC; resulta que una vegada que l'acord siga  ferm en via
administrativa, s'acompanyaran l'acreditació de la pràctica de les notificacions als interessats i es
remetrà al Registre de la Propietat per a la seua inscripció, previ atorgament de document públic,
notarial o administratiu, que expresse el seu contingut.

- Òrgan competent

Considerant que l'òrgan competent per a l'aprovació del present projecte, és l'Alcaldia Presidència
en virtut del que preveu l'art. 21.1.j) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Considerant que d'acord amb l'apartat 3.3 de la part resolutiva del Decret núm. 1146/15, de data
9 de juliol, la dita atribució es troba delegada per part de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local,
concretament, l'aprovació dels instruments de gestió urbanística, i els projectes d'urbanització, així
com dels seus modificats i refosos.

-Mitjans d'impugnació

Quant  als  mitjans  d'impugnació  contra  la  corresponent  resolució  aprovatòria  del  projecte  de
reparcel·lació,  podrà  interposar-se  recurs  de  reposició  amb caràcter  potestatiu,  davant  de  la
mateixa Junta de Govern Local, dins del termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a aquell en
què tinga lloc la notificació segons el que disposa l'art. 52 LBRL en relació amb els arts. 116 i 117
LRJ-PAC.

Que així mateix, i d'acord amb el que disposa l'art. 52 LBRL en relació amb el que disposa l'art.
116.2 LRJ-PAC i 7 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa  Administrativa,  podrà  presentar-se  directament  recurs  contenciós  administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló dins del termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà de la recepció de la notificació, i no es podrà interposar aquest fins que siga
resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
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Que en conseqüència i atenent a tot el que antecedeix, procedeix elevar la següent proposta
d'acord:

Primer.  Aprovar  el  projecte denominat  “Projecte de reparcel·lació  illa  TER-1,  formada per  les
parcel·les situades al c/ Toledo, núm. 1, c/ Ciudad Real, núm. 3 i c/ Ciudad Real, núm. 7”.

Segona. Notificar el corresponent acord a tots aquells propietaris i titulars de drets reals inclosos
en l'àrea reparcel·lable, i indicar-los els recursos que hi procedeixen, el termini per a presentar-los
i l'òrgan davant del qual interposar-los.

Tercera. Donar compte al Ple del corresponent acord.”

La Junta de Govern Local l'aprova per assentiment.

1.4. Despatx extraordinari

En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte a tractar.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

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


