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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Número de la sessió: 28 
Data: 19 de desembre de 2016 
Horari: 13.50 a 14.20 
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. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular) 
5. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular) 

 
Secretari: 
 
Marc Palomero Llopis 
 
Ordre del dia: 
 
1. Part resolutòria: 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
1.2. Proposta de l’Alcaldia relativa al requeriment d’esmena d’execució de sentència Belcaire Sud 
(exp. 2005/16). 
 
1.3. Despatx extraordinari. 
 
2. Control dels òrgans de govern: 
 
2.1. Dació de compte fallo desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana relatiu a la reclamació formulada pel valor cadastral d’un immoble al carrer Noruega. 
 
2.2. Dació de compte de sentència del judici ràpid 159/2016 del Jutjat Penal núm. 2 de Castelló. 
 
2.3. Dació de compte de sentència núm. 174 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Castelló. Demandant: Urbanizadora Vistamar, SA. 
 
2.4. Dació de compte de la sentència núm. 264/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Castelló. Demandant: Gesturbe, SLU. 
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2.5. Precs i preguntes. 
 
1. Part resolutòria: 
 
1.1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, l’alcalde de la corporació 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 5 de 
desembre de 2016 que se’ls ha distribuït amb la convocatòria.  
 
Davant de la falta d’observacions es considera aprovada per assentiment de la totalitat 
d’assistents.  
 
1.2. Aprovació de l’acord a la Junta de Govern Local execució de sentència núm. 
1027/2012 de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV de data 27/09/2012 
 
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 altra 
normativa d’aplicació i atenent els informes a continuació transcrits, eleva a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent ACORD: 
 
Vist l’informe de l’interventor de data 4 d’octubre de 2016 següent: 
 
“1-FETS 
 
En virtut de providència d’Alcaldia dictada, a la vista de la garantia constituïda per 
PROMOCIONES MANCEÑIDO SA per a respondre del pagament de quotes d’urbanització, se 
sol·licita de la Intervenció municipal i/o Tresoreria informe en el qual es determine si la citada 
garantia és o no d’acord al dret. 
 
A la providència s’adjunta la documentació següent: 
 

 Escrit presentat, en data de 05-08-2016 en oficina de Correos, per Pablo Delgado Gil en 
representació de PROMOCIONES MANCEÑIDO SA en el qual, a l’efecte que ací interessa 
ve a constituir garantia en pagament de quotes d’urbanització, i realitza tal constitució 
per remissió a la que en el seu dia va constituir a favor de Piscivall SL, aleshores agent 
urbanitzador del PAI Belcaire Sud. 

 Còpia simple d’escriptura de reconeixement de deute urbanístic i acta de notificació 
d’aquesta a l’efecte de l’article 384 de la LUV. 
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2-FONAMENTS DE DRET 
 
a) Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana aprovat per Decret 
67/2006, de 19 de maig. 
b) Llei de 28 de maig de 1862 del Notariat. 
c) Decret de 2 de juny de 1944 pel qual s’aprova el Reglament notarial. 
 
3-INFORME 
 
D’acord amb l’article 214 del TRLRHL s’emet l’informe següent: 
En primer lloc s’ha d’assenyalar que el present informe s’emet basant-se en l’aplicació al present 
expedient de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana i del Reglament d’Ordenació i Gestió 
Territorial i Urbanística Valenciana aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig. Tal aplicació es 
desprén clarament del Decreto 1402/2016 d’estimació de la sol·licitud de documentació i 
informació en el qual se cita expressament l’aplicació de l’article 166.1 de la LUV. 
 
Una vegada determinada la normativa d’aplicació cal l’anàlisi dels extrems següents:  
 
a) Quant a la possibilitat legal de prestar garantia mitjançant escriptura pública en la qual 
assumisca, en benefici de l’urbanitzador, l’obligació de pagar-li amb desemborsament previ a 
l’exercici de qualssevol accions contra la liquidació de la quota: 
 
Tal possibilitat és d’acord al dret a l’indicar l’article 384.1 del ROGTU: 
 
"El propietari que pretenga substituir la retribució en terrenys pel pagament en diners podrà, en 
el termini de dos mesos des que es reba la comunicació regulada en l’article 166.1 de la Ley 
Urbanística Valenciana, prestar garantia mitjançant l’atorgament en escriptura pública 
en la qual assumisca, en benefici de l’urbanitzador, l’obligació de pagar-li la quota 
d’urbanització que aprove l’Ajuntament, amb desemborsament previ a l’exercici de 
qualssevol accions contra la liquidació d’eixa quota". 
 
b) Quant als requisits legals que ha de revestir la citada garantia: 
 
L’article 384 del ROGTU assenyala: 
 
"Eixa escriptura, en la mesura que d’acord amb la legislació processal civil tinga el 
caràcter de títol executiu, serà garantia bastant per a assegurar el pagament d’un import 
igual al valor de la totalitat dels terrenys, sense urbanitzar, que s’adjudiquen al propietari en el 
projecte de reparcel·lació. 
 
El valor dels terrenys, a l’efecte de l’apartat anterior, es determinarà de conformitat amb la 
legislació estatal del sòl i valoracions. Si no existeix conformitat entre el propietari i 
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l’urbanitzador, en relació amb el valor dels terrenys correspondrà a l’Administració determinar-ne 
el valor. 
 
Perquè tinga eficàcia aquesta garantia, el propietari haurà d’entregar la primera còpia de 
l’escriptura a l’urbanitzador, sense perjudici dels drets d’aquest a sol·licitar altres còpies amb 
efectes executius de conformitat amb la legislació processal civil i la notarial. 
 
Las parcel·les que s’adjudiquen al propietari que preste l’anterior garantia solament quedaran 
afectes a l’alçament de les càrregues d’urbanització, en l’import que excedisca, en el seu cas, del 
coeficient de canvi. 
 
L’eventual execució d’eixa afecció real s’efectuarà per l’Administració en benefici de 
l’urbanitzador i de conformitat amb el que preveu la legislació hipotecària en matèria 
d’urbanisme". 
 
A la vista del citat article tres són els requisits que han de concórrer en l’assenyalada garantia: 
que de conformitat a la legislació processal civil tinga caràcter de títol executiu, que s’entregue 
la primera còpia de l’escriptura a l’urbanitzador i que siga bastant. 
 

 Respecte del primer requisit (que de conformitat a la legislació processal civil tinga el 
caràcter de títol executiu), s’ha d’assenyalar que aquesta Intervenció considera que no 
concorre ja que tant l’article 17.4 de la Llei del Notariat com l’article 233 del Reglament 
Notarial consideren com a títol executiu la còpia que s’expedisca amb tal caràcter. 

 
L’article 17 de la Llei del Notariat disposa: 
 
"És primera còpia el trasllat de l’escriptura matriu que té dret a obtindre per primera vegada 
cada un dels atorgants. A l’efecte de l’article 517.2.4t de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’Enjudiciament Civil, es considerarà títol executiu aquella còpia que l’interessat 
sol·licite que s’expedisca amb tal caràcter. Expedida la dit còpia el notari inserirà 
mitjançant una nota en la matriu la data d’expedició i l’interessat que la va sol·licitar. 
 
Per la seua banda, l’article 233 del Reglament Notarial estableix: 
 
"A l’efecte de l’article 517.2.4t de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, es 
considera títol executiu aquella còpia que l’interessat sol·licite que se li expedisca 
amb tal caràcter. Expedida la dita còpia el notari inserirà mitjançant una nota en la matriu la 
data d’expedició i l’interessat que la va demanar. En tot cas, en la còpia de tota escriptura que 
continga obligació exigible en judici, haurà de fer-se constar si s’expedeix o no amb eficàcia 
executiva i, en el seu cas i si té aquest caràcter, que amb anterioritat no se li ha expedit còpia 
amb eficàcia executiva". 
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Tal com s’ha assenyalat anteriorment aquesta Intervenció considera que el requisit de 
l’executivitat no concorre ja que la còpia que està en poder de l’Ajuntament no ha sigut 
expedida amb tal caràcter, i això precisament prenent com a base el text de la mateixa còpia de 
l’escriptura on s’assenyala literalment: "(...) el compareixent, tal com actua, em sol·licita 
l’expedició de còpia literal d’aquesta escriptura amb caràcter executiu, i al seu torn, mitjançant 
remissió de còpia simple de la present, per correu certificat i amb avís de recepció, NOTIFIQUE 
el present atorgament a l’AJUNTAMENT DE MONCOFA". 
 
De la part transcrita de l’escriptura pot apreciar-se clarament com existeix una còpia literal de 
l’escriptura amb caràcter executiu (que no està en poder de l’Ajuntament) i l’expedició de còpia 
simple de l’escriptura (que està en poder de l’Ajuntament) i que no té caràcter executiu i que es 
va expedir als sols efectes de notificar a l’Ajuntament l’atorgament del títol executiu a favor del 
llavors agent urbanitzador del sector Belcaire Sud (Piscivall SL). 
 
A més a més, a fi de negar el caràcter executiu de la còpia que està en poder de l’Ajuntament, 
cal assenyalar que el Reglament Notarial exigeix que en tota còpia d’escriptura que s’expedisca 
amb caràcter executiu s’haurà de fer constar que amb anterioritat no s’ha expedit una altra 
còpia amb caràcter executiu. De la lectura de la còpia que obra en poder de l’Ajuntament es 
desprén clarament que no es compleix aquest últim requisit exigit pel Reglament Notarial. 
 

 Respecte del segon requisit (que la primera còpia estiga en poder de l’agent 
urbanitzador) s’ha d’assenyalar que aquesta intervenció considera que no concorre ja 
que en el moment en què es va atorgar el títol executiu mitjançant escriptura pública 
(29-06-2009) l’Ajuntament de Moncofa no tenia la condició d’agent urbanitzador del 
sector Belcaire Sud, sinó que la tenia la mercantil Piscivall SL, tal com queda acreditat al 
llarg del text de la mateixa escriptura. 

 
Els extrems anteriorment exposats fan materialment impossible que en l’any 2009 el títol 
executiu existent en escriptura pública fóra constituït a favor de l’Ajuntament de Moncofa i que 
la primera còpia estiga en poder de l’Ajuntament. 
 

 Respecte del tercer requisit (que siga garantia suficient), aquesta Intervenció no pot 
pronunciar-se pels motius següents: 

1. No es coneix l’import de les quotes d’urbanització del pagament de les quals ha 
de respondre la garantia. 

2. En la garantia s’assenyala que PROMOCIONES MANCEÑIDO SA és titular de 
determinats immobles, sense que aquesta Intervenció tinga coneixement de si a 
data actual segueix sent propietària o no dels citats immobles, si bé en 
l’expedient consta que la mercantil exclusivament és titular d’una finca en l’àmbit 
del PAI Belcaire Sud. 

3. Aquesta Intervenció no coneix el valor dels immobles que en l’escriptura pública 
s’indiquen de propietat de PROMOCIONES MANCEÑIDO SA. 
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A la vista del que s’ha exposat, el funcionari que subscriu posa en coneixement de l’alcalde els 
extrems següents: 
 
Primer. No ha d’acceptar-se la pretesa constitució de garantia per part de PROMOCIONES 
MANCEÑIDO SA, ja que aquesta no té el caràcter de títol executiu segons la legislació processal 
civil atés que la còpia que està en poder de l’Ajuntament no ha estat expedida amb caràcter 
executiu i a més a més no s’hi fa constar si amb anterioritat s’ha expedit o no una altra còpia 
amb caràcter executiu. 
 
Segon. No s’ha d’acceptar la pretesa constitució de garantia per part de PROMOCIONES 
MANCEÑIDO SA, ja que aquesta no ha estat constituïda a favor de l’Ajuntament, actual agent 
urbanitzador del sector Belcaire Sud, sinó a favor de la mercantil que en 2009 tenia tal condició”. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2016 següent: 
 
“Antecedents 
 
En data 8 d’agost de 2016 (correu 05/08/2016), amb registre d’entrada núm. 6452, la mercantil 
Promociones Manceñido, SA, al si de la Comunicació Opció Modalitat de Pagament dels costos 
d’urbanització, aporta l’escrit en el qual es remet a la sol·licitud presentada en l’any 2009, 
formalitzada en document públic, atorgada davant del notari de Lleida Sr. Manuel Soler Lluch, 
amb data 29 de juny de 2009, i número 2016 del protocol, com a garantia i títol executiu en 
garantia de pagament de quotes d’urbanització. 
 
En data 04 d’octubre de 2016, per part de l’interventor municipal, s’emet un informe respecte a 
la conformitat o no a dret de la garantia constituïda per Promociones Manceñido, SA, per a 
respondre del pagament de quotes d’urbanització. 
 
En el cos de l’informe emés per la Intervenció municipal, respecte al tercer requisit analitzat 
sobre la garantia aportada (que siga garantia suficient), la Intervenció municipal conclou que no 
pot pronunciar-se pels següents motius: 
“ 

1. No es coneix l’import de les quotes d’urbanització, del pagament de les quals ha de 
respondre la garantia. 

2. En la garantia s’assenyala que PROMOCIONES MANCEÑIDO SA és titular de determinats 
immobles, sense que aquesta Intervenció tinga coneixement de si a data actual segueix 
sent propietària o no dels citats immobles, si bé en l’expedient consta que la mercantil 
exclusivament és titular d’una finca en l’àmbit del PAI Belcaire Sud. 

3. Aquesta intervenció no coneix el valor dels immobles que en l’escriptura pública 
s’assenyalen de propietat de PROMOCIONES MANCEÑIDO SA.” 

 
Consideracions tècniques 
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- Respecte a l’import de les quotes d’urbanització del pagament de les quals ha de respondre la 
garantia. 
 
Tal com s’extrau del punt 7) de l’acord de la Junta de Govern Local de 24/05/2016, EXECUCIÓ 
DE LA SENTÈNCIA NÚM. 1027/12 DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE DATA 27/09/2012: COMUNICACIÓ 
OPCIÓ MODALITAT DE PAGAMENT I INFORMACIÓ SOBRE MAGNITUDS URBANÍSTIQUES:   
 
“Per a calcular la quantia de l’aval, es multiplicarà la quantitat de 78,56€/m² per la superfície de 
sòl inicial o aportat de la qual siga titular”. 
 
Així doncs, per a obtindre l’import de les quotes d’urbanització ha d’identificar-se prèviament la 
superfície de sòl inicial o aportat. 
 
A aquest respecte es comprova que les finques identificades en la garantia aportada en 2009, 
es corresponen amb les finques aportades núm. 90, 91 92, 93, 94 i 95 que consten en el 
projecte de reparcel·lació del sector Belcaire Sud, aprovat en data 09 d’agost de 2005, amb les 
següents superfícies i correspondència: 
 

Finca del 
document de 
garantia 

Finca aportada del 
projecte de 
reparcel·lació 

Superfície segons 
mesura 
(m2) 

A) 90 1.359,10 

B) 91 1.359,10 

C) 92 1.098,55 

D) 93 1.714,00 

E) 94 1.327,00 

F) 95 1.072,54 

 Total superfície: 7.930,29 

 
Per la qual cosa per a una superfície de 7.930,29 m2 inicial o aportat, correspondria una quantia 
d’aval de 623.003,58 € (sense IVA) (=7.930,29m2 x 78,56€/m2 inicial).  
 
- Respecte al valor dels immobles que en la garantia s’assenyalen de propietat de Promociones 
Manceñido, SA. 
 
Del projecte de reparcel·lació del sector Belcaire Sud, s’extrau la següent valoració 
particularitzada per a les parcel·les inicials identificades en la garantia: 
 

Finca del 
document de 
garantia 

Finca aportada del 
projecte de 
reparcel·lació 

Valor  
(€) 

A) 90 108.727,60 
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B) 91 108.727,60 

C) 92 87.884,00 

D) 93 137.120,00 

E) 94 106.160,00 

F) 95 85.803,20 

 Valor total: 634.422,40 

 
Resulta així un valor total dels immobles que en la garantia s’assenyalen de propietat de 
Promociones Manceñido SA de 634.422,40€, superior a l’import de les quotes d’urbanització 
corresponents al sòl inicial o aportat (623.003,58€). 
 
- Respecte a la titularitat dels immobles que s’identifiquen en la garantia 
 
Segons el projecte de reparcel·lació, consta com a titular de les citades finques inicials la 
mercantil JR MORGAN SL.  
 
Segons consta en el document de garantia de referència, les parcel·les identificades A), B), C), 
D), E) i F), pertanyen a Promociones Manceñido SA, en virtut d’escriptura de compravenda 
autoritzada el 28 d’abril de 2005, pel notari de la Vall d’Uixó, amb el número 826 de protocol. 
No obstant això, la dita escriptura de compravenda no ha estat aportada per Promociones 
Maceñido, SA malgrat el punt 8) de la comunicació d’opció de modalitat de pagament, segons el 
qual:  
 
“8) Així mateix, se li recorda a través del present, l’obligació legal que té de manifestar les 
situacions jurídiques que afecten les finques de les quals poguera ser propietari. 
En particular, haurà de posar en coneixement d’aquesta Administració si en l’actualitat és 
propietari d’alguna parcel·la en el sector o si, pel contrari, ja no té la condició de propietari. 
En qualsevol cas, les parcel·les identificades en el document de garantia (A), B), C), D), E) i F)), 
van ser objecte de cancel·lació en el registre de la propietat, i han sigut substituïdes pel 
10,3904% de participació en el proindivís de la finca registral núm. 22.047 (parcel·la resultant 
núm. 24; EDA-2), amb motiu del procés reparcel·latori del sector Belcaire Sud i a més no 
existeixen en la realitat a causa del procés urbanitzador d’aquest. 
 
Segons consta en el Registre de la Propietat, i també en la base de dades del Cadastre, el titular 
de la part proporcional de la finca núm. 22.047 (ref. cadastral: 4581301YK4048S0001BP), 
corresponent a les finques A), B), C), D), E) i F), segueix sent JR MORGAN SL.” 
 
Vist l’informe del tècnic de Gestió de data 2 de desembre de 2016 següent: 
 
“Antecedents 
 
Que mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local hagut en sessió ordinària de data 24 de 
maig de 2016, es va acordar, entre altres, efectuar a la mercantil Promociones Manceñido SA, la 
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comunicació a la qual fa referència el fonament jurídic quart de la Sentència núm. 1027/12 de 
data 27 de setembre, en execució i en compliment d’aquesta. 
 
Que el dit acord és objecte de notificació a la mercantil Promociones Manceñido, SA a través de 
l’escrit amb número de registre d’eixida 2054 de data 27 de maig de 2016, i consta en 
l’expedient que s’acusa el rebut de l’escrit en data 6 de juny de 2016. 
 
Que a la vista de la dita notificació, la mercantil Promociones Manceñido, SA va presentar dins 
del termini atorgat a l’efecte, l’escrit amb número de registre d’entrada 6452 de data 8 d’agost, 
on manifestava que en data 31 de juliol de 2009, es va presentar per la dita mercantil, una 
sol·licitud davant de l’Ajuntament formalitzada en document públic i atorgada davant del notari 
de Lleida, Sr. Manuel Soler Lluch, amb data 29 de juny de 2009 i número 2016 del seu protocol, 
com a garantia i títol executiu en garantia de pagament de les quotes d’urbanització de l’art. 384 
ROGTU. 
 
Que a la vista de la presentació de la dita garantia, es va dictar una providència d’Alcaldia a 
través de la qual es va sol·licitar informe-proposta a la Intervenció i/o Tresoreria municipal a fi 
d’informar sobre si la garantia/títol executiu per a respondre al pagament de les quotes 
d’urbanització a liquidar per l’Ajuntament resulta d’acord al dret per a poder executar-se en cas 
d’impagament de les quotes d’urbanització, on es proposava bé la conformitat, o bé les 
deficiències que puguen ser objecte d’esmena, o bé la denegació. 
 
Que en data 4 d’octubre de 2016, s’evacua un informe per part de l’interventor municipal, i com 
a conseqüència d’aquest, s’evacua un informe per part de l’arquitecte municipal en data 14 de 
novembre de 2016. Ambdós informes assenyalen nombroses deficiències en el document al qual 
es remet el recurrent per a optar pel pagament en metàl·lic de les quotes d’urbanització. 
 
Fonaments jurídics 
 
Que sense perjuí de les diferents deficiències assenyalades per part de sengles informes, així 
com d’aquells altres que pogueren evacuar-se al respecte, ha d’informar-se el següent: 
 
En l’acord de la Junta de Govern Local que és objecte de notificació a la mercantil Promociones 
Manceñido, SA a través d’escrit amb nombre de registre d’eixida 2054 de data 27 de maig de 
2016, de la qual la mercantil acusa rebut en data 6 de juny de 2016, tal com ella té a bé 
manifestar, es prevenia expressament el recordatori establit en la legislació urbanística a través 
del qual, la mercantil tenia l’obligació legal de manifestar les situacions jurídiques que afectaven 
les finques de les qual poguera ser propietari. 
 
És més, en eixe mateix escrit, se li recordava que en particular, havia de posar en coneixement 
d’aquesta Administració si en la actualitat és propietari d’alguna parcel·la en el sector o si, pel 
contrari, ja no té la condició de propietari. 
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En el cas del recurrent i mercantil Promociones Manceñido, SA, el present recordatori resultava 
especialment rellevant, ja que com se li va traslladar en eixe mateix escrit, d’acord amb les 
dades que apareixen en el Registre de la Propietat de Nules, la dita mercantil únicament apareix 
com a titular d’una parcel·la en el programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud, a 
través de la finca registral núm. 22.039. 
 
No obstant l’anterior, el recurrent, a través de l’escrit amb número de registre d’entrada 6452 de 
data 8 d’agost, es limita a manifestar l’opció pel pagament de les quotes mitjançant l’al·lusió a 
una escriptura de reconeixement de deute urbanístic de l’any 2009; açò és, de fa més de 7 
anys, que ve a patir les deficiències indicades en els informes obrants en l’expedient i que ara 
no ve al cas reproduir. 
 
Tanmateix, no s’efectua cap referència a la condició de titular de terrenys en l’actualitat dins del 
sector Belcaire Sud, i això tant malgrat l’obligació legal que té de manifestar-ho (art. 172.3 de la 
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana –en avant LUV-), 
com malgrat el recordatori que se li efectua expressament en la notificació de la Junta de 
Govern Local de data 24 de maig de 2016. 
 
L’anterior, atenent la coneguda falta de titularitat registral de parcel·les de la seua propietat en el 
sector Belcaire Sud, excepte la ja referida finca registral núm. 22.039, requereix que novament 
l’Administració haja de requerir al sol·licitant a fi que acredite la titularitat de les finques 
resultants de les quals és propietari en l’àmbit del programa d’actuació integrada del sector 
Belcaire Sud. 
 
Aquesta situació de falta d’acreditació de la titularitat per part de la mercantil Promociones 
Manceñido SA, ja es va posar de manifest per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en sengles ocasions. 
 
La primera d’elles, amb ocasió de la pretensió de compareixença de les mercantils Inversolum, 
SL i la mateixa Promociones Manceñido, SL en seu processal en l’execució de sentència per la 
qual l’Ajuntament de Moncofa va acordar l’aprovació de l’acte d’aprovació definitiva del 
programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud mitjançant l’acord plenari de data 26 de 
març de 2009. 
 
Recordem a aquest respecte, que la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en la sentència de data 23 de setembre de 2009 va 
manifestar el següent: 
 
“Del referit acord es va donar trasllat a les representacions de les mercantils Inversolum, SL i 
Promociones Manceñido, SA, i respecte a l’acreditació de la condició de parts interessades en 
aquest recurs al·legaren que tenien interposat recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 
375/08, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, referida a la 
reparcel·lació del sector Belcaire Surd. 
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Açò és, en seu processal, ja en l’any 2009, amb ocasió de l’execució de sentència per la qual es 
va adoptar novament l’acord d’aprovació definitiva del programa d’aquest mateix sector, la 
mercantil Promociones Manceñido, SA, lluny d’acreditar la titularitat de terrenys de la seua 
propietat en l’àmbit del sector, únicament va manifestar que la condició d’interessada la tenia 
per ser recurrent en el procés que ara ens ocupa. 
 
Davant de tal fet, la mateixa Sala, en eixe mateixa sentència, va acordar: “Desestimar l’incident 
d’execució de sentència interposat per les empreses INVERSOLUM, SL i PROMOCIONES 
MANCEÑIDO, SA, al no ser parts afectades per l’execució de la sentència núm. 17/08”, i això 
perquè, segons manifesta la mateixa Sala: “No diuen ni en conseqüència acrediten que en 
febrer de 2009, moment en què insten l’execució, seguiren sent els propietaris dels terrenys 
inclosos en el projecte de reparcel·lació, i que per tant els seus drets o interessos legítims es 
vegen afectats per l’execució o inexecució de la sentència 17/08”. 
 
Davant de tal resolució, les citades mercantils deduïren recurs de súplica. Davant del dit recurs, 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
va dictar novament sentència en data 4 de gener de 2012, en la qual va desestimar novament la 
petició de la mercantil Promociones Manceñido, SA, a saber: “Desestimar el recurs de súplica 
interposat contra al sentència de 23 de setembre de 2009, al no ser parts afectades per 
l’execució de la sentència 17/08, recaiguda en el present recurs”. 
 
Novament en aquesta sentència, en el fonament jurídic únic, la Sala sosté el que segueix: 
 
“Les promotores del recurs (entre elles Promociones Manceñido, SA) de súplica contra la 
sentència citada no uneixen a l’escrit la documentació acreditativa que en el moment en què 
dedueixen el seu recurs seguiren sent propietàries dels terrenys inclosos en el projecte de 
reparcel·lació, ja que els documents aportats no serveixen a aquests efectes, al tractar-se de 
distintes notificacions que es van efectuar en el curs de l’any 2009 per l’Ajuntament de Moncofa 
(docs. 1 i 2) o escriptura de reconeixement de deute de 29 de juny de 2009 en garantia de 
l’obligació de pagament en metàl·lic de les quotes d’urbanització (doc. 3) o els rebuts de 
contribució girats per l’Ajuntament (doc.5) o els d’admissió de dos recursos administratius 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló l’objecte del qual per una altra 
banda no queda identificat (doc. 4), sense que les escriptures de compravenda de parcel·les en 
el dit moment siguen documents justificatius de la condició de propietària, ni en el moment en 
el qual instaren l’execució ni en el moment en el qual interposen el precitat recurs de súplica. 
Així doncs la dita documentació no resulta suficient per a acreditar la titularitat sobre les 
parcel·les incloses en el projecte de reparcel·lació”. 
 
Que atenent l’anterior, i lluny de negar de pla la condició de propietària en l’actualitat de 
parcel·les en el sector a la mercantil Promociones Manceñido, SA, resultaria convenient requerir 
novament a la mercantil a fi que acredite la titularitat que manifesta posseir en l’actualitat de 
parcel·les en l’àmbit del programa d’actuació integrada Belcaire Sud. 
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Que aquest nou requeriment es realitza amb la finalitat de determinar l’abast de la decisió 
adoptada respecte del pagament de les càrregues d’urbanització, ja que aquesta tan sols pot 
desplegar efectes respecte a béns que en l’actualitat són de la seua propietat. En efecte, no cal 
confondre el dret procedimental a l’opció per la forma de pagament dels efectes jurídics de la 
dita opció, que tan sols poden recaure sobre parcel·les de la seua propietat. 
 
En conseqüència, i atenent tot el que antecedeix, procedeix elevar a l’òrgan competent per a 
resoldre la següent proposta de resolució: 
 
Primer. Requerir novament a la mercantil Promociones Manceñido, SA a fi que acredite la 
titularitat actual de les parcel·les existents de les quals manifesta ser titular. 
 
Segon. Advertir a la mercantil Promociones Manceñido, SA que, sense perjuí de posseir el dret 
procedimental a l’opció de pagament, aquesta solament pot desplegar efectes jurídics respecte 
de les parcel·les sobre les quals tinga la condició de propietari. 
 
Tercer. Donar compte a l’òrgan delegant de la corresponent resolució, així com al Ple en la 
pròxima sessió que se celebre”. 
 
Que en conseqüència i atenent tot el que antecedeix, procedeix elevar a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Requerir novament a la mercantil Promociones Manceñido, S.A a fi que acredite la 
titularitat actual de les parcel·les existents de les quals manifesta ser titular. 
 
Segon. Advertir a la mercantil Promociones Manceñido, SA que, sense perjuí de posseir el dret 
procedimental a l’opció de pagament, aquesta solament pot desplegar efectes jurídics respecte 
de les parcel·les sobre les quals té la condició de propietari. 
 
Tercer. Requerir a la mercantil Promociones Maceñido, SA, sense perjuí de la indispensable 
acreditació de titularitat actual de les parcel·les de les quals manifesta ser titular, l’esmena de la 
garantia aportada en els següents termes: 
 

-Aportació de còpia literal de l’escriptura amb caràcter executiu a favor de l’Ajuntament, 
ja que l’expedició de còpia simple d’escriptura que obra en poder de l’Ajuntament no 
gaudeix de caràcter executiu i per tant incompleix un dels requisits exigits per la 
legislació processal civil en la constitució de la garantia assenyalada. 
 
-Acreditació de la inscripció dels béns als quals està afecta la garantia en el registre de 
la propietat corresponent. 
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-Acreditació en la garantia de no expedició de còpia anterior amb eficàcia executiva de 
conformitat amb la legislació notarial. 

 
Quart. Atorgar un termini de 10 dies des de la notificació de la present resolució per a l’esmena 
de la garantia en els termes de l’apartat anterior. 
 
Cinqué. Donar compte a l’òrgan delegant de la corresponent resolució, així com al Ple en la 
pròxima sessió que se celebre. 
 
Després de l’exposició i amb la conformitat de tots els assistents, s’aprova per unanimitat la 
proposta.  
 
1.3 Despatx extraordinari 
 
En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte per a tractar. 
 
 
2. Control dels òrgans de govern: 
 
2.1. Dació de compte sentència desestimada pel Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana relativa a la reclamació formulada pel valor cadastral d’un 
immoble en carrer Noruega 
 
El secretari dóna compte de la sentència número 205/2016, del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, de data 14 de març de 2016, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 723/12 interposat per Ana Moreno Garijo contra resolució adoptada amb 
data 22/11/2011 pel Tribunal Econòmic Administratiu regional de la Comunitat Valenciana 
desestimatòria de la reclamació formulada pels demandants contra la notificació efectuada per 
la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló del valor cadastral corresponent a l’immoble siti 
al c/Noruega, 2. 
 
La Junta de Govern, a la vista de la resolució i a proposta de l’Alcaldia acorda per assentiment: 
 
Primer. Donar-se per assabentada de la citada resolució. 
 
Segon. Traslladar-la al Departament d’Intervenció per a l’execució. 
 
Tercer. Reconéixer el treball realitzat per l’advocat de l’Ajuntament que ha intervingut en el citat 
procés. 
 
Després de l’exposició i amb la conformitat de tots els assistents, s’aprova per unanimitat la 
proposta.  
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2.2. Dació de compte de sentència del judici ràpid 159/2016 del Jutjat Penal Núm. 2 
de Castelló 
 
El secretari dóna compte de la sentència número 440/2016, del Jutjat Penal Núm. 3, de data 30 
de setembre de 2016, que condemna el presumpte delinqüent per un delicte contra la seguretat 
vial per conduir begudes alcohòliques, sense que concórreguen circumstàncies modificatives de 
la responsabilitat criminal i, en concepte de responsabilitat civil, amb la responsabilitat civil 
directa de la companyia d’assegurances Nationale Suisse. Cía de Seguros y Reaseguros SA, que 
haurà d’indemnitzar l’Ajuntament amb la quantitat de 10.915,13 euros, i meritar aquesta 
quantitat els interessos legals de l’article 576 de la LEC i els del contracte d’assegurança per a la 
companyia asseguradora. 
 
La Junta de Govern, a la vista de la sentència, i a proposta de l’Alcaldia acorda per assentiment: 
 
Primer. Donar-se per assabentada de la citada resolució. 
 
Segon. Traslladar-la als departaments d’Intervenció i de Responsabilitat Patrimonial als efectes 
oportuns. 
 
Tercer. Reconéixer el treball realitzat per l’advocada de l’Ajuntament, Sra. Mª Inmaculada 
Solernou Sanz, en el citat procés. 
 
Després de l’exposició i amb la conformitat de tots els assistents, s’aprova per unanimitat la 
proposta.  
 
 
2.3. Dació de compte de sentència núm. 174 del Jutjat Contenciós Administratiu 
Núm. 2 de Castelló. Demandant: Urbanizadora Vistamar, SA 
 
El secretari dóna compte de la sentència número 174/2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
Núm. 2 de Castelló, de data 24 de juny de 2016, que desestima el recurs interposat per la 
Urbanizadora Vistamar SA contra el Decret 124/2014, de 29 de gener, que declarava desistida a 
la mercantil de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, i s’arxiva, així com 
contra el Decret 468/2014, de 3 d’abril, que desestima el recurs de reposició interposat contra 
l’anterior. 
 
La Junta de Govern, a la vista d’aquesta, i a proposta de l’Alcaldia acorda per assentiment: 
 
Primer. Donar-se per assabentada de la citada resolució. 
 
Segon. Traslladar-la al Departament d’Intervenció i de responsabilitat patrimonial als efectes 
oportuns. 
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Tercer. Reconéixer el treball realitzat per l’advocat de l’Ajuntament, Sr. Josep Ortiz Ballester, en 
el citat procés. 
 
Després de l’exposició i amb la conformitat de tots els assistents, s’aprova per unanimitat la 
proposta.  
 
 
2.4. Dació de compte de la sentència núm. 264/2016 del Jutjat Contenciós 
Administratiu Núm. 2 de Castelló. Demandant: Gesturbe, SLU 
 
El secretari dóna compte de la sentència número 174/2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
Núm. 2 de Castelló, de data 16 de novembre de 2016, per la qual s’estima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la mercantil Gesturbe SL davant de la desestimació presumpta per 
part de l’Ajuntament de Moncofa de la reclamació de responsabilitat patrimonial contractual 
formulada per la mercantil en data 15 de març de 2012; l’administració demandada haurà 
d’indemnitzar la mercantil demandant amb la quantitat reclamada i que es correspon amb les 
quotes impagades per TJDCA i OAG. 
 
La Junta de Govern, a la vista d’aquesta i a proposta de l’Alcaldia, acorda per assentiment: 
 
Primer. Donar-se per assabentada de la citada resolució. 
 
Segon. Traslladar-la al Departament d’Intervenció i de responsabilitat patrimonial als efectes 
oportuns. 
 
Tercer. Reconéixer el treball realitzat per l’advocat de l’Ajuntament, Sr. Josep Ortiz Ballester, en 
el citat procés. 
 
Després de l’exposició i amb la conformitat de tots els assistents, s’aprova per unanimitat la 
proposta.  
 
 
2.5. 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. 
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