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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 29 DE MAIG DE 2014 

 
 
Dia:     29 de maig de 2014 
Hora d’inici:   20 h 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 725, de 26 de maig de 2014. 
Sessió:     Ordinària 
 
Alcalde president:   Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí 
José Mª Andrés Alós  Ana Safont Recatalà 
Matilde Alós Julià   Tania Palacios Giménez 
Mª Dolores Arnau Muñoz  Manuel Martínez Paradís 
Wenceslao Alós Valls  Nadia Martí Arnau 
    Josep Canós Marcos 
     
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Els regidors assistents constitueixen més d’un terç del nombre de membres de la corporació, amb el fi de 
constituir-se en sessió plenària en primera convocatòria. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa dels assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (ORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2014 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 15 DE MAIG DE 2014) 
 
Se sotmet a votació l’acta de 29 d’abril de 2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) demana que amb referència al punt de la modificació de les normes 
subsidiàries de l’acta de 15 de maig de 2014 s’aclarisca el malentés de la votació del citat punt per a la 
qual es requeria majoria absoluta perquè ells se n’anaren del Ple pensant que el punt s’havia aprovat 
sense saber que es requeria tal majoria. 
 
Se sotmet a votació l’acta de 15 de maig de 2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE CAIXER AUTOSERVOF  
 
Vist l’expedient que s’està tramitant per a la instal·lació d’un caixer Autoservof en les oficines de 
l’Ajuntament de Moncofa, per al qual és necessària la firma d’un conveni de col·laboració entre el Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF) i l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria, de data 21 de maig de 2014, que es transcriu: 
 
“José Vicente Ruano Vila, secretari de l’Ajuntament de Moncofa, en relació amb l’assumpte assenyalat, 
amb el fi de donar compliment al que disposa la Providència de la Regidoria d’Interior de data 20 de maig 
de 2014, emet el present informe, segons els següents 
 

ANTECEDENTS 
 
UN. En data 17 d’abril de 2014 es rep per aquest Ajuntament un escrit de la Subdirecció General d’Inserció 
Laboral que requereix a l’Ajuntament que aporte la documentació necessària per a continuar els tràmits 
per a la instal·lació d’un caixer autoservof en dependències municipals. 
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DOS. En data 20 de maig de 2014 es dicta una providència de la Regidoria d’Interior per a sol·licitar un 
informe jurídic a la vista de l’esborrany del conveni. 
 
A aquests antecedents són d’aplicació els següents  
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 

PRIMER. Es tracta d’un conveni que es firma a l’empara del principi de cooperació entre administracions 
públiques recollit en l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
A la vista del contingut de l’esborrany del conveni, aquest queda exclòs de l’aplicació de la normativa de 
contractació del sector públic, en virtut del que disposa l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. 
 
SEGON. Les obligacions de l’Ajuntament estan recollides en la clàusula quarta del conveni i són les 
següents: 
 

1.  Facilitar i adequar, si fóra necessari, aquells elements que resulten imprescindibles per a la 
correcta instal·lació i funcionament de l’equip AUTOSERVOF (connexió a Internet, ample de 
banda,…). 

2. Efectuar el control dels usuaris que utilitzen el citat servei i procurar que la ubicació quede 
suficientment protegida i que garantisca l’accés a persones amb discapacitat; en cas contrari, 
s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per a adequar la zona dedicada a l’AUTOSERVOF  a 
aquests usuaris. 

3. Designarà al personal encarregat d’atendre els usuaris que sol·liciten informació sobre la manera 
d’utilitzar l’AUTOSERVOF –preferentment agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-. 

4. Prestarà el servei AUTOSERVOF durant l’horari d’atenció al públic, que serà almenys, de 9.00 h a 
14.00 h en dies laborables. 

5. Proveirà els necessaris consumibles i subministraments per al normal i correcte funcionament de 
l’equip AUTOSERVOF (paper, tòner, consum elèctric…). 

6. Vetlarà pel correcte ús de l’equip i dels serveis AUTOSERVOF. 
7. Designarà la persona encarregada que, en col·laboració amb el SERVOF, s’encarregarà de 

coordinar les tasques d’instal·lació i manteniment de l’equip AUTOSERVOF. 
 
TERCER. Del text de l’esborrany no es desprén obligació econòmica directa per a l’Ajuntament, si bé és 
cert que haurà de fer-se càrrec de despeses menors de funcionament tals com paper, consum elèctric del 
caixer,… 
 
QUART. L’òrgan competent per a l’aprovació del conveni és l’alcalde de conformitat amb el repartiment de 
competències recollit en la Llei 7/1985, de 2 d’abril. No obstant això, segons arreplega l’esborrany del 
conveni aquest ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Després de la conversa mantinguda amb 
l’Administració responsable d’instal·lar el caixer, es trasllada novament l’exigència de l’acord plenari.  Per 
tant, a la vista d’això i tenint en compte que per a poder firmar el conveni i instal·lar el caixer ha de 
comptar-se amb la conformitat de la Subdirecció General d’Inserció Laboral, el conveni haurà de ser 
aprovat pel Ple i facultar l’alcalde per a l’adopció dels tràmits que siguen necessaris per a donar 
compliment al conveni. 
 
Una vegada adoptat l’acord haurà de remetre’s juntament amb la resta de documentació, a la citada 
Subdirecció General perquè continue amb els tràmits pertinents. 
 
Per tot això, a la vista de l’esborrany de conveni, qui subscriu entén que no existeix cap inconvenient legal 
per a procedir-ne a l’aprovació. Aquest és el meu informe sense perjuí de millor criteri fundat en Dret.  No 
obstant això, l’òrgan competent acordarà allò que estime oportú. 
 
Vist tot el que antecedeix, DISPOSE elevar al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Servei Valenciè d’Ocupació i Formació 
(SERVOF) i l’Ajuntament de Moncofa, per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral 
mitjançant la instal·lació del servei Autoservof. 
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SEGON. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa per a adoptar tots els acords i tràmits 
necessaris per a l’execució de l’esmentat conveni.” 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) explica la intenció d’instal·lar un caixer autoservof com els que 
existeixen en les oficines del Servof perquè els usuaris puguen actualitzar el currículum, renovar la 
targeta de l’atur o qualsevol altra gestió que es puga fer des d’aquest servei. Creu que és positiu per a la 
població, ja que evitarà molts desplaçaments a la Vall d’Uixò, ja que aquestes gestions es podran fer des 
d’ací des de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan completament d’acord amb la proposta, i pensen que serà 
positiu per a la població, però en el que no estan d’acord és en la ubicació, ja que pensen que hauria de 
ser ubicat en la planta baixa o en la primera planta per a una major comoditat dels ciutadans de 
Moncofa. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tal com ja manifestaren en la comissió informativa creuen que és una 
bona solució per als veïns que hagen de fer aquests tràmits i encara que creuen que la ubicació no és la 
més correcta, creuen que és positiu per a la població, per la qual cosa votaran a favor. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que tal com va explicar en la comissió informativa, es va decidir 
posar el caixer en la segona planta, en el Departament de Personal, perquè el conveni amb el Servof ens 
indica que un o diversos funcionaris de l’Ajuntament rebran formació per al maneig, i es va descartar 
posar-lo en la primera planta perquè no hi ha espai i perquè ha d’estar present el personal format i 
únicament s’hi podrà accedir en horari d’atenció al públic, no fora d’aquest, i serà l’Ajuntament 
responsable dels danys que puga sofrir el caixer. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que podria estar en el Registre en la primera planta, creu que sí que 
cabria, però que l’important no és la ubicació, sinó que es dispose d’aquest servei. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per unanimitat. 
 
3. DICTAMEN RELATIU A LA INCLUSIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ EN EL PLA PROVINCIAL 
DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL (PPOIS) DE L’ANY 
2014-2015 
 
Vistes les bases per a la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de 
Competència municipal per als exercicis 2014-2015 aprovat per la Diputació Provincial de Castelló i 
publicat en el BOP núm. 39 d’1-04-2014. 
 
Vist que en el BOP núm. 39 d’1-04-2014 s’han publicat les bases per a la convocatòria del Pla Provincial de 
Cooperació a les Obres i Serveis de Competència municipal per als exercicis 2014-2015, aprovat per la 
Diputació Provincial de Castelló, i estableix en la base segona que els ajuntaments la población dels quals 
supere els 5.001 habitants podran presentar fins al 30-05-2014: 
 
a. Una sol·licitud anual per al nucli principal; és a dir, una per a l’any 2014 i una altra per al 2015. No 
obstant això, es podrà presentar una única sol·licitud per a una obra a executar amb caràcter plurianual 
2014-2015, i en aquest cas l’import màxim subvencionable i la subvenció a atorgar serà el doble del 
previst per a una anualitat, o 
 
b. Fins a tres sol·licituds per a les entitats singulars i/o nuclis poblacionals, considerades com a tals pel 
nomenclàtor de l’INE i d’entre les que figuren en la pàgina web de la Diputació referit a les presents bases. 
Igual que en l’apartat anterior per a cada entitat singular i/o nucli de població, en lloc de presentar una 
obra per al 2014 i una altra per al 2015, es podrà presentar una única obra a executar amb 
caràcter plurianual 2014-2015, i en aquest cas l’import màxim subvencionable i la subvenció 
a atorgar serà el doble del previst per a una anualitat. 
 
Vist que atenent la base tercera de la convocatòria, la sol·licitud d’inclusió en el POIS 2014-2015 haurà de 
contindre la següent documentació: 
 
1. Instància dirigida al president de la Diputació, subscrita per l’alcalde o president de la mancomunitat 
corresponent, i segons el model que s’adjunta com a annex I. 
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2. Certificació de l’acord plenari municipal o de l’òrgan corresponent de la mancomunitat, en virtut del qual 
es formula la petició, on es faça constar el compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte de 
l’aprovació del POIS 2014-2015, en què haurà de constar el títol complet de l’obra i l’import total (per tots 
els conceptes). 
 
3. Declaració responsable sobre peticions o concessió de subvencions per a les mateixes obres, de 
conformitat amb el model publicat en la web de la Diputació Provincial de Castelló. 
 
4. Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, així com trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Diputació Provincial de 
Castelló per qualsevol ingréso de dret públic. En el cas de no comptar amb els certificats, els ajuntaments 
acompanyaran a la sol·licitud la declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i que no concorre cap de les circumstàncies de l’article 13 de la Llei General de 
Subvencions que li impedisquen tindre la condició de beneficiaris, de conformitat amb el model publicat en 
la web de la Diputació Provincial de Castelló. Aquesta declaració responsable haurà de renovar-se amb la 
periodiciatt que se’ls requerisca. El compliment de les obligacions amb la Diputació s’acreditarà d’ofici amb 
la incorporació a l’expedient del certificat de la Tresoreria Provincial; en cas que aquest fóra negatiu, es 
requerirà a l’Ajuntament perquè en el termini de deu dies l’esmene, amb indicació que si així no ho fera, 
se li tindrà per desistida la petició, amb la resolución prèvia dictada segons els articles 42 i 71 de la Llei 
30/92. 
 
Vistos els artículos 36.1 i 2 i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; els articles 93 i 94 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i l’article 82.2 del RD 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

Considerant que els articles 36.1 i 2 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local modificada per la Llei 
27/2013 disposen que “són competències pròpies de la Diputació o entitat equivalent les que els 
atribuïsquen, en aquest concepte, les lleis de l’Estat i de les comunitats autònomes en els diferents 
sectors de l’acció pública, i en tot cas l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
A l’efecte del que disposen els paràgrafs a), b) i c) del número anterior, la Diputació aprova anualment un 
pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, en l’elaboració dels quals han 
de participar els municipis de la província. El pla, que haurà de contindre una memòria justificativa dels 
seus objectius i dels criteris de distribució dels fons, criteris que en tot cas han de ser objectius i 
equitatius, i entre els quals estarà l’anàlisi dels costos efectius dels serveis dels municipis, podrà finançar-
se amb mitjans propis de la Diputació o entitat equivalent, les aportacions municipals i les subvencions 
que acorden la comunitat autònoma i l’Estat amb càrrec dels respectius pressupostos. Sense perjuí de les 
competències reconegudes en els estatuts d’autonomia i de les anteriorment assumides i ratificades per 
aquests, la comunitat autònoma assegura, en el seu territori, la coordinació dels diversos plans 
provincials, d’acord amb el que preveu l’article 59 d’aquesta Llei.” 
 
Considerant que quant a la competència per a acordar la sol·licitud d’inclusió en el Pla Provincial, la base 
tercera del POIS 2014-2015 exigeix la remissió, juntament amb la instància que sol·licita la inclusió, de 
certificació de l’acord plenari municipal en què es faça constar el compromís d’aportació econòmica en la 
quantia que resulte de l’aprovació del POIS 2014-2015 en què haurà de constar el títol complet de l’obra i 
l’importe total per tots els conceptes de l’obra. 
 
Considerant que l’Ajuntament de Moncofa reuneix els requisits establits en les bases del POIS 2014-2015 
per a sol·licitar la inclusió en el citat Pla Provincial dels projectes l’objecte dels quals consistisca en la 
realització d’inversions consistents en les línies d’actuació detallades en la base primera de la convocatòria,  
sempre que s’ajusten als requisits establits en les bases de la citada convocatòria. 
 
Examinada la documentació acompanyada, vist l’informe de la tècnica de Contractació, DISPOSE elevar al 
Ple de la Corporació els següents acords: 
 
Primer. Sol·licitar a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló la inclusió del projecte denominat “Millora del 
clavegueram en la confluència entre els carrers Científic Avel·lí Corma, av. del Port, c/ L’Ermita i c/ 
Serratelles” en el Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal dels exercicis 
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2014-2015 amb el pressupost que per tots els conceptes ascendeix a 40.000 €, en virtut de l’últim 
paràgraf de l’apartat 2.b) de la base segona del Pla. 
 
Segon. Adquirir el compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte de l’aprovació del POIS 
2014-2015 de l’obra “Millora del clavegueram en la confluència entre els carrers Científic Avel·lí Corma, av. 
del Port, c/ L’Ermita i c/ Serratelles” per import de 40.000 €. 
 
Tercer. Sol·licitar a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló la delegació en aquesta corporació per a la 
contractació de l’obra “Millora del clavegueram en la confluència entre els carrers Científic Avel·lí Corma, 
av. del Port, c/ L’Ermita i c/ Serratelles” tenint en compte que l’expedient de contractació es tramitarà 
d’acord amb el text refós de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart. Remetre a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló fins al 30-05-2014 la documentació ressenyada 
en la base tercera de la convocatòria del POIS de l’any 2014-2015”. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) explica que es tracta de l’adhesió a la subvenció de la Diputació 
anomenada POIS que s’ha decidit destinar a arreglar el clavegueram de la zona de l’Ermita de la platja de 
Moncofa, on es formen molts bassals quan plou i s’ha decidit per creure’l així convenient tant els tècnics 
de Facsa com els de l’Ajuntament. El conveni és per dos anys, el primer l’Ajuntament posarà 12.000 euros 
i ens donaran 11.000 i el segon el mateix. Ara únicament hem de enviar una memòria i un pressupost i 
més avant enviarem el projecte. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que els pareix molt bé acollir-se a aquesta subvenció, que són diners que 
entren per a obres, però que els agradaria que, encara que la decisió la prenga en última instància l’equip 
de govern, els tingueren en compte per a decidir quines obres emprendre. Respecte a l’obra mencionada, 
en el cantó següent a l’ermita en direcció a la platja també es forma un gran bassal, no sabem si aquesta 
obra també abraçarà eixa intersecció o no. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que està d’acord amb el company del Grup Popular en què són uns diners 
dels quals es pot disposar per a realitzar obres, però també els agradaria que els tingueren en compte a 
l’hora d’elegir sobre quines zones actuar. No els queda clara la xifra de 40.000 euros, si a l’Ajuntament li 
suposarà una despesa de 40.000 euros d’una vegada o si haurà de pagar 11.000 euros enguany i després 
19.000 euros més. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) contesta que el pagament de l’obra serà de 20.000 euros en 2014 i de 
20.000 euros més en 2015, que les obres han d’estar acabades l’1 de desembre de 2015 i ens 
subvencionen any a any. Explica que la decisió no ha sigut de l’equip de govern, sinó que ens hem reunit 
amb Facsa i amb els tècnics de l’Ajuntament i ells són els que ens han dit que aquestes obres són les que 
s’havien d’acometre amb més urgència. Pel que comentava el Sr. Andrés del carrer Benidorm, creu que en 
un primer moment no entrarà eixa zona, però es tracta d’una primera actuació que s’ha decidit acometre 
per tractar-se de la zona més urgent i hi ha més diners per a acometre altres obres en altres zones 
problemàtiques, per la qual cosa es farà a poc a poc. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no entraran més a debat. 
 
Se sotmet a votació el dictamen resulta aprovat per 11 vots a favor (6 del Grup Socialista i 5 del Grup 
Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
 
 
4. DICTAMEN RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER MONCOFA URBANITZACIÓ 
UTE DAVANT DEL DECRET 527/2014 
 
Vist que en data 14 d’abril de 2014 la Intervenció municipal va emetre l’informe 113/2014 en què es 
posava de manifest l’existència de certes irregularitats en els avals constituïts per l’agent urbanitzador del 
sector Belcaire Nord, per a garantir les obligacions de finançament inherents a les obres del pont i la 
passarel·la. 
 
Atenent que aquesta Alcaldia, basant-se en l’informe d’Intervenció 113/2014, va dictar el Decret 527/2014 
en què es requeria a l’agent urbanitzador que procedira a esmenar les deficiències existents en els referits 
avals i els concedia a tal efecte un termini de 10 dies hàbils. 
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Atés que l’agent urbanitzador, mitjançant l’escrit registrat en l’Ajuntament en data 7 de maig de 2014 (RE 
3271) ha formulat al·legacions al Decret 527/2014. 
 
A l’empara de l’informe 145/2014 emés per la Intervenció municipal, en data 16 de maig de 2014, que en 
el que ací interessa assenyala: 
 
“(...) A la vista dels antecedents i fonaments posats de manifest es procedeix a l’emissió del present 
informe: 
 
De l’escrit presentat per la mercantil Moncofar Urbanización UTE es desprenen les al·legacions següents: 
 

1. El procediment a seguir per l’Ajuntament ha de ser el previst per a la revocació d’actes 
administratius. 

2. Moment temporal en què l’Ajuntament detecta les deficiències existents en els avals i en 
requereix la correcció. 

3. La no concurrència en els avals de les deficiències posades de manifest per l’Ajuntament al no 
resultar d’aplicació el RD 1098/2001. 

4. Impossibilitat que l’aval tinga una vigència indefinida al respondre d’obligacions (obres) l’execució 
de les quals depén de l’Ajuntament. 

 
Pel que fa a la primera al·legació (procediment de revocació): 
 
L’urbanitzador considera que l’Ajuntament no pot anar contra els seus propis actes, respecte a l’acceptació 
prèvia dels avals, sense seguir el procediment de revocació. No indica l’urbanitzador en quin acte 
administratiu l’Ajuntament va manifestar expressament el compliment de l’obligació relativa a la correcta 
prestació de les garanties. 
 
Cal assenyalar-se que la correcta prestació de les garanties és una obligació de l’urbanitzador i que 
aquesta obligació no es pot entendre complida si tan sols es presta parcialment i sense complir els 
requeriments determinats reglamentàriament (RD 1098/2001). Així, la falta de compliment íntegre 
d’aquesta obligació en un primer moment no exonera l’urbanitzador de la seua obligació, tan sols suposa 
que s’ha beneficiat d’una situació, en cap cas carregosa i segurament avantatjosa, en relació a la que 
procedia previ compliment íntegre. 
 
En aquest àmbit, no pot oblidar-se que l’actuació de l’Administració està sotmesa a l’ordenament jurídic i 
que una presumpta actuació “contra els seus propis actes”, que neguem de soca arrel, no pot suposar en 
cap cas una dispensa de les obligacions de l’urbanitzador ni incórrer en una actuació contrària a Dret. 
 
A més a més, s’ha de recordar que en àmbit dinàmic del compliment d’un contracte l’actuació de 
l’Administració es conforma d’actes de tràmit que, per definició, no són susceptibles de recurs per regla 
general, cosa que també fa innecessària la revocació. 
 
Baste pensar, a l’efecte del que planteja l’urbanitzador, en el supòsit contrari, açò és, que s’haguera 
garantit una quantia notablement superior a la deguda i ningú ho haguera posat de manifest fins que 
haguera transcorregut un temps. Els presumptes “actes propis” d’urbanitzador i Ajuntament no validarien 
un actuació sense causa com l’anterior ni obligarien a tramitar un procediment revocatori. 
 
Ja en un altre ordre de coses ha d’assenyalar-se que el procediment de revocació, regulat en l’article 105 
de la Llei 30/1992, s’incardina dins del títol VII del citat cos legal relatiu a la revisió dels actes 
administratius. Aquesta matèria (revisió dels actes administratius) ha de ser relacionada amb la 
prerrogativa de l’Administració denominada “autotutela declarativa” regulada en l’article 57 de la Llei 
30/1992 i que consisteix precisament en la presumpció de validesa dels actes administratius i la 
consegüent producció d’efectes administratius per a l’obligat. No obstant això, la referida presumpció no 
és absoluta ja que permet la reacció del mateix administrat (via recurs) i de l’administració (via revisió 
d’oficio). 
 
En la revisió d’ofici l’administració que ha dictat un acte administratiu persegueix, igual que l’administrat 
en via de recurs, eliminar els efectes jurídics de l’acte administratiu, és a dir retirar-lo/eliminar-lo de 
l’ordenament jurídic. En el cas que ens ocupa la finalitat que persegueix l’Ajuntament no és eliminar l’acte 
administratiu de l’ordenament jurídic, sinó adequar les garanties aportades per l’agent urbanitzador als 
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requisits exigits legalment, i possibilitar així que les garanties constituïdes puguen servir a la finalitat que li 
són pròpies de manera que quede garantit l’interés públic tutelat per l’administració. 
 
El procediment de revocació al·legat per l’agent urbanitzador xoca frontalment amb els límits que el 
mateix article 105 de la Llei 30/1992 regula per a la revocació d’actes administratius, màxim si es té en 
compte que l’objecte sobre el qual versa és la constitució de garanties davant de l’administració per 
l’adjudicatari d’un contracte, ja que la revocació de l’acte i la consegüent desaparició de l’ordenament 
jurídic constituiria una dispensa o exempció no permesa per l’ordenament jurídic i seria contrari a l’interés 
públic. 
 
Pel que fa a la segona al·legació (moment temporal en què es detecten les deficiències existents en els 
avals): 
 
En aquest aspecte l’al·legant realitza una sèrie de consideracions i juís de valor, relatius a vincular la 
decisió municipal de requerir l’esmena de les deficiències dels avals amb el esdevenir d’altres expedients 
municipals en els quals l’agent urbanitzador té la consideració d’interessat, els quals no tenen res a vore 
amb el contingut del Decret 527/2014. 
 
Quant a la tercera al·legació (no aplicació del RD 1098/2001): 
 
En l’escrit d’al·legacions s’assenyala que les relacions entre l’agent urbanitzador i l’Ajuntament es regeix 
per la normativa urbanística, i no serà d’aplicació la normativa sobre contractació pública. 
 
En aquest sentit s’ha de tindre en compte que encara que la figura de l’agent urbanitzador té un clar 
origen en la normativa urbanística, l’adquisició de tal condició deriva d’un contracte celebrat amb 
l’administració pública (en aquest cas Ajuntament de Moncofa). 
 
Tradicionalment dins dels contractes celebrats per les administracions públiques s’han distingit els 
contractes administratius típics, contractes administratius atípics o especials i contractes privats. Els 
contractes administratius típics es regeixen íntegrament per la normativa sobre contractació, els atípics o 
especials també es regeixen íntegrament per la normativa sobre contractació si bé en primer terme 
s’apliquen les normes específiques si les tinguera i per últim els contractes privats es regeixen almenys 
quant a la preparació i adjudicació per la normativa sobre contractació. 
 
Al fil del que s’ha assenyalat resulta plausible que fóra quinal fóra la naturalesa que l’Ajuntament de 
Moncofa haguera atorgat al contracte que el vincula amb l’agent urbanitzador, li hi resulta d’aplicació la 
normativa sobre contractació pública. 
 
Respecte de la citada normativa sobre contractació pública s’ha d’assenyalar que el RD 1098/2001 segueix 
vigent en aquells aspectes en què no s’oposen a la regulació del RDL 3/2011, especialment quant als 
models a observar en la constitució d’avals al ser l’única norma que contempla el citat model d’aval. 
 
En relació amb la quarta al·legació (impossibilitat de vigència indefinida de l’aval al garantir obligacions 
l’execució de les quals depén de l’Ajuntament de Moncofa): 
 
En aquesta al·legació hem de tornar a referir-nos al RD 1098/2001 en la mesura que conté el model d’aval 
que ha de constituir-se com a garantia davant de l’administració.  
 
Doncs bé el referit model d’aval no conté cap diferencia quant a la vigència indefinida o subjecció a termini  
de l’aval en atenció al subjecte sobre el qual pesa la responsabilitat d’executar les obligacions de les quals 
respon l’aval. 
 
Precisament el RD 1098/2001 no realitza tal diferenciació en els avals, ja que tal diferenciació seria 
admetre que els avals de finançament (responen del finançament a aportar en actuacions respecte de les 
quals són competents altres subjectes de dret) han de quedar subjectes a termini, quan la voluntat del 
legislador no és aquesta. En aquest sentit s’ha de recordar que la normativa sobre contractació pública, ja 
des del RDL 2/200 passant per la Llei 30/2007 i el RDL 3/2011, assenyalen: 
 
“(…) Si el finançament del contracte ha de realizar-se amb aportacions de distinta procedència, encara 
que es tracte d’òrgans d’una mateixa administració pública, es tramitarà un sol expedient per l’òrgan de 
contractació al qual corresponga l’adjudicació del contracte, i s’hi haurà d’acreditar la plena disponibilitat 
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de totes les aportacions i determinar-se l’ordre del seu abonament, amb inclusió d’una garantia per a 
l’efectivitat…”. 
 
 
És precisament l’última regulació citada de la normativa sobre contractació pública, la que ha de portar a 
l’Ajuntament de Moncofa a oposar-se radicalment a l’afirmació realitzada per l’agent urbanitzador que 
l’Ajuntament de Moncofa és el responsable que les obres garantides no estiguen executades. En aquest 
sentit ha d’afirmar-se que la raó per la qual les obres no es troben licitades i executades és la 
impossibilitat econòmica/pressupostària a la qual es veu abocada l’Ajuntament de Moncofa per les 
deficiències existents en les garanties constituïdes per l’agent urbanitzador. Tot això a la vista de: 
 
- Tractant-se de contractes que han de finançar-se amb aportacions de diversa procedència l’Ajuntament 
de Moncofa no compta amb garanties per a l’efectivitat de les citades aportacions. 
 
- Com a conseqüència tot l’anterior, l’Ajuntament no pot iniciar el pertinent expedient de contractació en 
no poder quedar acreditat en aquest la plena disponibilitat de les aportacions. 
 
Per últim cal indicar, fora ja de les consideracions jurídiques respecte de les al·legacions realitzades per la 
mercantil Moncofar Urbanización UTE, que la citada mercantil sol·licita en l’escrit d’al·legacions que 
l’Ajuntament conferisca un nou termini per a esmenar les deficiències existents en els avals.” 
 
A la vista de tot el que antecedeix, propose al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions realitzades per l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord 
(MONCOFA URBANIZACIÓN UTE) al Decret 527-2014. 
 
Segon. Indicar que les referides deficiències perjudiquen greument els drets de l’Ajuntament davant de 
l’agent urbanitzador i, per tant, posen en greu risc l’interés públic tutelat per l’administració, ja que 
impedeixen que la garantia puga arribar al fi per a la qual va ser constituïda. 
 
Tercer. Requerir a l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord perquè esmene les deficiències indicades i 
procedisca a la substitució dels referits avals per altres avals en què no concórreguen tals deficiències. 
 
Quart. Atorgar a l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord un termini de cinc dies hàbils als efectes 
indicats en l’apartat tercer del resolc. 
 
Sisé. Indicar que la falta d’esmena de les deficiències existents en els avals impedeix a l’Ajuntament la 
licitació i execució de les obres garantides, en no estar garantida l’efectivitat de les aportacions i, per això, 
no poder quedar acreditat en l’expedient de contractació la plena disponibilitat de les aportacions. 
 
Seté. Indicar que la falta d’atenció del present requerimient donarà lloc que l’Ajuntament de Moncofa 
inicie les actuacions que jutge pertinents amb vista a la satisfacció d’interés general i interés públic tutelat 
per l’administració. 
 
Huité. Notificar la present resolució a l’agent urbanitzador del sector Belcaire Nord”. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) explica els antecedents als quals es refereix la proposta, ja que l’agent 
urbanitzador de Belcaire Nord va demanar la resolució del contracte i la devolució dels avals que va 
dipositar en el seu dia com a garantia de les obres del pont i la passarel·la; el passat dia 22 d’abril se li 
van notificar les deficiències en aquests avals i se’ls va requerir que dipositaren uns altres en què no 
aparegueren aquestes deficiències i se’ls va donar un termini de 10 dies. No sols no han substituït els 
avals sinó que han presentat un escrit que al·lega a aquesta notificació, per la qual cosa la Intervenció 
municipal ha presentat un informe en què es pronuncia desestimant aquestes al·legacions i li torna a 
requerir que presenten els avals sense deficiències, i per a això els dóna un nou termini de 5 dies. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que aquest punt reflecteix la gestió que han dut a terme els socialistes en 
aquest Ajuntament, quan després de 5 anys un tècnic s’adona que els avals presentats per un agent 
urbanitzador no complien la legalitat. Mostra com es feien les coses anteriorment. Vist l’informe 
d’Intervenció, estem d’acord amb la proposta, esperem que l’agent urbanitzador presente els avals com 
toca i que no perjudique més el poble de Moncofa. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, efectivament, veiem que gràcies a un tècnic de l’Ajuntament s’ha 
detectat aquest problema, es tracta d’un aval que està a punt de caducar, i per a no tornar-lo a 
l’Ajuntament, l’empresa l’està sol·licitant, i és el de sempre, és un altre problema més de l’especulació 
urbanística i de la mala gestió de l’anterior equip de govern, esperem no haver d’anar al contenciós, però 
pareix que sí, que haurem d’anar i que ens costarà diners al municipi. A la vista del que s’ha exposat, 
sembla ser que l’anterior secretari no feia massa cas a l’articulat jurídic, però com en aquest Ajuntament 
ningú vol buscar responsables i no vore on està el mal sinó tapar els errors de l’anterior legislatura. 
Esperem que se solucione aquest problema o l’Ajuntament haurà de tornar un aval de dos milions i mig 
d’euros aproximadament, per la qual cosa estem davant de més del mateix. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) contesta al Sr. Andrés per a dir que no es tracta que després de 5 anys un 
tècnic haja detectat un error, i en el seu moment no va ser l’equip de govern el que no va detectar la 
deficiència, sinó un tècnic que en aquests moments ja no està treballant en l’Ajuntament. Igualment és 
l’agent urbanitzador el que té l’obligació de presentar la documentació en les condicions que hi 
corresponguen, ja que està reglat com han de constituir-se els avals. No és responsabilitat de l’equip de 
govern que en aquells moments un tècnic no complira la seua funció o que no es percatara, per la qual 
cosa no podem pronunciar-nos al respecte. Pel que ha dit el Sr. Canós de les maniobres de l’equip de 
govern, que no oblide que tals maniobres són per a benefici dels nostres veïns, per ells seguirem 
gestionant correctament. A l’oposició li ve molt bé que hi haja alguna cosa d’aquest tipus per a utilizar-la 
negativament, com la paraula “empastres” que han memoritzat tan bé. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que la responsabilitat de posar al millor tècnic en el departament que 
corresponga és del polític, no és assumpte del tècnic sinó del polític que estava de torn. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el tècnic responsable està de baixa des que es va presentar l’auditoria en 
aquest Ajuntament, no sabem si ha sigut l’excusa o no, però la veritat és que el tècnic se n’ha anat perquè 
està de baixa. Tornem a repetir que ací passen coses, que no hi ha cap tipus de responsabilitat per cap 
part, però és cert que si ha de pagar el poble caldrà buscar responsables. L’equip de govern diu que 
reiterem la paraula “empastre”, però és que no paren de fer-los. Ens agradaria no haver de dir-ho, però és 
que si no és la ronda, és la depuradora, si no és Belcaire Sud i ara la UTE Moncofa. I cada “empastre” que 
fan costa milers i milers d’euros al poble, com per exemple, la ronda, Belcaire Sud, etc. L’última és la 
depuradora. Demanem responsables perquè eixos “empastres” que ha fet l’anterior legislatura li estan 
costant molts diners al poble, i seguiu tapant i no assumint les conseqüències i la responsabilitat. Al final 
vos esquitarà d’alguna manera, per la qual cosa jo aniria alerta. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu al Sr. Andrés que els estan demanant que els ajuden per a posar un 
tresorer, ja que existeixen unes certes deficiències i sense aquesta figura no es poden rectificar. Respecte 
al que diu el Sr. Canós, això és el que ell voldria, que els costara milers d’euros. Demanaran les 
responsabilitats i iniciaran els procediments que creguen convenients com a gestors d’aquest Ajuntament 
que són, ja que estan fent el treball que ell no fa. I per a “empastres” els que ell ha fet mentres ha estat 
en l’equip de govern, perquè ells encara no n’han fet cap. Segueix utilitzant i tergiversant el tema de la 
depuradora segons li convé i no hauria de fer-ho. 
 
L’alcalde diu que eixa responsabilitat que busca és la que ell no ha tingut mai. Té la gran cara dura d’anar 
a una reunió amb els veïns del camí Cabres pel tema de la depuradora, presenta una al·legació al 
pressupost pel capítol de personal i retarda encara més l’expedient en Conselleria. Eixos són els seus 
“empastres”, es contradiu quan diu que l’alcalde prenga mesures i gaste fins a l’últim cèntim per a 
solucionar el problema de la depuradora i després vota en contra i retarda l’aprovació del pressupost 
presentant una al·legació l’últim dia. Això sí que és tindre poca responsabilitat, però que estiga tranquil 
que això li passarà factura. Respecte a la intervenció del Sr. Andrés, en el seu dia un tècnic no ho va fer 
bé, i la responsabilitat és del polític, però la llàstima és que no se’n recorden dels “empastres” que va fer 
el Partit Popular quan va governar en aquest municipi, i també els recorde als responsables d’eixe partit, 
els recorda qui és el Sr. Rafael Blasco segons el que ha eixit en premsa aquests dies. En tots els llocs hi ha 
tècnics i polítics lladres i pocavergonya, un tècnic es pot equivocar i és el que va ocórrer en aquest cas, i 
encara que el Sr. Canós diga que existeix responsabilitat patrimonial, en tot cas es tractaria de la 
responsabilitat d’aquest tècnic, que per cert, no està de baixa, està jubilat. El protagonisme que vol tindre 
l’oposició és manifest. Si el Sr. Andrés actua d’aquesta manera, no vol ni imaginar el que faria si estiguera 
governant.   
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 11 vots a favor (6 del Grup Socialista i 5 del Grup 
Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc. 
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5. DICTAMEN RELATIU A L’AL·LEGACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL INTERPOSADA PEL 
GRUP BLOC 
 
Vist que en data 17 d’abril de 2014 el Ple ha adoptat l’acord relatiu a l’aprovació inicial del pressupost i la 
plantilla per a l’exercici 2014. 
 
Atés que en data 24 d’abril de 2014 s’ha publicat en el BOP l’edicte que anunciava l’obertura d’un període 
d’exposició pública de 15 dies hàbils. 
 
Tenint en compte que dins del període d’exposició pública, el qual finalitzava el dia 13 de maig de 2014, 
s’ha presentat una al·legació pel Sr. Canós en condició de regidor i/o portaveu del grup municipal BLOC. 
 
D’acord amb l’informe d’Intervenció número 150/2014 que assenyala: 

 
Informe d’Intervenció número 150/2014 

 
Assumpte: Informe d’Intervenció emés amb motiu de les al·legacions formulades, pel Sr. Josep Canós 
Marcos en la condició de regidor i portaveu del grup municipal BLOC, a l’acord plenari de data 17 d’abril de 
2014 relatiu a l’aprovació inicial del pressupost 2014. 
 
Exercici: 2014 
 
1. FETS 
 
Primer.  En data 17 d’abril de 2014 el Ple ha adoptat l’acord relatiu a l’aprovació inicial del pressupost i 
plantilla per a l’exercici 2014. 
 
Segon. En data 24 d’abril de 2014 s’ha publicat en el BOP l’edicte que anuncia l’obertura d’un període 
d’exposició pública de 15 dies hàbils. 
 
Tercer. Dins del període d’exposició pública, el qual finalitzava el dia 13 de maig de 2014, s’han presentat 
les al·legacions següents: 
 

• Al·legació formulada pel Sr. Alberto Gozalbo Sales, agent de policia local de l’Ajuntament de 
Moncofa, mitjançant l’escrit presentat en data 6 de maig de 2014 (RE 3208). 

• Al·legació formulada pel Sr. Josep Canós Marcos en condició de regidor i portaveu del grup 
municipal BLOC, mitjançant l’escrit presentat en data 13 de maig de 2014 (RE 3403). 

 
Quart. En data 14 de maig de 2014 el Sr. Alberto Gozalbo Sales, agent de Policia Local de l’Ajuntament de 
Moncofa, ha desistit de les formulades al pressupost municipal mitjançant l’escrit amb número de registre 
3433. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
a) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals. 
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
c) Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del TRLRHL. 
d) Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa Secció 4a) de data 15 d’octubre de 
2012 dictada en el recurs de cassació 3607/2011. 
e) Sentència 978/2012 del TSJ de la Comunitat de Madrid (Sala Contenciosa Administrativa Secció 2a) de 
21 de juny dictada en el recurs contenciós administratiu 700/2009. 
 
3. INFORME 
 
D’acord amb els antecedents de fet i fonaments jurídics exposats, el funcionari que subscriu emet el 
present informe. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 169 del TRLRHL i l’article 20 del RD 500/1990, el pressupost es 
considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició pública no s’hagueren presentat 
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reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’1 mes per a resoldre-les. En cas que les 
reclamacions no es resolguen en termini, s’entendran denegades en aplicació del silenci administratiu 
desestimatori. 
 
L’article 170 TRLHL estableix que tindran la consideració d’interessats: 
 
a) Els habitants en el territori de la respectiva entitat local. 
b) Els que resulten directament afectats, encara que no habiten en el territori de l’entitat local. 
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per a 
vetlar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis. 
 
Únicament podran entaular-se reclamacions contra el pressupost: 
 
a) Per no haver-se ajustat l’elaboració i aprovació als tràmits establits en aquesta llei. 
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de 
precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostats o bé d’aquests 
respecte a les necessitats per a les quals estiga previst. 
 
A la vista del marc jurídic regulador de les al·legacions davant de l’aprovació inicial del pressupost 
municipal, les qüestions a abordar són les que segueixen: 
 
a) Termini en què han sigut formulades les al·legacions: 
 
D’acord amb l’article 169 del TRLRHL el termini per a formular les al·legacions és el coincident amb el 
període d’exposició pública de 15 dies hàbils; termini que d’acord amb l’article 48.4 es comptarà a partir 
de l’endemà d’aquell en què es produïsca la publicació de l’acte. 
 
A la vista del que s’ha assenyalat s’ha de posar de manifest que el període d’exposició pública abraça des 
del dia 25 d’abril fins al dia 13 de maig, raó per la qual s’ha d’entendre que l’al·legació formulada pel Sr. 
Canós es troba en el termini legalment estipulat. 
 
b) Legitimació del Sr. Canós per a formular l’al·legació al pressupost municipal: 
 
En aquest aspecte ha de discernir-se en primer lloc si l’al·legació realitzada pel Sr.Canós es realitza en la 
condició de veí del municipi de Moncofa o en la condició de regidor i/o portaveu del grup municipal BLOC. 
 
La qüestió ací discutida no és anodina, ja que en el cas que l’al·legació s’haguera formulat en la condició 
de veí del municipi existiria un encaix perfecte amb la lletra a) de l’article 170 del TRLRHL, mentres que si 
l’al·legació haguera sigut formulada en la condició de regidor i/o portaveu de grup municipal existeixen 
dubtes seriosos que tal condició quede subsumida en alguna de les categories enunciades en l’article 170 
del TRLRHL. 
 
En aquest sentit s’ha pronunciat el TS en la sentència de 15 d’octubre de 2012 a l’assenyalar: 
 
“(…) I també hem d’avalar la tesi de la sentència impugnada quant a considerar que, encara en el supòsit 
que poguera considerar-se inadmissible el recurs respecte del grup polític, no ho seria des del moment en 
què s’actua també en nom propi per qui té la consideració de veí del municipi. Aquest és el cas del 
recurrent Sr. Demetrio, "que actua en el seu propi nom i dret, per ser veí de Parla" i al qual ha de 
considerar-se legitimat segons el que disposa l’article 170 LRHL. No podem compartir la tesi de la part 
recurrent, així que intenta identificar el particular que actua en nom propi, amb el càrrec o representació 
dins d’un grup polític, ja que el cert és que s’ha personat i impugnat en la seua pròpia qualitat individual 
(…)”. 
 
En la citada sentència el TS es refereix al supòsit que un regidor de la corporació, a pesar de la condició 
de regidor, actua en condició de veí i no de regidor, i es reconeix en tal cas legitimació activa a l’haver-se 
personat i impugnat en la seua pròpia qualitat individual. Ad sensu contrario s’ha d’entendre que quan el 
regidor, a pesar de la condició de veí, no actua com a tal, sinó en la condició de regidor i/o portaveu de 
grup municipal, no es troba legitimat activament d’acord amb l’article 170 del TRLRHL. 
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En el cas que ens ocupa i a la vista de l’escrit d’al·legacions presentat en què s’assenyala literalment “En 
Josep Canós Marcos, REGIDOR I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC”, s’ha d’entendre que l’al·legació 
formulada pel Sr. Canós es realitza en condició de regidor i portaveu del grup municipal BLOC, raó per la 
qual no compta amb la legitimació activa recollida en l’article 170 del TRLRHL. 
 
Una vegada descartat el fet que els regidors com a tals o en la seua condició de portaveus de grups 
municipals compten amb la legitimació activa exigida per l’article 170 del TRLRHL, la qüestió que es 
planteja en aquesta ocasió és si els regidors d’un ajuntament necessiten aquesta legitimació activa, o bé 
els és suficient la legitimació a què es refereix l’article 63.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, sobretot després de les sentències del Tribunal Constitucional de l’any 2004 i 
2006 al tractar aquest tema.  
 
La sentència del Tribunal Constitucional 173/2004 (LA LEY 2150/2004), de 18 d’octubre, reconeix al 
regidor, per la seua condició de membre de l’Ajuntament —no d’òrgan d’aquest—, legitimació per a 
impugnar l’actuació de la corporació local a la qual pertany i ho fonamenta en l’interés concret que 
exerceix en el correcte funcionament d’aquella.  
 
Aquest interés del regidor deriva del seu manament representatiu obtingut mitjançant la corresponent 
elecció articulada a través del sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.  
 
El Tribunal Constitucional entén que aquest títol legitimador del regidor com a representant popular és 
independent del derivat del règim general —«i, per tant, no subjecte a l’existència d’un interés 
caracteritzat com una relació material unívoca entre el subjecte i l’objecte de la pretensió de la qual 
resulta per a aquell un avantatge o utilitat jurídica en sentit ampli»— i encaixa, clarament, en una 
interpretació conjunta dels art. 20 a) de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i 63.1 b) de la 
Llei de Bases de Règim Local. Criteri que és reiterat per la Sentència 108/2006 (LA LEY 31222/2006), de 3 
d’abril del mateix Tribunal Constitucional. 
 
Ara bé, en relació amb l’àmbit objectiu de la legitimació, és a dir amb el sentit i significat del terme 
«impugnació d’actes o acords», la doctrina consultada majoritàriament considera que l’expressió 
«impugnació» es projecta directament sobre els recursos, administratius o jurisdiccionals, que poden 
interposar els membres de les corporacions locals per la seua condició. Queden fora del terme referenciat 
la presentació d’al·legacions o reclamacions per part dels membres de les corporacions locals en aquells 
procediments administratius en què estiga previst aquest tràmit. Aquestes iniciatives són instruments i 
manifestacions d’un control polític enquadrable en el funcionament democràtic de les corporacions locals 
sense que impliquen un control jurídic de les actuacions realitzades, que solament podrà materialitzar-se a 
través dels recursos o, si és el cas, de la revisió d’ofici. En conseqüència i en paraules de Jesús Mozo (LA 
LEY 381/2008), “(…) els membres de las corporacions locals com a tals, i excepte que una norma ho 
reconega expressament, no poden presentar al·legacions o reclamacions en el tràmit corresponent d’un 
procediment administratiu que s’estiga instruint en el si de la corporació local de la qual formen part. 
Aquesta possibilitat, amb caràcter general, està prevista per als possibles interessats o, si s’escau, per als 
veïns o ciutadans però no per als membres de les corporacions locals la intervenció en l’assumpte dels 
quals ha de limitar-se a l’exercici de la iniciativa política que els reconeix la legislació de règim local.” En 
aquest mateix sentit es pronuncia M. J. Domingo Zaballos que manifesta que: “Les limitacions de l’art. 
170.1 del TRLHL se cenyeixen a la legitimació per a presentar «reclamacions" a l’aprovació inicial del 
pressupost, de sort que, en seu jurisdiccional, hem d’estar al que disposa l’art. 19 de la LJCA, i a tal 
efecte, estan legitimats en els termes de l’art. 63 de la LBRL, els regidors que hagen votat en contra de 
l’acord d’aprovació definitiva del pressupost”.  
 
Aquesta postura doctrinal ha sigut ratificada pels tribunals de justícia. Així el TSJ de Madrid en la 
Sentència 978/2012 de 21 de juny assenyala: 
 
“(…) Plantejada de la forma que antecedeix la qüestió litigiosa, aquest Tribunal entén, de conformitat amb 
la tesi sustentada per l’Ajuntament demandat, que el tràmit, fonamental, d’exposició al públic per termini 
de quinze dies, determinat en l’article 169.1 de la LHL (RCL 1988, 2607 i RCL 1989, 1851), perquè els 
“interessats” puguen examinar-los i presentar les oportunes reclamacions davant del Ple, està limitat, tal 
com preceptua l’article 170.1 LHL, a les persones, físiques o jurídiques, que reunisquen les condicions en 
ell previstes, entre les quals no es troben els grups polítics municipals, formats a l’empara dels articles 22 i 
següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (RCL 1986, 3812 i RCL 1987, 76), pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
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Això no vol dir, per descomptat, que els grups polítics municipals i els regidors que els integren, no tenen 
participació en l’elaboració dels pressupostos generals, o que no poden efectuar les al·legacions que 
tinguen per convenient realitzar. L’actuació i participació dels dits grups polítics municipals, constituïts “a 
efectes de l’actuació corporativa” (article 22.1 ROF (RCL 1986, 1378 y 1338), haurà d’efectuar-se a través 
del procediment d’elaboració i aprovació del pressupost general i, en concret, mitjançant la presentació de 
les propostes que s’estimen convenients i, fonamentalment, en els debats plenaris. 
 
Òbviament no cal confondre, com pareix que pretenen els recurrents, la intervenció dels regidors en 
l’elaboració i aprovació dels pressupostos, com a membres integrants de la corporació local, amb els 
“interessats” al·ludits en els articles 169.1 i 170.1 de la LHL, i als quals va dirigit el tràmit d’informació 
pública, i que no formen part de la corporació local. 
 
El dit distint paper, jurídic i polític, en absolut menyscaba el dret de participació dels regidors com a 
representants dels veïns, com el d’aquests, en l’elaboració i aprovació dels pressupostos generals, atés 
que, tant uns com altres, tenen vies determinades i concretes on poden fer valdre els seus interessos. 
 
En conseqüència, de tot el que antecedeix es desprén la procedència de desestimar el recurs contenciós 
administratiu origen de les presents actuacions (…)”. 
 
Així vist, no es contemplen els regidors, ni els portaveus dels grups polítics ni els grups polítics municipals 
com a interessats, per tindre aquests altres mitjans per a presentar esmenes i debatre el pressupost, ja 
siga en Ple o en comissions informatives, com la Comissión Informativa d’Hisenda prèvia al Ple de 
pressupostos. El règim de reclamacions o al·legacions al pressupost regulat en l’article 170 TRLHL és 
aplicable exclusivament a persones físiques o jurídiques que no han tingut la possibilitat des de l’inici, de 
participar en l’elaboració i la tramitació de l’expedient. És a eixes persones (ciutadans, proveïdors, altres 
creditors, associacions, sindicats, etc.) a les quals la Llei els brinda el dret i l’oportunitat, a partir de 
l’aprovació inicial del pressupost, de participar, amb al·legacions o reclamacions, sobre aquelles qüestions 
que els pogueren afectar directament o indirectament, sempre que tinguen relació amb les causes taxades 
i precises que estableix l’article 170.2 del TRLHL.   
 
En definitiva, el regidor Josep Canós Marcos, com a representant del Grup Municipal BLOC, no està 
legitimat per a formular al·legacions, sinó per a recórrer, en la seua condició de representant, i no com  a 
interessat, davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en les condicions legalment estipulades en la 
LJCA. 
 
 
c) Concurrència d’alguna de les causes taxades en l’article 170 del TRLRHL per a formular al·legacions al 
pressupost municipal: 
 
Amb independència de l’argumentació realitzada en l’apartat anterior per aquesta intervenció, la qual la 
porta a considerar que no existeix cap legitimació activa que empare l’al·legació realitzada pel Sr. Canós 
en la seua condició de regidor i/o portaveu del Grup Municipal BLOC, i per al cas que el Ple considere 
legitimat activament al Sr. Canós per a la formulació d’al·legacions davant del pressupost municipal, han 
de tindre’s en compte les consideracions jurídiques que a continuació s’exposen: 
 
- L’al·legació realitzada no pot incardinar-se en l’apartat c) del punt 2 de l’article 170 del TRLRHL. 
 
-  L’al·legació realitzada no pot incardinar-se en l’apartat b) del punt 2 de l’article 170 del TRLRHL, ja  que 
la falta de la RLT pot suposar que les retribucions del personal estiguen definides de forma més o menys 
objectiva, però en cap cas implica per se que s’ometen en el pressupost els crèdits necessaris per a 
atendre les obligacions municipals derivades de les despeses de personal (capítol 1). Així l’oficial major en 
l’informe 15/2014 indica, en l’apartat quart, que l’annex de personal comprén els crèdits necessaris per a 
satisfer les obligacions derivades de les despeses de personal. 
 
D’igual manera l’oficial major, igual que aquesta Intervenció amb motiu de l’emissió de l’informe al 
pressupost 2014, indica que no es respecten els límits quantitatius del RD 861/1986, però aquest extrem 
en cap cas suposa per se que s’ometen en el pressupost els crèdits necessaris per a atendre les 
obligacions municipals derivades de les despeses de personal (capítol 1).  
 
- L’al·legació realitzada no pot incardinar-se en l’apartat a) del punt 2 de l’article 170 del TRLRHL. 
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Per últim ha d’assenyalar-se que pot entendre’s que la pretensió en la qual es concreta l’al·legació 
formulada pel Sr. Canós, i que consisteix que es prorrogue exclusivament el capítol 1 del pressupost 2013, 
és contrària a dret per vulnerar l’article 168.5 del TRLRHL que determina que l’acord d’aprovació del 
pressupost és únic. 
 
A la vista dels antecedents citats propose al Ple l’adopció del següent acord: 

 
ACORD 

 
Primer. Declarar la inadmissió de les al·legacions formulades pel Sr.Canós, en la seua condició de regidor 
i/o portaveu del Grup Municipal BLOC, per falta de legitimació activa i en conseqüència no entrar en 
l’anàlisi del contingut material; és a dir, no entrar en el fons de la petició, ni estimant ni desestimant les 
seues al·legacions.  
 
Segon. En defecte de la primera causa d’inadmissió, declarar la inadmissió per no concórrer cap de les 
causes taxades de l’article 170 del TRLRHL”. 
 
A les 20.30 hores la Sra. Alós s’absenta momentàniament de la Sala i es reincorpora a les 20.33 hores. 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que, tal com ha indicat l’alcalde, el Sr. Canós va presentar una al·legació 
al pressupost municipal l’últim dia del termini d’exposició pública per escrit. S’han emés informes tant per 
part d’Intervenció com de Secretaria que desestimen l’al·legació i la primera cosa que cal tindre en compte 
és que el regidor Josep Canós com a regidor no està legitimat per a interposar al·legacions al pressupost, 
segons indica la llei. Com a regidor ja ha tingut la participació que li correspon en el procés d’elaboració 
del pressupost i únicament el pot recórrer davant del contenciós administratiu, la qual cosa no farà perquè 
la seua al·legació també serà desestimada pel contingut de la mateixa al·legació, ja que el regidor sol·licita 
que el capítol I del pressupost quede prorrogat fins a l’elaboració d’una relació de llocs de treball, fet que 
es desestima perquè solament es poden interposar al·legacions al pressupost en un dels següents casos: 
en primer lloc per no haver-se ajustat la seua elaboració a la llei, fet que no ha ocorregut; en segon lloc 
per ometre el crèdit necessari per al compliment o per a atendre les obligacions derivades de les despeses 
de personal, cosa que tampoc ocorre, segons l’informe 15 d’Intervenció; i, per últim, que hi haguera una 
insuficiència d’ingressos en relació amb les despeses plasmades en el pressupost, cosa que tampoc ocorre. 
El fet que no existisca una RLT no impedeix l’aprovació i l’entrada en vigor del pressupost municipal, per la 
qual s’eleva al Ple no admetre l’al·legació pels motius exposats en la proposta d’acord. Cal afegir que ens 
costa creure que el regidor del Grup Bloc no sàpia que no caben al·legacions parcials al pressupost i volem 
assenyalar el retard que està generant sobretot per a reiniciar les obres de la depuradora. En la Comissió 
Informativa d’Hisenda, el Sr. Canós va indicar que “l’havien pescat” i que com amb aquest “estratagema” 
legal no podien fastidiar-nos, que per a la pròxima vegada treballarien més perquè no pogueren 
enxampar-los. Li recordem a l’oposició que la seua labor és vetlar pels interessos dels ciutadans i que 
deixen de fer mal a aquest equip de govern, perquè al qui fan mal és al poble. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que estan d’acord amb el Sr. Canós perquè és una evidència que la RLT 
no la tenim i existeixen informes de l’oficial major que posen en entredit algunes coses. Si bé és cert a la 
vista de l’informe d’Intervenció, li desmunten l’al·legació del Sr. Canós per la falta de legitimitat com a 
regidor, ja que si no actua com a veí, no pot interposar-la, cosa que no entenem i no concorren les causes 
per les quals ha al·legat, per la qual cosa no tenim res més a dir. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no s’amaguen, que en la comissió informativa vam dir que s’ha buscat un 
estratagema legal perquè en tot moment s’està atacant la forma de l’al·legació i no el contingut. Diuen 
que no estic legitimat perquè actue com a regidor quan en aquest Ajuntament s’han presentat al·legacions 
de regidors tota la vida. Resulta que quan el Grup Bloc vol denunciar una irregularitat com és la falta de 
RLT se’ls denega per no estar bé la forma. Esperem que l’any que ve ens fixem més en la forma, perquè 
s’han de revisar fins a les comes perquè siga admesa. I ens sorprén que diga l’equip de govern que 
treballen per al benefici del poble i que el nostre grup vol impedir que s’aprove el pressupost, quan l’oficial 
major ha informat que en el capítol I hi ha irregularitats i, per tant, és il·legal; i és un capítol que li costa 
al poble aproximadament 3 milions d’euros, perdó, són 2.918.000 euros: hi ha una diferència de 80.000 
euros però les irregularitats sumen més de 80.000 euros, import amb el qual es podrien pagar 
subvencions a associacions, per exemple. Si deixem de banda els problemes de forma i ens centrem en el 
problema, l’equip de govern està 3 anys dient que traurà una RLT i no la veiem per cap costat. Estem 
d’acord d’aprovar eixe capítol però sempre que estiga la RLT. 
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La Sra. Martí (Grup Socialista) diu que el fet que no entenguen que un regidor no puga interposar una 
al·legació al pressupost no significa que la llei no ho contemple. I al Sr. Canós li tornem a repetir, perquè 
pareix que no ho ha entés, que no solament és un defecte de forma, sinó que pel contingut tampoc cap 
l’al·legació i ja li hem explicat quins són els tres casos en què es pot al·legar al pressupost. Respecte a la 
RLT, si bé és cert que fa falta i s’està lluitant per a tindre-la des del primer dia, té informes de l’oficial 
major que desmunten eixe argument i li cediré la paraula a la regidora de Personal perquè ho explique. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que ja que se’ls ha denegat l’al·legació pel contingut la pròxima vegada ho 
expressaran d’una altra manera perquè siga admesa i en comptes de RLT posaran modificació de crèdit. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu al Sr. Canós que ha estat dos anys dient que el Partit Popular posava 
traves a les gestions de l’Ajuntament i ell ara està fent el mateix. Ha paralitzat l’aprovació del pressupost 
d’un poble sencer i a més a més no cabia l’al·legació legalment ni presentar-la. És com a mínim 
irresponsable. Al Sr. Andrés li diu que és cert que la RLT no està i que estan treballant per a solucionar el 
problema, que està en els complements específics del personal de l’Ajuntament i no hi ha irregularitats, no 
hi ha cap informe de cap tècnic d’aquest Ajuntament que parle d’irregularitats, per la qual cosa insta el Sr. 
Canós que si creu que sí que existeixen tals irregularitats que vaja al jutjat i ho denuncie, que siga valent 
per una vegada. Respecte al comentari que l’han enxampat per la forma de l’al·legació, l’únic fi era 
paralitzar l’aprovació del pressupost durant un mes. Espera que la gent el jutge per com d’irresponsable 
està sent. I afegeix que en les sessions plenàries dels últims mesos el Sr. Canós no ha votat ni a favor ni 
en contra de res. S’ha abstingut en tot. No sap què pensaran els votants del seu partit, però si ella fóra un 
d’ells estaria disgustada perquè no es mulla per a res. Demostra ser molt irresponsable. Almenys el Partit 
Popular es postula a favor o en contra del que s’eleva al Ple. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) demana la paraula per al·lusions, ja que la regidora de Personal l’acusa fora del 
torn de paraula. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que li donarà la paraula perquè l’ha demanat per al·lusions, però li demana que 
no tergiverse les coses perquè la Sra. Palacios ha intervingut en el segon torn de paraula, per la qual cosa 
és bo demanar disculpes quan un s’equivoca. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que l’informe núm. 15/2014 sobre les previsions pressupostàries del capítol I 
on diu que existeixen irregularitats en el citat capítol; per tant, que voldria saber qui menteix. Aquesta 
al·legació no ha sigut presentada per a paralitzar la depuradora, ja es va avisar en el seu dia que es 
posaria, i pregunta que si tanta pressa es tenia per a aprovar el tema de la depuradora, perquè no es va 
convocar un ple extraordinari. Resulta que un projecte de 2008 com és el de la depuradora es retarda 
perquè es presenta una al·legació en els 10 dies d’exposició del pressupost. Es tracta d’una al·legació 
bassada en un informe jurídic que diu que existeixen irregularitats. Ací l’únic que es presenten són 
mocions “empastre”, un darrere de l’altre. Nosaltres hem d’assumir quan hem dit moltes vegades que 
votaríem a favor moltes coses si es buscaren responsables, però no es busquen, ací paga poble i punt. 
Belcaire Sud, depuradora, Ronda, etc., igual que l’anterior proposta dels avals de Moncofa UTE, ens 
demaneu el vot, vos diem que votarem a favor si busqueu responsables i no ho feu, siguem sincers, no 
podeu aleshores pretendre que votem a favor. O també mentiran com amb l’informe citat. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que ell ha demostrat moltes vegades no ser sincer. No convoquem un ple 
extraordinari perquè estem farts de la poca responsabilitat que demostra l’oposició deixant mocions 
damunt de la taula, provocant que es convoquen plens extraordinaris i no admetent els seus errors. Eixa 
responsabilitat que busquen podrien haver-la demostrat votant una moció de censura i governant, però no 
sap si és que tenen por. El Sr. Canós ha sigut covard i el que li falta és la responsabilitat per a estar ací i 
assumir el que li toca. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 6 vots a favor del Grup Socialista, 1 vot en contra del 
Grup Bloc i 5 abstencions del Grup Popular. 
 
6. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA QUE INSTA LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL A LA CONFECCIÓ D’UN PLA D’OCUPACIÓ CONSENSUAT AMB ELS AGENTS 
SOCIALS I ECONÒMICS 
 
El treball és un dret fonamental de les persones. Significa la possibilitat de cada un de forjar-se un 
projecte de vida en l’àmbit professional i en l’àmbit personal; significa que cada persona puga sentir-se útil 
dins de la nostra societat. L’atur, més allà de les evidents connotacions econòmiques, significa la 
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destrucció d’eixe projecte de vida i comporta una inadmissible sensació d’inutilitat social per a la persona 
afectada. I desgraciadament, hui per hui, és precisament l’atur el principal problema que té la nostra 
societat i el que més preocupa a la ciutadania. 
 
En el cas de la nostra província, no solament és que ocupa un dels primers llocs en el rànquing de l’atur, 
sinó que les estadístiques assenyalen clarament les dificultats estructurals que té el nostre territori per a 
remuntar una situació cronificada en el temps.  
 
Som una de les províncies més castigades per la desocupació i no obstant això, retardant qualsevol 
esperança de canvi i recuperació, Castelló no disposa d’una planificació estratègica compartida pels distints 
agents socials i econòmics, institucions públiques i societat civil, per a definir un full de ruta que reforme el 
model productiu i genere un horitzó socioeconòmic distint, més estable, sostenible i pròsper. 
 
El pla conjunt d’ocupació impulsat per la Generalitat ha sigut un fracàs en la nostra província, per 
insuficient i per falta d’ajust a la realitat. 
 
D’una altra banda, la reforma laboral ha produït una devaluació considerable del treball disponible. La 
degradació de les condicions laborals i la pèrdua de drets no ajuden a configurar un model d’economia 
avançada i moderna com el que hauríem de desitjar tots junts. 
 
Els responsables públics no podem més que sentir com un fracàs propi el fet de no poder aconseguir 
donar solució als problemes de la ciutadania i, en aquest sentit, no podem estar satisfets mentres hi haja 
persones que volen treballar i no poden fer-ho. 
      
Les administracions locals, per tant, no poden romandre alienes al drama de l’atur. La proximitat i el 
coneixement de la realitat concreta fan que els ajuntaments, a més d’estar més pròxims al problema, 
puguen també ser un actor qualificat per a fomentar l’ocupació. 
 
Des de l’any 2011 el nostre municipi no percep ni un euro del SERVEF, entitat que pertany a la Generalitat 
Valenciana. 
 
És per això que el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Moncofa proposa l’adopció del següent 

ACORD 

Instar la Diputació Provincial, com a agrupació de municipis, perquè amb la participació de tots els agents 
socials i econòmics, impulse un pla d’ocupació que tinga als ajuntaments com a principals protagonistes en 
la lluita contra l’atur i en el manteniment i la millora dels serveis bàsics a la ciutadania. Un pla d’ocupació 
que, a partir de les modificacions del pressupost i les possibles incorporacions del superàvit, en cap cas 
siga inferior al 10% del pressupost provincial i que tinga com a línies prioritàries les següents: 
 

• Ajudes als ajuntaments per a la contractació de treballadors per al funcionament dels serveis 
essencials municipals. 

• Ajudes a la creació i consolidació de cooperatives i fórmules d’economia social. 

• Ajudes a autònoms i pimes. 

• Ajudes específiques per a projectes i empreses lligades al turisme i indústries culturals”. 

La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que fa poc més d’un any la Generalitat Valenciana va presentar un 
pla d’ocupació en què transferia uns diners a les diputacions provincials perquè al seu torn fóra transferit 
als ajuntaments. En el cas de la Diputació de Castelló, va optar per fer unes bases en què es donaven els 
diners a les empreses privades amb una sèrie de requisits com que l’empresa no tinguera relació amb el 
sector agroalimentari, ni amb el sector terciari ni fóra empresa relacionada amb el turisme. Pràcticament 
ninguna de les empreses del nostre municipi complia els requisits per a poder accedir a aquestes ajudes. A 
més a més ni el nostre municipi ni cap rep cap ajuda del SERVOF, que hauria de subvencionar els 
ajuntaments per a generar ocupació, i es converteix així en una oficina per a inscriure’s i poc més. Vist el 
fracàs del pla de la Generalitat creat per Alberto Fabra i si considerem que la Diputació de Castelló té un 
superàvit pressupostari, presentem aquesta moció perquè es puguen rebre els diners necessaris per a 
poder crear treball en el municipi i demana el suport de la resta de grups. 
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El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que una vegada més estem davant d’una moció política, ja que el Partit 
Socialista també està representat en la Diputació. Ens consta que la Diputació de Castelló està fent un 
esforç amb el tema de l’ocupació, més que l’Ajuntament de Moncofa. No estem en contra de la moció, al 
contrari, estem a favor perquè pensem que tota ajuda és poca per a generar treball en el municipi. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el seu grup també tenen representació en la Diputació però que creu en 
la política de baix cap a dalt, per la qual cosa la moció els pareix correcta i, encara que pensa que és una 
moció política, votaran a favor, encara que pareix que sempre s’abstenen. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que aquesta moció és la primera a la qual el Sr. Canós dóna el seu 
vot a favor des de fa mesos, fa bastants plens que s’absté i almenys el Partit Popular es mulla però ell no. 
Al Sr. Andrés li diu que no és cert que la Diputació faça un esforç per crear treball, que al municipi de 
Moncofa no li arriba ni un euro de la Diputació per a crear ocupació,  mentres que aquest Ajuntament fa 
vertaders esforços per a crear treball temporal, tal com estan les coses. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) llig un titular que diu: “La Diputació inverteix 547.800 euros per a crear 1.000 
llocs”, per la qual cosa creu que alguna cosa farà la Diputació. I tenen la responsabilitat que els arribe a 
Moncofa part d’eixa ajuda per tractar-se d’un municipi de la província de Castelló i pregunta si és que 
exclouen el municipi, perquè Moncofa està per damunt del grup polític que el governe. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per unanimitat. 
 
 
7. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA QUE INSTA EL GOVERN D’ESPANYA 
A RECONSIDERAR L’IVA DELS SERVEIS DE PERRUQUERIES 
 

Els establiments de perruqueria són un sector que agrupa 685 salons en la província de Castelló, que 
suposen xicotets negocis regentats per un o dos treballadors. La majoria d’aquestes empreses estan 
formades per dones que representen més del 85% en aquest sector, que en 2011 ocupava 1712 persones 
en el nostre territori. 

La situació actual econòmica havia situat aquests salons en una situació bastant compromesa, provocada 
per la baixada d’afluència de clients i en menor nombre de serveis prestats. 
 
Aquesta situació va portar a molts salons a haver de realitzar ajustos en els preus dels serveis que 
prestaven i, en conseqüència, en els seus beneficis amb el fi de pal·liar la caiguda de clients, per a 
intentar seguir amb els seus negocis i mantindre els llocs de treball. 
 
El govern d’Espanya, en setembre del 2012, aplica una nova mesura general que consisteix a incrementar 
l’IVA del sector del 8% (vigent fins al 31 d’agost de 2012) al 21%. 
 
La substancial pujada de 13 punts ha provocat, en aquests xicotets negocis, l‘afonament definitiu. Els 
motius són clars: 
 
- Aquells empresaris que optaren per traslladar la pujada dels 13 punts als clients han vist que la majoria 
d’aquests, davant d’un increment tan desmesurat dels preus, han desaparegut. 
 
- La resta dels xicotets negocis de perruqueria que no han aplicat la pujada i que han estat assumint ells 
els impostos, finalment presenten forts resultats negatius (el marge mitjà de benefici d’un saló és inferior 
al 13%) i açò ha precipitat la caiguda i el tancament dels negocis. 
 
Durant l’any 2013 s’han tancat 114 salons i s’han perdut aproximadament 285 llocs de treball en la nostra 
província. 
 
Les previsions per al 2014 apunten una nova pèrdua de més empreses i per descomptat més treballadors. 
Estem parlant d’una xifra aproximada a 81 nous salons tancats i uns 200 empleats sense treball. 
 
En dos anys aquest sector s’ha reduït un 28%, amb el consegüent impacte col·lateral en altres sectors 
que, de forma indirecta relacionats amb ell (empreses de subministraments de productes, d’aparells, de 
mobiliari, etc.) i que no es quantifiquen en aquest escrit. 
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D’una altra banda i de forma recent, aquest mateix any el Govern ha anunciat la rebaixa impositiva del 
21% al 10% en les transaccions d’objectes d’art i una rebaixa de l’IVA cultural com a mesura per a 
incentivar-ne el consum, al·ludint que és molt important per a l’economia espanyola. 
 
A parer nostre, el sector de la perruqueria no solament és rellevant des del punt de vista numèric, que ho 
és i molt, sinó que també des del punt de vista social. Forma part del teixit empresarial del país, és un 
sector de petits empresaris i emprenedors que mantenen, encara hui, un nombre important de llocs i que, 
a més a més, és dels pocs sectors que estan regentats per dones en la pràctica totalitat. 
 
Creiem que si els objectes d’art han obtingut una consideració especial, la perruqueria també mereix ser 
tinguda en compte. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per al debat i la votació el següent ACORD: 

 

• Instar el Govern perquè reconsidere la mesura presa del tipus general de l’IVA del 21% als 
serveis de perruqueria i tornar a situar aquest sector en un escalat impositiu del 10% d’IVA”. 

A les 20.55 hores s’incorpora la regidora Rocío Martínez però no vota el punt per incorporar-se quan ja 
estava iniciat el debat. 

La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que l’Impost sobre el Valor Afegit dels serveis de perruqueria que 
estava establit en el 8% ha passat en l’últim any al 21%, per la qual cosa és una mesura que afecta 
aquestes xicotetes empreses i els llocs de treball que comporta aquesta activitat. Pensem que és necessari 
que el govern reconsidere aquesta decisió, per la qual cosa presentem aquesta moció. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que com el Grup Socialista té representació a Madrid, pensen que hauria 
de ser allí on es diga açò i no sap si l’Ajuntament té potestat per a opinar sobre si es canvia el tipus d’IVA 
en un sector determinat o no, sinó que hauran de ser els diputats, que cobren per això, els que ho diguen. 
De totes formes, és instar perquè el Govern reconsidere la mesura. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que és una moció correcta, que el seu grup també l’ha presentat davant de 
Les Corts, però vol dir-li a la Sra. Palacios que com sempre menteix per a desprestigiar el Grup Bloc, ja 
que en l’acta del 29 d’abril el seu grup va votar a favor una moció presentada pel Grup Popular, per la 
qual cosa és una mentida darrere d’una altra; diuen que no existeixen uns informes que sí que existeixen; 
que no votem res a favor, quan sí que s’ha votat a favor del dictamen de la Ronda; així que a vore quina 
altra mentida se’ls ocorrerà. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta  aprovat per unanimitat. 
 
8. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA QUE INSTA LA GENERALITAT 
VALENCIANA A SOL·LICITAR MAJORS AJUDES PER A L’AGRICULTURA VALENCIANA 
 
A finals del passat any 2013, es va arribar a un acord al si de la UE per a acometre la reforma de l’actual 
política agrària comuna i establir les bases que la regiran en el període comprés entre els anys 2014 i 
2020. 
 
De resultes d’aquest acord es va implantar la fitxa econòmica; és a dir, el pressupost que s’anava a 
destinar des de la Unió Europea per a la Política Agrícola Comuna, pressupost que va suposar una 
important retallada en el muntant total i, particularment, en l’import destinat al sosteniment del sector 
agrari espanyol. 
 
Dins dels fons de la UE, la política de la PAC és la que major percentatge rep. Amb un total de 408.310 
milions de € per al nou període 2014-2020 en la UE, el gros de la PAC se l’emportaran les ajudes directes, 
amb 312.700 M€. Per a Espanya, el repartiment de la PAC serà de 37.700 M€ en matèria de pagaments 
directes i 8.053 M€ de desenvolupament rural.  
 
El 20 de desembre del 2013 es van publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea els distints reglaments 
que defineixen les regles del joc en la nova PAC. Particularment important resulta ser el Reglament (UE) 
1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen normes 
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aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la 
Política Agrícola Comuna i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 637/2008 i (CE) 73/2009 del Consell, 
així com el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 
relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell ja que ambdós fixen els muntants 
econòmics amb els quals es farà front al pagament de drets en les diferents produccions agràries que els 
tenen establits i les activitats econòmiques subvencionables en l’àmbit rural. 
 
En la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada el 21 de gener passat es va 
arribar a l’acord pel qual es fixa el repartiment dels fons per al desenvolupament rural procedents del 
FEADER establits en 8.053 M€, dels quals a la Comunitat Valenciana li van correspondre 204 M€; és a dir 
el 2,5%, inferior inclús a l’assignació de comunitats molt més reduïdes en superfície com Múrcia. En la 
conferència, l’Administració General de l’Estat es va comprometre a aportar el 30% de la despesa nacional 
que corresponga a cada programa de desenvolupament rural de les CCAA calculat a la taxa màxima de 
cofinançament permesa pel Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de 
desembre de 2013 relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER). 
 
Amb tot això, resultarà que l’executiu central aportarà als programes de desenvolupament rural de la 
Comunitat Valenciana un màxim de 42 M€, xifra que contrasta clarament amb els 210 M€ que, finalment, 
va ser l’aportació que va comprometre l’anterior govern socialista en el passat període de programació de 
la PAC 2007-2013.  
 
D’aquesta manera, la quantia de les ajudes que rebrà el camp valencià, és més d’un 80% inferior a la 
despesa de l’Estat a la Comunitat Valenciana en 2007-2013. Un autèntic desastre que afecta tots els 
municipis rurals i també a sectors com els agricultors jóvens o microempreses, entre altres; i que  
necessitarà d’un gran esforç inversor de la Generalitat Valenciana per a compensar aquesta retallada, cosa 
impensable tenint en compte l’estat econòmic, a la vora de la fallida, de la Generalitat. 
 
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la consideració i aprovació del Ple els següents  

 
ACORDS 

 
1. Denunciar la discriminació sofrida per la Comunitat Valenciana en l’assignació de recursos per a 
Desenvolupament Rural per al període 2014-2020. 
 
2. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana perquè reclame al Govern de l’Estat que aporte per al 
període 2014-2020, almenys, els mateixos fons que per al Desenvolupament Rural va aportat 
l’anterior Govern per al període de programació de la PAC 2007-2013, és a dir un import no inferior a 
210 M€”. 

 
L’alcalde explica que ja que aquest municipi pioner en l’explotació agrícola de cítrics hem anat veient com 
s’invertia més en infraestructures, en regadiu, en varietats de la fruita, i tanmateix en el tema econòmic 
hauria de buscar també eixes responsabilitats que tant ixen a relluir ací i ja que el Partit Popular està 
governant en aquesta comunitat més de 25 anys, el tema de l’agricultura està tirat per terra i en les 
últimes. Principalment perquè mai ha tingut el suport necessari per a estar a l’altura; en segon lloc perquè 
pel tipus de terreny els cítrics han sigut arrasats per gelades i pedregades i, encara que insistint, no hi ha 
hagut eixida. Sol·licita la solidaritat de tots perquè s’aprove aquesta moció a favor de l’agricultura. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que quan el país era governat pel Partit Socialista arribaven moltes menys 
ajudes que quan estava el Partit Popular, entre altres coses perquè aquest sí que reclamava a Europa que 
és qui dóna diners per a aquest sector en aquesta comunitat. No tenim res més a dir que sí, que vinguen 
més diners per a l’agricultura valenciana, per descomptat. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que estan d’acord amb la moció i no parlarà dels partits polítics d’àmbit 
nacional, sinó d’àmbit autonòmic, on de 30 anys a aquesta part està costant moltíssim alçar l’agricultura; 
no hi ha un relleu a nivell tècnic ni social per a eixa generació d’agricultors i qualsevol ajuda vinga d’on 
vinga, benvinguda siga. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per unanimitat. 
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9. DICTAMEN RELATIU AL SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE MONCOFA 1/2014 
 
Que en virtut de Providència d’Alcaldia i de la Regidoria de Medi Ambient de data 9 de gener de 2014 es 
va sol·licitar als serveis tècnics municipals un informe en relació amb l’escrit amb número de registre 
d’entrada 7246, de data 13 d’agost de 2013, presentat per Sr. David Fornés Artigues, on manifesta actuar 
en representació de la mercantil Juan Fornés Fornés, SA, en què exposa estar interessat en la construcció 
d’una estació de servei dins de l’aparcament del supermercat siti en l’av. Científic Avel·lí Corma d’aquesta 
localitat. 
 
En l’escrit manifestava així mateix que la parcel·la tenia com a ús global el residenciali i no són 
compatibles l’ús industrial ni les estacions de servei en la zona. 
 
Que a través del referit escrit, va sol·licitar la modificació puntual de les normes subsidiàries de Moncofa 
vigents en l’actualitat perquè en la parcel·la ocupada per l’activitat de “Supermercat amb aparcament i 
servei d’autollavat de vehicles”, l’ús “Estació de servei” fóra compatible amb els usos vigents.  
 
Que en contestació a la citada Providència, l’arquitecte municipal i qui subscriu evacuaren un informe en 
data 15 de gener de 2014 amb la següent fonamentació jurídica: 
 
“En primer terme, s’ha de fer referència al fet que en la nostra legislació urbanística no existeix un dret a 
la tramitació de documents de planejament per part dels particulars. 
 
Aquest extrem, del qual s’aprofundirà amb posterioritat a compte del supòsit de fet plantejat en la 
providència objecte d’aquest informe, és pacíficament reconegut pels tribunals. 
A tals efectes, és paradigmàtica la resolució de la Sala Contenciosa Administrativa del mateix Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de la recent Sentència núm. 287/12 de data 16 de març 
de 2012. En aquest sentit, el FJV d’aquesta, en relació amb sentències de la mateixa Sala Contenciosa 
Administrativa de data 20 de juliol de 2008, dictada en el recurs 846/06 i de data 17 d’octubre de 2008, 
dictada en el recurs 193/07 ve a disposar el següent: 
 
“Quant al dret a la tramitació, hem d’afirmar que no existeix com a tal dret ja que no podem oblidar 
que totes les lleis urbanístiques estatals o autonòmiques i la jurisprudència del Tribunal Suprem i tribunals 
superiors de les comunitats autònomes, parteixen de dos premisses: 
a) L’urbanisme, com a disseny de la ciutat, és una funció pública, art. 1.1 de la Lley Valenciana (sic) de la 
Llei 6/1994, art. 3.1 de la Llei Valenciana 16/2005, criteri que podem vore en totes les lleis que precediren 
i jurisprudència del Tribunal Suprem, actualment l’art. 3.1 de la Llei estatal 8/2007 remarca aquest 
caràcter: "(...) L’ordenació territorial i la urbanística són funcions públiques no susceptibles de transacció 
(...)". 
b) Eixa funció pública en què consisteix l’actuació urbanística es tradueix en discrecionalitat a l’hora de 
dissenyar la ciutat i el ius variandi per part dels municipis com han posat en relleu centenars de sentències 
de la Sala Tercera del Tribunal Suprem al llarg dels anys, així en la de 3.07.2005 (Secció Cinquena) ens 
dirà l’alt tribunal: "(...) el planificador –gaudeix- (sic) de gran discrecionalitat, tenint en compte una 
multitud de factors, tals com el model urbanístic elegit per al municipi, la voluntat de desenvolupament 
sostingut o desenvolupament fomentat, la forma i localització en què el planificador desitja que el 
desenvolupament es materialitze, etc.,(…)", discrecionalitat que no significa arbitrarietat com afirma l’alt 
tribunal en sentència 25.07.2007 (Secció Cinquena). En el tema que estem tractant significa que 
l’Ajuntament valora la proposta i decideix la iniciació de la tramitació o la denega, li bastarà d’afirmar que 
no pensa desenvolupar eixa zona, que no pensa fer-ho en la forma proposada, etc. En definitiva, no 
existeix el dret que un programa d’actuació integrada ni cap instrument de planejament siga tramitat, tal 
vegada per això s’està estenent en les legislacions amb el fi d’evitar despeses a les empreses o particulars 
el "dret a la informació prèvia", baste la lectura de l’art. 6.b) de la Llei Estatal 8/2007 o art. 129.2 de la 
Llei Valenciana 16/2006 (sic). 
 
D’acord amb el que s’acaba d’exposar, resulta l’art. 45 de la Llei Valenciana Llei 6/1994 i art. 130 de la Llei 
Valenciana 16/2006 (sic), on la decisió d’iniciar o no el procediment correspon al Ple Municipal; en 
definitiva, tots els procediments per a l’aprovació d’instruments de planejament i normalment 
de gestió s’inicien d’ofici. 
 
Dit tot l’anterior, i quant al supòsit que ens ocupa, l’art. 81.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana estableix que: “Els particulars podran formular documents d’avanç del 



Ajuntament de Moncofa    
  Secretaria 
Plaça de la Constitució, 1  Tel. 964 580 421 
12593 Moncofa (Castelló)  Fax: 964 580 348  
http://www.moncofa.com  secretaria@moncofa.com 
 

Acta de la sessió plenària ordinària de 29 de maig de 2014                   Pàgina     21 

planejament i sol·licitar a l’Ajuntament la modificació del pla general, mitjançant la presentació de la 
documentació tècnica necessària a aquest fi. En cap cas poden tramitar-se plans d’elaboració particular 
simulant que es tracta d’iniciatives formulades d’ofici”. 
  
Certament, i a través de la citada previsió, se supera la restricció establida en l’art. 145 del derogat  
Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament 
de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual: “Els plans generals o les modificacions han de ser redactats 
i subscrits per tècnics competents al servei de l’Administració o contractats per ella”; precepte la 
contravenció del qual va provocar certs pronunciaments jurisprudencials d’anul·lació del pla aprovat i 
redactat per tècnic competent al servei de l’Ajuntament o sense mediació de contractació administrativa 
amb l’esmentat propòsit (STSJCV 599/2005, de 27 de maig, recurs 498/2003).  
 
No obstant l’anterior, en l’actualitat, el citat art. 81.2 LUV ve a facilitar als particulars la formulació 
d’avanços de planejament, així com la sol·licitud de modificacions.  
En aquest últim cas, la instància de presentació no ha de contindre una mera sol·licitud de modificació del 
planejament, sinó la “documentació tècnica necessària a eixe fi”, cosa que s’ha d’entendre com un 
requeriment d’aportació pel particular del document/s mateix en què es recull la modificació.  
 
Atenent tot l’anterior, l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, atenent una eventual presentació de 
l’avanç de planejament en els termes assenyalats, qui en l’exercici de la seua potestat discrecional 
degudament motivada, es pronunciarà sobre la modificació proposada i, en cas que n’advoque per 
l’oportunitat i la tramitació, haurà de sol·licitar els informes tècnics, jurídics o medioambientals que 
considere pertinents. 
 
El que s’informa l’Alcaldia i la Regidoria de Medi Ambiente en contestació a la Providència de referència.” 
 
Que en data 16 de gener de 2014, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament va efectuar trasllat a la citada mercantil 
en els termes assenyalats; açò és, no li va requerir a fi que aportara cap document, sinó li va indicar que, 
d’acord amb el que preveu la legislació urbanística, les sol·licituds de part de modificació de planejament 
han de portar aparellades la documentació tècnica necessària a eixe fi. 
 
A la vista d’aquest trasllat, la mercantil Juan Fornés Fornés, SA presenta el citat document tècnic d’avanç 
mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 810 de data 7 de febrer de 2014. 
 
Que a la vista de tal escrit i del document d’avanç presentat, l’Alcaldia Presidència d’aquest Ajuntament 
dicta Providència de data 23 d’abril de 2014, en què manifesta que: “és voluntat seua promoure la 
modificació de les normes subsidiàries d’aquest municipi tal com s’expressen en el document tècnic 
d’avanç de planejament que ara es presenta”. 
 
Que així mateix, i a través de la citada providència, se sol·licita “informe als serveis tècnics sobre la 
legalitat de la modificació que consta en el citat document i al tècnic d’Urbanisme sobre el procediment a fi 
de portar a terme la modificació”. 
 
Fonaments jurídics 
 
- En relació amb el que estableix el títol V de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport 
a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació i en les normes subsidiàries d’aquest 
municipi. 
 
L’al·lusió a la present normativa es fa necessària des de la controvèrsia i inseguretat jurídica creada tant a 
funcionaris municipals com altres operadors jurídics, pel contingut del que estableix el títol V d’aquella llei, 
tant amb la legislació urbanística en matèria d’ordenació del territori i urbanisme com pel document de 
planejament general vigent en aquest municipi; sobretot atenent el caràcter de legislació bàsica que ve a 
atorgar-li la disposició final primera de la mateixa llei en establir que: “El que disposa el títol V de la 
present llei té caràcter bàsic al dictar-se a l’empara de les competències que correspon a l’Estat en l’article 
149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a 
determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i les bases del 
règim miner i energètic, respectivament.” 
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En relació amb la citada llei, cal ressenyar-se, en primer terme, que l’art. 40 va procedir a la modificació 
de l’art. 3 del Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la 
Competència en Mercats de Béns i Serveis. 
 
A aquest respecte i en allò que ara ens interessa, aquest precepte ve a establir el següent: 
 
«Article 3. Instal·lacions de subministrament a la menuda de carburants a vehicles en establiments 
comercials i altres zones de desenvolupament d’activitats empresarials i industrials. 
 
1. Els establiments comercials individuals o agrupats, centres comercials, parcs comercials, establiments 
d’inspecció tècnica de vehicles i zones o polígons industrials podran incorporar entre els seus 
equipaments, almenys, una instal·lació per a subministrament de productes petroliers a vehicles. 
(...) 
3. L’òrgan municipal no podrà denegar la instal·lació d’estacions de servei o d’unitats de 
subministrament de carburants a vehicles en els establiments i zones anteriorment 
assenyalats per la mera absència de sòl qualificat específicament per a això. 
 
4. La superfície de la instal·lació de subministrament de carburants, no computarà com a superfície útil 
d’exposició i venda al públic de l’establiment comercial en què s’integre a l’efecte de la normativa sectorial 
comercial que regisca per a aquests.» 
 
A fi d’abordar la present qüestió resulta necessari recordar que els art. 149.1) 13 i 25 CE atorguen 
competència exclusiva a l’Estat sobre les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i sobre les bases del règim energètic; mentres que el règim de distribució de competències 
urbanístic entre l’Estat i les comunitats autònomes va quedar perfilat a partir de la STC 61/1997, de 20 de 
març, la qual va declarar la competència autonòmica exclusiva sobre Urbanisme, encara que: “ha 
d’integrar-se sistemàticament amb aquelles altres estatals que, si bé en cap manera podrien legitimar una 
regulació general del règim jurídic del sòl sencer, pot propiciar, tanmateix, que s’afecte puntualment la 
matèria urbanística”. 
 
Aquesta “integració sistemàtica” a la qual fa referència la STC 61/1997 fa que tampoc resulte ociós 
recordar que la recent STC núm. 170/12 de 4 d’octubre, ja va vindre a declarar com a incompetent l’Estat, 
quant a la regulació de determinades previsions de caràcter urbanístic –disposició transitòria primera a)- 
del Reial Decret-Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la Competència en 
Mercats de Béns i Serveis. Aquesta Sentència, en el FJXII va previndre el que segueix: 
 
“Ja hem assenyalat tant el caràcter exclusiu de les competències autonòmiques en matèria d’Urbanisme 
així com l’obligació que, en cas d’incidir sobre aquelles, les competències de l’Estat es mantinguen dins 
dels límits que els són propis. Ambdós criteris exclouen que la decisió estatal pretenga fer-se operativa 
mitjançant el recurs a figures i tècniques pròpiament urbanístiques; és a dir, específiques de l’ordenació 
urbana, com són les ac examinades relatives al còmput del volum edificable o d’ocupació, les quals 
produeixen una modificació del planejament concret al qual estan subjectes tots els poders públics [STC 
56/1986, de 13 de maig, FJ 4, reiterat en la STC 149/1998, FJ 5 B)]. El que està vedat és, doncs, la 
utilització de tècniques i instruments urbanístics per a la consecució d’objectius que es diuen 
vinculats a les competències estatals ja que, en aquests casos, no ens trobem en l’exercici de 
les esmentades competències sinó en l’àmbit propi de l’urbanisme de competència exclusiva 
autonòmica i que no pot vore’s desplaçada ací”. 
 
Per a acabar concloent: “que la preexistent limitació d’edificabilitat i ocupació que, per decisió estatal, ara 
es vorà suprimida, opera com una tècnica dins del planejament urbanístic. Limitació que es veu 
forçosament excepcionada o modificada ope legis ja que s’incrementa l’ocupació i edificabilitat d’una 
determinada parcel·la i, per tant, la intensitat del seu ús ja que no altre és l’efecte que es produeix al 
permetre construir una estació de servei als establiments comercials en els casos en què s’haja esgotat ja 
el volum màxim d’edificabilitat i ocupació. De tot el que estem exposant es dedueix que el precepte 
que ara enjudiciem té per objecte immediat la determinació d’un ús a què ha de destinar-se el 
sòl, fet que constitueix un dels aspectes essencials de la competència autonòmica sobre 
urbanisme”. 
 
En aquest sentit, quan ara novament el referit art. 40 de la Llei 11/2013 modifica les previsions d’usos dels 
plans d’ordenació dels municipis i permet la compatibilitat de l’estació de servei amb l’ús comercial i 
industrial, pareix que novament està immiscint-se en la regulació de paràmetres del règim del sòl propis 



Ajuntament de Moncofa    
  Secretaria 
Plaça de la Constitució, 1  Tel. 964 580 421 
12593 Moncofa (Castelló)  Fax: 964 580 348  
http://www.moncofa.com  secretaria@moncofa.com 
 

Acta de la sessió plenària ordinària de 29 de maig de 2014                   Pàgina     23 

de la competència estrictament autonòmica; competència aquesta última de la regulació de la qual, no cal 
oblidar, deriven les normes subsidiàries vigents en aquest municipi, i que estableixen l’ús d’estació de 
servei com a prohibit en la zona objecte del document d’avanç que es presenta. 
 
La STC núm. 37/1987 ja va establir que: “la competència d’ordenació del territori i urbanisme, sense que 
interesse ara analitzar la relació entre els dos conceptes, té per objecte l’activitat consistent en la 
delimitació dels diversos usos a què puga destinar-se el sòl o espai físicoterritorial”.  
 
A més a més, la citada STC 170/2012, fent-se eco de resolucions prèvies del mateix TC, tal com la STC 
21/1999, de 25 de febrer –FJV-, declara que: “l’art. 149.1.13 CE s’ha d’interpretar de forma estricta quan 
concorre amb una matèria o un títol competencial més específic” tal com ocorre en el present cas amb el 
títol competencial referent a urbanisme i ordenació del territori. De fet, es configura com alguna cosa 
excepcional el fet que l’Estat impose un determinat ús del sòl amb independència del que establisca el 
planejament urbanístic local o autonòmic, mentres que aquesta previsió pretén derogar el que preveuen 
els instruments de planejament general a fi que aquests exigisquen una determinada qualificació de sòl 
per a la instal·lació d’una estació de servei.  
Fins a tal punt pot arribar la inseguretat jurídica produïda amb el dictat d’aquesta norma, que els mateixos 
operadors urbanístics tant públics com privats, poden trobar-se davant del fet que un ús específicament 
prohibit en el planejament general com el de l’estació de servei, puga esdevenir-hi compatible pel dictat 
d’una norma amb altes possibilitats de provocar recursos d’inconstitucionalitat per part d’alguna/es 
comunitats autònomes o sobre la qual puguen plantejar-se inclús pels òrgans judicials, qüestions 
d’inconstitucionalitat. 
I això més encara, com dèiem, en un cas com el nostre, en què la tipificació d’aquest ús com a prohibit en 
les normes subsidiàries comporta un encaix un poc forçat amb l’expressió “mera absència de sòl qualificat 
especialment per a això”. 
 
L’anàlisi que antecedeix, malgrat no configurar-se com l’objecte de la providència sobre la qual se sol·licita 
informe i que a continuació s’abordarà, ha de resultar oportú. I això, mentres que a partir de la 
modificació de les NNSS que ara es pretén abordar, es doten de seguretat jurídica les previsions del 
planejament municipal de Moncofa en aquesta matèria, mentres que aquestes vindran a acomodar-se i a 
aproximar-se, ni tan sols parcialment (SU-3: Eixample: Residencial Extensiva. Franja Carretera al Mar), a 
la regulació material d’una normativa estatal, que molt bé pot vore’s sotmesa a certa bel·ligerància 
constitucional en un futur immediat. 
 
- En relació amb el procediment per a la modificació del planejament sol·licitat. 
 
La present modificació del planejament general es realitza en virtut de l’exercici de la potestat de 
planejament urbanístic de la qual és titular el municipi en funció del que disposa l’article 140 CE en relació 
amb els articles 81.1 i 93.1.c) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana (en avant LUV). 
 
A aquest respecte, i d’acord amb el que disposa l’informe evacuat al respecte per l’arquitecte municipal en 
data 5 de maig de 2014, ens trobem davant d’una modificació d’un element integrant de l’ordenació 
detallada; i això d’acord amb la lletra e) de l’apartat primer de l’article 37 LUV, que prevé que l’assignació 
d’usos i tipus detallats en desenvolupament dels previstos per l’ordenació estructural constitueix una 
determinació pròpia de l’ordenació detallada, i en conseqüència correspon a l’Ajuntament l’aprovació 
definitiva, tal com assenyala l’apartat segon de l’esmentat article. En aquest mateix sentit, es pronuncia 
l’article 60 LUV en els apartats primer i segon, així com l’art. 120 e) del Reglament d’Ordenació i Gestió 
Territorial i Urbanística aprovat mitjançant el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell (en avant 
ROGTU). 
 
De la mateixa manera pot concloure’s d’una interpretació sensu contrario del que tipifica l’article 91.1 
LUV, que prevé que correspon a l’Ajuntament l’aprovació definitiva dels plans d’iniciativa municipal que no 
modifiquen l’ordenació estructural. 
 
En aquest mateix sentit es pronuncia l’apartat tercer de l’article 121 ROGTU, que determina la 
competència municipal en l’aprovació i modificació de l’ordenació detallada. 
 
Quant a l’iter procedimental que ha de portar-se a terme a fi de procedir a l’esmentada modificació del 
planejament general, cal atendre, en primer terme, el que disposa l’art. 223.5 ROGTU, que prevé que les 
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modificacions de plans generals referides únicament a elements d’ordenació detallada es tramitaran 
segons al procediment previst per a l’aprovació de plans parcials. 
 
L’al·lusió al Pla General realitzada pel Reglament ha d’entendre’s referida a qualsevol document de 
planejament general vigent, com són les normes subsidiàries vigents en aquest municipi. 
 
Quant al procediment de modificació, cal estar al que estableix l’article 94 LUV, que al seu torn ens remet 
al sotmetiment a informació pública pel termini d’un mes amb les condicions de publicitat establides en 
l’article 83.2.a) de la mateixa LUV. Al seu torn, aquest article disposa que l’òrgan competent de 
l’administració que promoga la redacció del Pla, una vegada conclosa aquesta, ho sotmetrà a informació 
pública per un període mínim d’un mes, anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(actualment DOCV) i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat, i s’haurà de dipositar el 
document de planejament degudament diligenciat per a la consulta pública en les dependències de 
l’Ajuntament. 
En concret l’article 94 LUV estableix en l’apartat primer que les modificacions dels plans es portaran a 
terme segons el procediment establit en cada tipus de pla.  
 
En els mateixos termes es pronuncia l’art. 223.1 ROGTU, a l’establir que les modificacions dels plans es 
portaran a terme segons el procediment establit per a cada tipus de pla, sense necessitat de reiterar 
aquelles actuacions pròpies de l’exposició al públic dels programes, i això sense perjuí que qui tinga 
adjudicada la gestió indirecta, puga tramitar pels seus propis mitjans la publicació i la notificació d’eixa 
exposició al públic. 
 
A tals efectes, haurà de ser el Ple, en virtut del que disposa l’article 86.1 LRJ-PAC, l’òrgan competent per 
a acordar el sotmetiment a informació pública del corresponent document. 
 
Una vegada transcorregut el corresponent període d’informació pública, el document de planejament així 
com les possibles al·legacions presentades hauran de sotmetre’s novament al Ple de l’Ajuntament per a 
l’aprovació; tot això en virtut del que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, (en avant LBRL). 
 
A més a més, i d’acord amb el que preveu l’apartat 2.c) de l’article 22 LBRL, l’aprovació que pose fi a la 
tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística és 
competència del Ple i correspon per tant a aquest l’aprovació per majoria absoluta, d’acord amb el que 
disposa l’article 47.2.ll) de la mateixa Llei de Bases. 
 
Una vegada aprovada la corresponent modificació del planejament per part del Ple, haurà de procedir-se 
a la publicació en virtut del que preveu l’art. 104 LUV en relació amb l’art. 327 ROGTU. 
 
Al seu torn, i d’acord amb el que disposa l’article 106 LUV en relació amb l’article 328 ROGTU, abans de la 
publicació de l’aprovació definitiva ha de remetre’s una còpia diligenciada a la Conselleria competent en 
Urbanisme. 
 
Quant a l’entrada en vigor, cal estar al que preveu l’apartat primer de l’article 107 LUV, que estableix que 
el pla entrarà en vigor i serà immediatament executiu als quinze dies de la publicació de la resolució 
aprovatòria amb transcripció de les seues normes urbanístiques i restants documents amb eficàcia 
normativa. 
 
En referència als mitjans d’impugnació, l’acord plenari d’aprovació de la modificació d’un document de 
planejament general quan la modificació afecta únicament l’ordenació detallada és recurrible en via 
contenciosa administrativa en virtut del que disposen els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, mentres que contra l’acte l’aprovació del 
qual es pretén no hi cal cap recurs, al tractar-se d’un acte de tràmit. 
 
En tot cas, i prèvia finalització del present informe, ha de ressenyar-se el fet que aquest, en compliment 
del contingut de la providència dictada i de les competències de qui subscriu, no entra a abordar 
paràmetres de legalitat propis de l’ordenació de les ordenances particulars de planejament, que en tot 
cas, hauran de ser informats i/o refrendats en l’informe tècnic obrant en l’expedient. 
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En conseqüència, si l’òrgan municipal competent, per raons d’oportunitat, té la voluntat de promoure la 
present modificació de les normes subsidiàries del municipi i atenent raons de legalitat això resulta 
procedent, procediria la incoació del procediment mitjançant la següent proposta de resolució: 
 
ÚNICA. Sotmetre el “document tècnic d’avanç per a la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament urbanístic del municipi de Moncofa” (núm. 01/2014 NNSS) a informació pública durant el 
termini d’un mes amb la publicació prèvia del corresponent edicte en un diari no oficial d’àmplia difusió en 
la localitat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a fi que es presenten les al·legacions, els 
documents i les justificacions que s’estimen pertinents”. 
 
Que així mateix, s’ha evacuat un informe per part del secretari de la corporació amb la 
següent fonamentació jurídica: 
 
“PRIMER. Pel que fa a la iniciativa particular en la formulació de plans urbanístics. 
 
En relació amb aquesta qüestió em remet al que informa el tècnic d’Urbanisme en l’informe de data 5 de 
maig de 2014 (pàgines 1 i 2), en què s’assenyala que no existeix en la nostra legislació urbanística un dret 
a la tramitació de documents de planejament pels particulars, ja que es tracta d’una funció pública que 
correspon en tot cas a les administracions competents. No obstant això, l’article 81.2 de la LUV sí que 
possibilita als particulars la formulació d’avanços de planejament, així com la sol·licitud de modificacions. 
 
Així doncs, serà l’òrgan competent de l’Ajuntament el que haurà de decidir, en l’exercici de la seua 
potestat discrecional, si tramita o no la modificació sol·licitada per la mercantil Juan Fornés Fornés SA. 
 
SEGON. Pel que fa al procediment a seguir per a tramitar la modificació del planejament en 
cas d’estimar-se el que s’ha sol·licitat. 
 
A aquest respecte em remet al que informa el tècnic d’Urbanisme en el citat informe (pàgines 6 a 8), on 
s’assenyalen els preceptes legals que resulten d’aplicació al procediment. Es comparteixen els extrems 
informats, tals com: la modificació afecta a ordenació detallada que competeix aprovar definitivament a 
l’Ajuntament; l’òrgan competent per a sotmetre a informació pública la modificació i aprovar-la 
definitivament és el Ple; els acords que adopte el Ple en el procediment seran adoptats per majoria 
absoluta; la modificació, una vegada aprovada, serà publicada en els termes de l’article 104 de la LUV i  
entrarà en vigor als quinze dies de la publicació; la impugnació de l’acord d’aprovació definitiva serà 
recurrible en via contenciosa administrativa. 
 
TERCER. Pel que fa a la normativa específica aplicable a la instal·lació d’estacions de servei 
vinculades a un comerç i la seua relació amb el planejament urbanístic municipal. 
 
Atés que les sol·licituds de la mercantil expressen la voluntat d’instal·lar una estació de servei juntament 
amb un establiment comercial, resulta necessari analitzar la regulació que, sobre aquesta concreta 
qüestió, realitzen tant la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, com el Reial Decret Llei 
6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i 
Serveis. Ambdós en la seua nova redacció donada per la Llei 11/2003, de 26 de juliol, de mesures de 
suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 
 
Aquesta normativa se cita expressament en el document d’avanç del planejament presentat per la 
mercantil i s’aborda també en l’informe del tècnic d’Urbanisme de 5 de maig de 2014. 
 
Pel que fa a la Llei 34/1988 disposa, en l’article 43.2: 
 
“[…] Els instruments de planificació territorial o urbanística no podran regular aspectes tècnics de les 
instal·lacions o exigir una tecnologia concreta. 
 
Els usos del sòl per a activitats comercials individuals o agrupades, centres comercials, parcs comercials, 
establiments d’inspecció tècnica de vehicles i zones o polígons industrials, seran compatibles amb l’activitat 
econòmica de les instal·lacions de subministrament de combustible a la menuda. Aquestes instal·lacions 
seran així mateix compatibles amb els usos que siguen aptes per a la instal·lació d’activitats amb nivells 
similars de perillositat, residus o impacte ambiental, sense precisar expressament la qualificació d’apte per 
a estació de servei. 
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El que s’estableix en els paràgrafs anteriors s’entén sense perjuí del que estableix la Llei 25/1988, de 29 
de juliol, de Carreteres i les seues normes de desenvolupament.” 
 
Per la seua banda, el Reial Decret Llei 6/2000 recull en l’article 3: 
 
“Article 3. Instal·lacions de subministrament a la menuda de carburants a vehicles en establiments 
comercials i altres zones de desenvolupament d’activitats empresarials i industrials.  
 
1. Els establiments comercials individuals o agrupats, centres comercials, parcs comercials, establiments 
d’inspecció tècnica de vehicles i zones o polígons industrials podran incorporar entre els seus equipaments, 
almenys, una instal·lació per a subministrament de productes petroliers a vehicles.  
 
2. En els supòsits a què es refereix l’apartat anterior, l’atorgament de les llicències municipals requerides 
per l’establiment portarà implícita la concessió de les que foren necessàries per a la instal·lació de 
subministrament de productes petroliers.  
 
3. L’òrgan municipal no podrà denegar la instal·lació d’estacions de servei o d’unitats de subministrament 
de carburants a vehicles en els establiments i zones anteriorment assenyalats per la mera absència de sòl 
qualificat específicament per a això.  
 
4. La superfície de la instal·lació de subministrament de carburants, no computarà com a superfície útil 
d’exposició i venda al públic de l’establiment comercial en el qual s’integre a efectes de la normativa 
sectorial comercial que regisca per a aquests.” 
 
Com ja s’ha dit, la redacció d’aquests preceptes ha vingut de la mà de la Llei 11/2003, de 26 de juliol, de 
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. L’apartat VI del 
preàmbul de la dita norma disposa: 
 
“Atés l’actual escenari de recessió econòmica i tenint en compte l’evolució de les cotitzacions dels 
productes petroliers, es considera justificat per raons d’interés nacional, vetlar per l’estabilitat dels preus 
dels combustibles d’automoció i adoptar mesures directes d’impacte immediat sobre els preus dels 
carburants, al temps que permetran un funcionament més eficient d’aquest mercat. 
[…] 
En l’àmbit minorista del sector, es proposen mesures per a eliminar barreres administratives, simplificar 
tràmits a l’obertura de noves instal·lacions de subministrament minorista de carburants i mesures per a 
fomentar l’entrada de nous operadors. 
 
Es facilita l’obertura d’estacions de servei en centres comercials, parcs comercials, establiments d’inspecció 
tècnica de vehicles i zones o polígons industrials i es profunditza així en els objectius marcats pel Reial 
Decret Llei 6/2000, de 23 de juny.” 
 
El títol V d’aquesta Llei “Mesures en l’àmbit del sector d’hidrocarburs” té caràcter de legislació bàsica, 
d’acord amb el que preceptua la disposició final primera. La dita disposició disposa que el que disposa el 
títol V de la present llei té caràcter bàsic al dictar-se a l’empara de ls competències que corresponen a 
l’Estat en l’article 149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva per a determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i les 
bases del règim miner i energètic, respectivament.  
 
Els títols competencials utilitzats per l’Estat per a dictar la dita norma bàsica vénen referits a la planificació 
general de l’activitat econòmica i a les bases del règim energètic, la qual cosa planteja dubtes raonables 
sobre la possibilitat d’interferir, pel legislador estatal en ús de les citades competències, en qüestions de 
naturalesa eminentment urbanística, en què l’àmbit de distribució competencial va quedar delimitat 
després de la sentència del Tribunal Constitucional 61/1997. En qualsevol cas, és evident que l’òrgan que 
té atribuïda la facultat de vetlar per la constitucionalitat de les lleis és el mateix Tribunal Constitucional, 
per la qual cosa mentres la llei no és declarada inconstitucional, si s’escau, ha de ser tinguda en compte i 
aplicada en els termes que aquesta dispose. Aquests possibles problemes de constitucionalitat dels 
preceptes assenyalats, si bé en la redacció anterior a l’atorgada per la Llei 11/2013, han donat lloc a 
diversos recursos d’inconstitucionalitat contra preceptes del Reial Decret Llei 6/2000, en els quals el 
Tribunal Constitucional ja ha tingut ocasió de pronunciar-se: 
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- Sentència 31/2011, de 17 de març, en què es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l’art. 43 
del Reial Decret Llei 6/2000 per vulneració de l’art. 86.1 CE, i estima igualment que la impugnació del 
paràgraf huité de la disposició final segona havia decaigut en anul·lar-se el citat art. 43. 
 
- Sentència 170/2012, de 4 d’octubre, en què es declara inconstitucional l’apartat a) de la 
disposició transitòria primera del Reial Decret Llei 6/2000. 
 
- Sentència 233/2012, de 13 de desembre, en què es declara que els apartats a) i c) de la 
disposició transitòria primera del Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents 
d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis, són contraris a l’ordre constitucional de 
distribució de competències. 
 
Totes aquestes sentències declaren constitucional l’article 3 del Reial Decret Llei quant que eximisca de les 
llicències municipals que es requerisquen per a l’activitat d’estació de servei per als centres comercials que 
ja compten amb llicència d’obertura. 
 
Del que s’ha exposat es desprén que, segons la legislació bàsica en vigor, els comerços ja instal·lats poden 
incorporar entre els seus equipaments una estació de servei sense que puga denegar-se la instal·lació per 
la mera absència de sòl qualificat per a això. Sobre la prevalència de la legislació bàsica sobre el 
planejament municipal s’han pronunciat algunes sentències, per exemple: 
 
- Tribunal Suprem, Sala Tercera, Contenciosa Administrativa, Secció 5a, Sentència de 16 jul. 2008, 
rec. 5440/2004, en què el FJ QUART assenyala:  
 
“Tant el segon motiu de cassació de l’Ajuntament recurrent com el tercer de l’entitat mercantil han de 
prosperar perquè, en contra del que declara el Tribunal a quo en els fonaments jurídics seté i huité de la 
sentència, no solament els centres comercials tenen la condició d’equipament urbanístic sinó que els grans 
establiments comercials han d’incorporar, entre els seus equipaments, una instal·lació, almenys, per al 
subministrament de productes petroliers a vehicles, mentres que els multicines també han de considerar-
se com a dotacions. 
 
L’article 3 del Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, sota l’epígraf «instal·lacions de subministrament a 
vehicles en grans establiments comercials», disposa que « 1. Els establiments que, d’acord amb l’article 
2.3 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, tinguen la consideració de gran 
establiment comercial, incorporaran entre els seus equipaments, almenys, una instal·lació per a 
subministrament de productes petroliers a vehicles, per a l’abastiment dels quals, amb caràcter preferent, 
no podran celebrar contractes de subministrament en exclusiva amb un sol operador a l’engròs de 
productes petroliers. Aquestes instal·lacions hauran de complir les condicions tècniques de seguretat que 
siguen exigibles, així com la resta de la normativa vigent que, en cada cas, siga d’aplicació, en especial la 
referent a metrologia i metrotècnia i a la protecció de consumidors i usuaris. 2. En els supòsits a què es 
refereix el paràgraf anterior, l’atorgament de les llicències municipals requerides per l’establiment portarà 
implícita la concessió de les que foren necessàries per a la instal·lació de subministrament de productes 
petroliers». 
 
Resulta evident, per tant, que, en contra del que declara la Sala d’instància en el fonament jurídic huité de 
la sentència recorreguda, al contemplar-se un ús compatible comercial mitjançant la ubicació d’un 
hipermercat, es ve a permetre, per imperatiu del transcrit precepte, l’ús compatible terciari de 
subministrament d’hidrocarburs.” 
 
- Sentència Tribunal Administratiu de Navarra, Secció 2a, Resolució de 2 maig 2012, rec. 11-
06520/2011, en què el FJ SEGON disposa:  
 
“Els tràmits per a l’obtenció de la llicència municipal per a estació de servei es realitzaren a l’empara del 
que disposa el Reial Decret Llei 6/2000 (LA LEY 2229/2000). Aquest Reial Decret Llei és norma d’obligat 
compliment en tot el territori, com així ho ha entés el Tribunal Suprem en sentència de 16 de juliol 2008. 
Aquest Reial Decret LLei no conté cap regulació urbanística ni territorial, sinó que conté mesures urgents 
d’intensificació de la competència en el mercat de béns i serveis. 
[…] 
 
Amb aquestes determinacions com ha indicat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria 
de 29 de juliol 2008, el Reial Decret Llei citat determina la possibilitat que els establiments que tinguen la 
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consideració de gran establiment comercial, i compten amb llicència municipal en vigor, poden incorporar 
entre els seus equipaments una instal·lació per al subministrament de productes petroliers, i com que està 
inclòs l’article 3 dins del títol I i, ja que és normativa bàsica, la normativa sectorial s’imposa sobre una 
normativa urbanística de planejament que impedisca una instal·lació d’aquestes característiques, per raó 
del règim d’usos del sòl, fet que determina que les consideracions referides en el present cas a 
determinacions urbanístiques del planejament urbanístic que s’oposaren a la instal·lació, la qual cosa d’una 
altra banda no resulta acreditat a través de la prova pericial oportuna, no impedeixen la concessió de la 
llicència.” 
 
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
2a) Sentència número 681/2013 de 22 maig, en què el FJ QUART recull:  
 
“La parcel·la on s’ubica el centre comercial es correspon amb la zona oci comercial. 
 
Les sentències dictades per aquesta mateixa Sala i Secció de 17 de maig de 2005, en el recurs d’apel·lació 
número 428/03 i de 5 de juliol de 2005, en el recurs d’apel·lació número 151/04 són aplicables plenament 
a aquest pleit: 
 
Determinen les sentències citades: "que el PGOU ni tan sols s’ha vist afectat pel RDL 6/2000 perquè si bé 
resulta incombatut que el sòl en què s’ubica l’establiment comercial Carrefour no tenia previst l’ús 
d’estació de servei, no és menys cert que és "ús comercial"; per la qual cosa es va autoritzar la gran 
superfície, i a l’establir l’art. 3 RDL 6/2000 que l’estació de serveis és un equipament indissociable al de 
gran establiment comercial, es tractaria no solament d’un ús permés sinó obligatori, per la qual cosa no 
seria necessària una requalificació del sòl on s’ubica, ja que a l’estar permés l’ús comercial al qual no 
solament va associat el d’estació de serveis, sinó que aquest mateix té caràcter comercial encara que 
generalment es definisca dotacional. Ens trobaríem, doncs, davant d’una redefinició de l’ús que ni 
infringeix el PGOU ni el modifica, i que com el RDL 6/2000 és norma d’obligatori compliment en tot el 
territori de l’Estat, l’atorgament de la llicència per a la instal·lació d’estacions de servei anexes als grans 
establiments comercials és obligatori, en tractar-se d’una potestat eminentment reglada segons l’art. 22 
RSCL. 
 
Per tant l’estació de serveis com a equipament indissociable del centre comercial, també té caràcter 
comercial, per la qual cosa la construcció i l’activitat estan permeses pel Pla en la parcel·la ocupada per 
Carrefour.” 
 
A més a més, la mateixa Direcció Territorial d’Urbanisme de Castelló, en contestació a la consulta 
formulada per aquest Ajuntament en relació amb la petició de la mercantil Juan Fornés Fornés SA rebuda 
per aquest Ajuntament en data 9 d’abril de 2014 (RE 2420), assenyala que no és necessària una prèvia 
modificació del planejament urbanístic per a l’aplicació del que preveuen els articles 43 de la Llei 34/1998 i 
33 del Reial Decret Llei 6/2000. 
 
Per tant, qui subscriu entén que la instal·lació de l’estació de servei que pretén la mercantil en la parcel·la 
on s’ubica l’establiment comercial no requereix com a requisit previ de la modificació del planejament, 
sense perjuí de la possibilitat de portar a terme tal modificació en ús de la potestat de planejament que 
correspon a l’Ajuntament, i és tal vegada oportú acometre-la, tal com assenyala l’informe del tècnic 
d’Urbanisme, amb el fi de dotar de major seguretat jurídica les previsions del planejament municipal en 
aquest aspecte. 
 
L’únic aspecte que ha d’informar-se desfavorable de la modificació de NNSS que es pretén aprovar és el 
requisit de superfície mínima (1.000 m²) que haurà de tindre l’activitat comercial perquè puga instal·lar 
l’estació de servei, ja que el dit requisit no s’ajusta a la legislació bàsica estudiada, que no parla de 
superfícies mínimes, més bé al contrari, obri la porta a la instal·lació a tots els establiments comercials 
individuals o agrupats, centres comercials, parcs comercials, establiments d’inspecció tècnica de vehicles i 
zones o polígons industrials. 
 
Per tot el que s’ha exposat, no existeix cap inconvenient a procedir a la modificació de NNSS per a 
permetre la instal·lació d’estacions de servei vinculades a activitats comercials en el sòl descrit en el 
document d’avanç del planejament, si bé l’establiment d’una superfície mínima de la dita activitat 
comercial com a requisit per a poder instal·lar l’estació, es considera contrari a la legislació bàsica 
assenyalada. En tot cas, la modificació no pot suposar, a juí de qui subscriu, requisit previ a l’atorgament 
dels permisos per a la instal·lació en cas de ser sol·licitats. 
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Aquest és el meu informe sense perjuí de millor criteri fundat en Dret. No obstant això, l’òrgan competent 
acordarà allò que estime oportú.” 
 
Que de la mateixa manera, s’ha evacuat un informe per part de l’arquitecte municipal en data 
5 de maig de 2014, les consideracions tècniques del qual passen a transcriure’s a continuació: 

“L’objecte de la modificació puntual proposada és el d’introduir en les ordenances particulars del sòl urbà 
SU-3. Eixample: Residencial extensiva. Franja Carretera al mar”, les modificacions quant a les 
compatibilitats d’usos, que permeten la implantació en el dit àmbit d’ordenació de l’ús estació de servei 
vinculat a activitats comercials d’una certa entitat, concretament les que tinguen una superfície construïda 
mínima de 1.000 m². 

La justificació de la modificació s’emmarca en la necessitat de solucionar les contradiccions plantejades en 
relació als usos compatibles establits en les ordenances particulars de les normes subsidiàries de Moncofa, 
després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i 
d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, i la nova redacció donada a l’article 3 del Reial Decret 
Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i 
Serveis, segons el qual: “Els establiments comercials individuals o agrupats, centres comercials, parcs 
comercials, establiments d’inspecció tècnica de vehicles i zones o polígons industrials podran incorporar 
entre els seus equipaments, almenys, una instal·lació per a subministrament de productes petroliers a 
vehicles” i, a més a més: “l’òrgan municipal no podrà denegar la instal·lació d’estacions de servei o 
d’unitats de subministrament de carburants a vehicles en els establiments i zones anteriorment 
assenyalats per la mera absència de sòl qualificat específicament per a allò”. 

No obstant l’anterior, en les ordenances particulars de la zona SU-3 es prohibeixen expressament les 
estacions de servei, per la qual cosa tal com es reflecteix en el document d’avanç de planejament objecte 
del present, no ens trobem davant de la situació de “mera absència de sòl qualificat específicament per a 
això” sinó que ens trobem davant d’una prohibició expressa de l’ús d’estacions de servei. 

S’analitza la problemàtica que suposaria la mera eliminació de tal prohibició, sense més, ja que el dit 
plantejament podria portar que qualsevol ús comercial quedara autoritzat a instal·lar una estació de servei 
vinculat a ell. Per a donar una resposta al plantejament de limitar la implantació indiscriminada d’estacions 
de servei vinculades a qualsevol ús comercial, es considera raonable autoritzar l’ús d’estació de servei en 
activitats comercials de certa envergadura, i es fixa una superfície construïda mínima de 1.000 m². 

S’indica, a més a més, que l’àrea de sòl urbà SU-3 sobre la qual es pretén la modificació, es correspon 
amb l’àrea ubicada entre els nuclis urbans del poble i de la platja, contigua a ambdós costats de l’avinguda 
Científic Avel·lí Corma que els uneix, i vial de pas de molts dels desplaçaments de vehicles dels residents 
del grau, per la qual cosa l’emplaçament d’alguna estació de servei en aquesta àrea minimitzaria els 
desplaçaments de vehicles pel municipi amb la finalitat exclusiva de proveir-se de gasolina. 

Amb tot això, en el document s’identifica l’ordenació detallada de la zona SU-3 vigent i es refon com seria 
la redacció completa després de la modificació proposada, i se substitueix el text vigent: 

“ESTACIONS DE SERVEI: es prohibeixen.” 

Per: 

“ESTACIONS DE SERVEI: es permet únicament, vinculat a activitats d’ús comercial que tinga una 
superfície construïda de 1.000 m².” 

La modificació puntual així proposada afecta exclusivament els continguts de l’ordenació detallada. 

A aquest respecte, la lletra e) de l’apartat primer de l’article 37 LUV prevé que l’assignació d’usos i tipus 
detallats constitueix una determinació pròpia de l’ordenació detallada. 

En aquest mateix sentit, es pronuncia l’article 60.1 LUV, segons el qual: “Constitueix determinació de 
l’ordenació detallada l’assignació d’usos i tipus edificatoris en forma detallada, en desenvolupament dels 
previstos per l’ordenació estructural. S’efectuarà per remissió al Reglament de Zones, i es desenvoluparan 
els usos prohibits, alternatius i compatibles per a cada parcel·la i les condicions limitatives de la seua 
màxima i mínima edificabilitat, volum o altura i ocupació, sobre rasant i sota rasant, així com la dotació 
d’aparcament.” 

I els apartats e) i f) de l’art. 120 del ROGTU, segons els quals formen part de l’ordenació detallada  
l’assignació d’usos i tipus d’usos detallats, per a cada una de les zones d’ordenació en desenvolupament 
dels previstos en les zones primàries i la determinació de les zones d’ordenació i regulació detallada de les 
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condicions edificatòries de cada una d’elles sobre rasant i sota rasant: edificabilitat, altura, número de 
plantes, reculades, volums i altres anàlegs. 

En virtut del que disposen els articles 37.2 LUV i 121.3 ROGTU, correspon a l’Ajuntament l’aprovació 
definitiva de la modificació proposada. 

De la mateixa manera pot concloure’s d’una interpretació sensu contrario del que tipifica l’article 91.1 LUV, 
que prevé que correspon a l’Ajuntament l’aprovació definitiva dels plans d’iniciativa municipal que no 
modifiquen l’ordenació estructural. 

Per tot això, s’INFORMA FAVORABLEMENT el “Document Tècnic d’Avanç per a la Modificació Puntual de 
les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi de Moncofa”, corresponent a la modificació 
NNSS 01/14.” 
 
En conseqüència, i atenent tot el que antecedeix, aquesta Alcaldia Presidència eleva al Ple, amb el 
dictamen previ de la comissió informativa corresponent, la següent proposta de resolució: 
 
Primer. Eliminar de la redacció proposada que efectuen les ordenances particulars en el document 
d’avanç de planejament quant a les compatibilitats, la limitació de la superfície construïda mínima de 
1.000 m², i queda redactada la proposta de planejament que ara se sotmet a informació pública de la 
següent manera: 
 
ESTACIONS DE SERVEI: es permet únicament, vinculat a activitats d’ús comercial. 
 
Segon. Sotmetre el “Document tècnic d’avanç per a la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament urbanístic del municipi de Moncofa” (núm. 01/2014 NNSS) amb la modificació al·ludida en 
l’ordinal primer, a informació pública durant el termini d’un mes amb la publicació prèvia del corresponent 
edicte en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a 
fi que es presenten les al·legacions, els documents i les justificacions que s’estimen pertinents”. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) manifesta la seua intenció d’absentar-se perquè creu que té una 
incompatibilitat professional respecte aquest tema. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) també recorda, com en el ple anterior, que és membre del Consell 
d’Administració de la Cooperativa SOEX-2, per la qual cosa també creu convenient no intervindre en 
aquest punt per incompatibilitat. 
 
A les 21.05 hores s’absenten els dos regidors del Saló de Plens. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que tal com s’ha indicat al principi del Ple pel Sr. Paradís quan es va 
portar aquest punt anteriorment al Ple no sabíem que s’havia d’aprovar per majoria absoluta, per la qual 
cosa s’ha de tornar a votar. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que tots saben que ha sigut sol·licitada per part de l’empresa que 
regenta el súper Mas y Mas la instal·lació d’una gasolinera en el seu pàrquing. Al nostre grup li constava 
que el punt havia quedat aprovat en el Ple passat i també s’ha fet la consulta de si era legal o no tornar a 
elevar al Ple una altra vegada el dictamen. Els vots no van ser una confusió, simplement cal dir que sí que 
es pot tornar a portar al Ple i que va ser una confusió perquè no sabíem que es requeria una majoria 
absoluta que no va tindre. Únicament cal comentar que des del Partit Popular estem d’acord que 
s’instal·len com més comerços millor en el municipi de Moncofa, i que açò provoque una competència 
legal que repercutirà en el veí i en la seua economia per la baixada de preu, però considerem que la zona 
per ser una zona residencial d’adossats no és la millor per a ubicar un tipus de negoci com eixe. La llei 
afavoreix a l’empresa que ho ha sol·licitat, però ens preocupa que en un futur es puga considerar zona 
comercial el camí la Vall o que vullguen posar una gasolinera al costat del supermercat Charter, per la qual 
cosa aquesta mesura pot arribar a ser contraproduent. 
 
El secretari aclareix que tal com ha comentat abans amb la regidora del Partit Popular no hi ha cap 
inconvenient a tornar a portar el dictamen al Ple, però com ha demanat el portaveu del Grup Popular que 
conste en l’acta, explica que únicament podrien oposar-se si l’acord haguera generat drets davant de 
l’interessat o algun particular i al canviar-lo es pogueren conculcar eixos drets. En aquest cas, el Ple és 
sobirà per a tornar a elevar el punt i per a votar-lo. A part de la confusió, el punt va quedar rebutjat sense 
la majoria absoluta necessària i el resultat no ha generat cap dret favorable al tercer, per tant si ara ix 
avant no es voria conculcat cap dret. 
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L’alcalde diu que el motiu de tornar a portar aquest punt al Ple és, a part del tema de la votació per 
majoria absoluta, el d’intentar netejar un dels empastres del Grup Popular, com el que ha demostrat el Sr. 
Paradís dient que és positiu per al poble, que hi hauria més competència, per a després abstindre’s. I 
hauria de fer-s’ho mirar, perquè ja són massa les actuacions en què es demana per part de l’oposició que 
s’inicien els tràmits sobre algun tema, que es demanen els informes i els projectes als tècnics municipals, i 
després s’abstenen. Perquè per a aquest tema es va aprovar l’expedient per unanimitat, els va paréixer a 
tots bé, l’empresa ha invertit uns diners i se li han generat unes expectatives perquè ara no s’aprove el 
punt. Que el Sr. Paradís no vullga filar encara més prim sobre si la zona del camí la Vall o el supermercat 
Charter demanaran el mateix perquè no està contemplat en la llei, cap comerç d’eixa zona disposa dels 
metres necessaris per a poder ubicar una gasolinera, i com aquesta empresa pot emprendre accions legals 
contra aquest Ajuntament que haurem d’acabar pagant tots, com actuen amb eixa falta de responsabilitat 
de votar en contra, abstindre’s i no acudir als Plens i dir mentides que no contestem les cridades quan és 
ell qui no les contesta; els demanaria que reconsideren el seu vot i que siga més coherent que el de l’altre 
dia i l’exposició que acaba de fer. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que com ja van exposar en el seu dia sobre aquest assumpte, entenen que es 
tracta d’urbanisme a la carta, per la qual cosa aquesta gasolinera pot ser molt productiva per a generar 
ocupació i d’una altra banda crear competència en el poble, però des del nostre partit creuen que una 
decisió que es pren ací sense demanar opinió als veïns que són realment els que afectarà eixa gasolinera 
seria prendre una decisió un poc dictatorial. Es tractaria de fer una espècie d’enquesta o referèndum 
perquè els veïns es pronuncien, perquè al cap i a la fi són els que es voran afectats i ens podem trobar 
amb un problema com el que ha generat la depuradora, en què es mobilitzen els veïns i que intenten 
llevar la gasolinera, ja que la llei del Partit Popular està clara quant a les zones comercials en les quals es 
pot ubicar aquest tipus de serveis i a més a més creiem que el terreny del súper Mas y Mas pot no ajustar-
se del tot a la norma. Avisem que es poden generar problemes per part dels veïns i que s’hauria d’avisar 
de la instal·lació d’aquesta gasolinera en la zona residencial i comercial, per la qual cosa demanem que 
s’accepte aquesta suggerència. 
 
L’alcalde pregunta al Sr. Canós si el que vol és que es faça un referèndum en el poble o si únicament 
pretén que es pregunte els veïns dels voltants. El que està clar és que quan cal prendre una decisió, cosa 
que ell no fa, a alguns els agrada i a altres, no. I que el Sr. Canós ja va prendre eixa decisió i que és de 
tindre poca vergonya després de dir que sí tirar-se arrere dient que és pels veïns. Li pareix una falta de 
responsabilitat i l’empastre més gran que ha fet en aquesta legislatura, però té dret a votar el que 
considere. Es torna a repetir el mateix, li vaig demanar que retirara l’al·legació al pressupost perquè li vaig 
dir que anàvem a desestimar-la i en paralitza l’aprovació durant tres setmanes. Ara es posa del costat dels 
veïns quan en el seu dia va dir que li semblava bé. Parla d’irresponsabilitat i d’empastres i ell és el número 
u de les dos coses. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que sempre han defés que és bo una segona gasolinera, però que la 
ubicació no els pareix la més adequada i hui ho tornem a repetir. Respecte que hi havia un expedient que 
aprovem el Grup Bloc i el Grup Popular per unanimitat, llig l’inici de la proposta en què s’indica que en 
data 13 d’agost de 2013 l’empresa Juan Fornés Fornés, SA demana la modificació de les normes 
subsidiàries, o siga, que és la mateixa empresa la que ho va sol·licitar, així que cap dels tres grups es van 
posar d’acord per a res. Sí que és veritat que es va presentar l’escrit en un Ple i el nostre grup no va dir 
que no i tampoc hi va al·legar, però pel que fa que altres comerços puguen fer el mateix, és precisament 
l’Ajuntament el que no ha posat la limitació dels 1.000 metres quadrats, per la qual cosa sí que és 
aplicable a altres zones, perquè la llei s’aplica d’igual manera en tot el territori. Se m’acusa de no contestar 
el telèfon, però els que tenim treballs fora de l’Ajuntament a vegades no podem atendre el telèfon, així i 
tot respecte aquest assumpte li vaig contestar a l’alcalde i vam parlar eixa vesprada diverses vegades, i li 
vaig contestar que havíem parlat i no havíem quedat en res perquè volia convocar un Ple extraordinari i 
urgent i ja se sabia que el regidor Josep Canós havia dit que no podia assistir-hi. Reiterem que no ens 
pareix la millor ubicació. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) aclareix que el motiu de canviar les normes subsidiàries és que en 
aquestes respecte aquest tipus d’instal·lacions posa “es prohibeix” i es tracta de llevar eixes dos paraules, 
però afecta únicament la zona del camí La Mar i, per l’extensió, té raó el Sr. Paradís i s’ha confós l’alcalde, 
que hem llevat la limitació de 1.000 metres quadrats. Sabem que la llei empara qualsevol comerç, però 
s’ha canviat expressament l’expressió “es prohibeix” per a llavar-nos les mans i que no ens puguen dir res, 
perquè sabem que al projecte de gasolinera de la Cooperativa Soex-2 els van posar un contenciós. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) reitera que estan d’acord que hi haja competència respecte al carburant en la 
localitat, però que veu un problema més greu si els veïns es posen en peu de guerra perquè han pagat 
per estar en una zona residencial i ara es troben que construeixen una gasolinera. Demanem que el poble 
opine i que els veïns puguen manifestar si estan o no d’acord amb la instal·lació d’aquesta gasolinera. 
 
L’alcalde diu que ell va preguntar en un Ple als grups de l’oposició si els pareixia bé que s’iniciara 
l’expedient i tots van dir que sí. I ara diuen que no. I això és al que està jugant el Sr. Paradís, a fer 
ximpleries com la de renunciar a la condició de membre del Partit Popular però no a l’acta de regidor. Li 
queden tres “telediaris” d’estar en l’oposició però fins al final estarà fent mal, com en aquest cas, en què 
va dir una cosa i després va fer una altra. Fins i tot els seus companys estan acovardits i no saben què 
votar. Ja fa temps que estem dient que el Partit Popular haurà de responsabilitzar-se de qui està al davant 
en aquest poble. Una vegada més ixen a la llum els problemes interns que té el partit i desemboca que no 
s’aclareixen, no són coherents i tot acaba en empastres; li crea expectatives a l’empresari que està 
interessat a posar la gasolinera, perquè en el seu dia van dir els dos grups de l’oposició que sí i ara a 
l’hora de la veritat diuen el contrari. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 10 vots a favor (6 del Grup Socialista i 4 del Grup 
Popular) i 1 abstenció del Grup Bloc; per tant, resulta aprovat amb majoria absoluta. 
 
10. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
10.1. MOCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU DEL MUNICIPI 
 
Vist l’escrit del Tribunal Superior de Justícia número de registre d’entrada 3.133 de 2 de maig de 2014 en 
el qual s’exposa el pròxim cessament de la jutgessa de pau de Moncofa, Sra. Vicenta Paradís López, que va 
ser nomenada per a l’exercici del càrrec en data 11 de maig de 2011 (BOP d’1 de juny de 2010) per un 
període de quatre anys i on s’indica el procediment a seguir per a l’elecció del nou jutge de pau. 
 
Atenent la convocatòria a la qual es refereixen els articles 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del Poder Judicial i articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
Vist que el 6 de maig de 2014 es remet al Jutjat Degà de Nules, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de 
Moncofa, al Tauler d’Anuncis del Jutjat de Pau de Moncofa així com s’ordena un ban de l’alcalde pel qual 
s’obri el període de presentació d’instàncies per a cobrir el càrrec de jutge de pau, en el municipi de 
Moncofa, des del dia 9 de maig de 2014 al 26 de maig de 2014. 
 
Es va exposar l’edicte en el tauler del jutjat de pau de Moncofa des del dia 9 de maig de 2014 fins al dia 26 
de maig de 2014, en el tauler municipal des del dia 9 de maig fins al dia 26 de maig de 2014 i en el tauler 
d’anuncis del Jutjat Degà de Nules des del dia 9 de maig de 2014 fins al dia 27 de maig de 2014 (article 5 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau) i es va realitzar el ban en el poble i en la platja en el 
qual s’anunciava el mateix període els dies 9, 10 i 12 de maig de 2014. 

 
Atés que en el núm. 56 del Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de data 8 de maig de 2014, es va 
publicar l’edicte de l’alcalde de l’Ajuntament de Moncofa, pel qual s’obria el termini del 9 de maig de 2014 
al 26 de maig de 2014 perquè les persones que estigueren interessades i reuniren les condicions legals, 
sol·licitaren ser nomenades jutge de pau (article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de 
Pau), per escrit dirigit a l’Alcaldia. 

 
Vistes les sol·licituds presentades per les següents persons amb motiu de presentar la candidatura al 
càrrec de jutge de pau en la qual declaren sota jurament les seues dades identificatives i les condicions de 
capacitat i de compatibilitat: 
 

- Sr. José Ramón Vicente Casino amb DNI 18431038-B 
- Sra. Gloria Arias Arnau amb DNI 20480531-C 
- Sra. Cristina Navarro Galí amb DNI 52949116-B 
- Sr. Angel Ruiz Carrero amb DNI 18954279-W 
- Sra. Noelia Navarro Martí amb DNI 52943780-B 
- Sr. Manuel Abad Gómez amb DNI 18894456-W 
- Sr. Alan Bueso Paradís amb DNI 53381936-V 
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S’havia declarat posteriorment a la presentació de la sol·licitud de Sr. Angel Ruiz Carrero que ha sigut 
contractat per aquest Ajuntament com a personal laboral, peó de la Brigada Municipal, i s’ha comprovat 
aquesta circumstància amb el Departament de Personal, el qual confirma que així ha sigut, en virtut del 
Decret núm. 654 de data 9 de maig de 2014, i per tant incorre en incompatibilitat segons l’article 389.3 de 
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria de data 27 de maig de 2014. 
 
Segons els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, article 4 i article 6 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER. Traslladar al Ple de la corporació les candidatures de les següents persones a jutge de pau: 
 

- Sr. José Ramón Vicente Casino amb DNI 18431038-B 
- Sra. Gloria Arias Arnau amb DNI 20480531-C 
- Sra. Cristina Navarro Galí amb DNI 52949116-B 
- Sr. Angel Ruiz Carrero amb DNI 18954279-W 
- Sra. Noelia Navarro Martí amb DNI 52943780-B 
- Sr. Manuel Abad Gómez amb DNI 18894456-W 
- Sr. Alan Bueso Paradís amb DNI 53381936-V 

 
Amb indicació que Sr. Angel Ruiz Carrero ha sigut contractat per aquest Ajuntament com a personal 
laboral, peó de la Brigada Municipal i s’ha comprovat aquesta circumstància amb el Departament de 
Personal, el qual confirma que així ha sigut, en virtut del Decret núm. 654 de data 9 de maig de 2014, per 
tant incorre en incompatibilitat segons l’article 389.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial. 

 
SEGON. Donar trasllat del resultat del nomenament de jutge de pau de Moncofa al jutge de Primera 
Instància i Instrucció del Partit Judicial, que l’elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau). 
 
TERCER. Notificar a l’interessat o interessada el present acord”. 
 
A les 21.20 hores s’incorporen el Sr. Alós i el Sr. Andrés (Grup Popular). 
 
El secretari explica que s’ha facilitat la documentació relativa a aquest punt a tots els regidors per al 
nomenament del càrrec de jutge de pau titular per a ser remés al Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana que és qui ha de fer el nomenament i ve per despatx extraordinari i s’ha de votar la 
urgència perquè el TSJ ha enviat amb més o menys un mes i mig d’antelació a l’Ajuntament; per tant, des 
que va arribar eixe escrit, cal sotmetre’l a informació pública i mentres arriben els edictes, no ha donat 
temps a portar-ho a comissió informativa, per això ha entrat per despatx i amb efectes de l’1 de juny que 
finalitzava el mandat de l’actual jutgessa de pau, com ens van dir des de la Sala de Govern del TSJ que no 
ocorria res perquè era qüestió de dies, nomenarien la persona que resultara elegida. 
 
Se sotmet a votació la urgència i resulta aprovada per unanimitat. 
 
El secretari dóna lectura a la moció i explica la circumstància que ja ve indicada en la moció de Sr. Angel 
Ruiz Carrero, actualment contractat per l’Ajuntament com a personal laboral, per la qual cosa si isquera 
elegit hauria de renunciar al càrrec o al contracte que té en vigor, i de la Sra. Gloria Arias Arnau, que 
també es va consultar amb la Sala de Govern del TSJ i que, a l’exercir el càrrec de jutgessa de pau 
substituta, si resultara elegida hauria de renunciar al càrrec de substituta i ser nomenada titular, 
circumstància aquesta que ens obligaria a iniciar el procediment per a l’elecció del càrrec que té en aquest 
moment. 
 
El Sr. Canós formula una consulta, que en cas que no fóra elegit cap dels sol·licitants si seria el mateix 
govern del TSJ el que ho elegiria amb la llista de sol·licitants. 
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El secretari contesta que, atenent la normativa sobre l’elecció del càrrec de jutge de pau, que per cert és 
bastant antiga i que únicament especifica que haurà de ser elegit per votació i amb majoria absoluta, i que 
si passats tres mesos sense que s’haja proposat un candidat la Sala de Govern del TSJ proposaria un 
candidat, desconeix si de la mateixa llista o si faria alguna altra actuació. Però en principi s’ha d’elevar un 
candidat a proposta del Ple. 
 
L’alcalde proposa que es trie el candidat per votació secreta, ja que la majoria són persones del poble, 
perquè pensem que en base a quins criteris n’hauríem de proposar un o altre. 
 
El Sr. Alós pregunta que si únicament eixiria elegit jutge de pau el que aconseguira 7 vots i si no isquera 
per majoria absoluta, si hauria de repetir-se la votació. 
 
El secretari contesta que com aquest migdia s’ha plantejat ja la possibilitat del vot secret i està contemplat 
en el ROF el vot secret per a l’elecció de càrrecs com és el cas, hem preparat 13 paperets en què 
apareixen els 7 sol·licitants amb el fi que marquen un d’ells, i en cas que no isquera per majoria absoluta 
en una primera votació, es puga fer una segona ronda, sobretot per a poder ajustar-nos a la legalitat i que 
s’arribe a un acord proposant algú. 
 
L’alcalde diu que en cas que no isca un candidat a la primera per majoria absoluta es podria intentar fer 
una segona votació tenint en compte qui ha tret més vots. 
 
El Sr. Canós diu que no dubta de la legalitat del procediment, però que no creu que els polítics actuen 
objectivament quan emeten el seu vot, perquè sol primar la inclinació política dels candidats, sent del tot 
subjectius. Ens sorprén que es contemple en la llei aquest tipus de votacions, per la qual cosa no estem 
d’acord amb la votació ni amb la llei, així que proposem que no isca cap candidat i que siga la Sala de 
Govern del TSJ qui trie objectivament al jutge de pau.  
 
L’alcalde contesta al Sr. Canós que com no està d’acord amb la llei i no es tracta de debatre ací la llei que 
procedim a la votació i si ell creu convenient abstindre’s, encara que diga que no ho fa, es procedirà a la 
votació. 
 
A les 21.33 hores el Grup Popular demanen un recés.  
 
Es reprén la sessió a les 21.30 hores. 
 
Els regidors emeten el seu vot i es dipositen en un recipient habilitat a l’efecte. 
 
El secretari dóna lectura als noms assenyalats en les paperetes i exposa el recompte: 7 vots a la Sra. 
Gloria Arias Arnau, 3 vots a la Sra. Cristina Navarro Galí, 2 vots a la Sra. Noelia Navarro Martí i 1 vot en 
blanc; per tant, el Ple proposa a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia la Sra. Gloria Arias 
Arnau, que serà nomenada jutgessa de pau titular i cessada jutgessa de pau substituta pel TSJ i matisa 
que la ratificació de la urgència es dóna tant a elevar la moció al Ple per despatx extraordinari com a 
haver-se portat sense passar per comissió informativa. 
 
B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I LES RESOLUCIONS (DEL NÚM. 551 DE 20 DE MARÇ DE 
2014 AL NÚM. 700 DE 19 DE MAIG DE 2014) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
2. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
No hi ha comunicacions i disposicions oficials. 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta pels espais de graveta que s’han posat en les zones verdes, que no 
saben el que és. 
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L’alcalde contesta que s’estan instal·lant els “pipi-can” que s’han instal·lat com a millora oferida per 
l’empresa. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) pregunta pels locals i les bústies que es va acordar habilitar per als grups polítics. 
 
L’alcalde contesta que només els siga possible habilitaran els locals i que les bústies ja estan encarregats, 
que en el moment que arriben s’hi instal·laran. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) formula un prec relatiu a la fuga d’aigua que s’ha produït en la Ronda, perquè 
s’arregle si no s’ha arreglat ja, com abans millor. 
 
L’alcalde contesta que s’ha avisat l’empresa constructora perquè com l’obra està en garantia han 
d’arreglar-ho. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) pregunta per l’inventari, que es va dir que es portaria al Ple en gener o febrer i 
encara no ho han fet. 
 
L’alcalde contesta que s’estan corregint alguns errors que no els pareix bé de l’inventari, però que hi ha 
molt de treball a fer i encara no els han corregit. Només estiguen es portarà al Ple. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que presentaren un escrit en febrer passat per a demanar la relació dels 
costos de les indemnitzacions per juís des de 2007 i encara no hem obtingut cap resposta. 
 
L’alcalde contesta que esbrinarà el que ha passat i demà mateix li telefonarà per a comentar-li-ho. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) formula una altra pregunta relativa als espills de les interseccions en els carrers 
com la del carrer La Sénia, estan en mal estat, perquè ho tinguen en compte. 
 
L’alcalde contesta que es revisarà. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) formula una pregunta, atés que desconeixien que l’anterior secretari, Óscar 
Carbó s’ha jubilat, com ha comentat abans l’alcalde, creien que continuava de baixa i no és que vullguen 
que l’actual secretari se’n vaja perquè creuen que està realitzant una labor excel·lent, però voldrien saber 
si està previst obrir el concurs de secretari a Moncofa. 
 
L’alcalde diu que si per ell fóra l’actual secretari es quedaria a Moncofa, però lamentablement té guanyada 
la plaça en un altre municipi i algun dia se n’anirà; per tant, arribarà el dia que s’haurà d’obrir el 
procediment perquè es cobrisca la plaça de secretari. 
 
El secretari explica que a causa de la jubilació d’Óscar Carbó amb motiu de la baixa fa uns mesos, per al 
pròxim concurs unitari que convoca el Ministeri per a llocs vacants que tindrà lloc el pròxim setembre, 
aquest lloc es considerarà vacant a efectes de concurs i es presentaran les instàncies per a cobrir-lo, i 
l’alcalde ha fet eixe comentari perquè recentment s’han convocat a nivell autonòmic per a promocionar 
ajuntaments de categoria superior i diputacions i vaig tindre la sort d’aprovar; per tant, encara que 
volguera ja no podria quedar-me en aquest municipi per ser de segona categoria. En setembre es 
convocarà i suposa que es resoldrà en febrer de l’any que ve, per la qual cosa en eixa data se n’anirà. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) aprofita per a agrair la labor del secretari i diu que queda contestada la 
pregunta perquè desconeixien que l’anterior secretari s’havia jubilat. A continuació formula un prec, que 
sol·licitarà també per escrit, que se’ls comunique quan es realitze la transferència a l’EPSAR dels diners per 
a les obres de la depuradora. 
 
L’alcalde explica que estan a l’espera de la resolució per part de la Conselleria d’Hisenda, que ens ha 
d’autoritzar la firma dels préstecs i en el moment que ens autoritzen ho comunicarem als grups 
immediatament, el que és necessari és que ho resolguen com abans millor. Encara que vullguem firmar els 
préstecs no podem fins que no ens ho autoritze Conselleria. 
 
El secretari apunta que en l’enunciat de la dació de compte dels decrets corresponents a aquest Ple no es 
van anotar cinc decrets i que igual no consten en el llistat i que facilita a continuació als grups indicant que 
seran enviats demà per correu electrònic. 
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Com que no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 21.50 hores i es 
va estendre aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 29 de maig de 2014 
El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Sr. José Vicente Ruano Vila                                          Sr. Jaime Picher Julià 


