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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  

EL 27 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

Dia:     27 de novembre de 2014. 
Hora d’inici:   20 h. 
Lloc:     Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa. 
Convocatòria:   Primera. Decret d’Alcaldia 1.919 de 24 de novembre de 2014. 
Sessió:     Ordinària. 
 
Alcalde president:    Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
Eduardo Paradís García  Francisco Cueco Martí 
José Mª Andrés Alós  Tania Palacios Giménez 
Mª Dolores  Arnau Muñoz  Manuel Martínez Paradís 
Wenceslao Alós Valls  Ana Safont Recatalà 
Rocío Martínez Casado  Josep Canós Marcos 
 
Regidors absents:                Matilde Alós Julià  
    Nadia Martí Arnau   
   
Secretari:    José Vicente Ruano Vila 
 
Interventor:   Jesús Gual Sanz 
 
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 30-10-2014 I 
EXTRAORDINÀRIA D’11-11-2014)   
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària de 30-10-2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
Se sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària d’11-11-2014 i resulta aprovada per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I AGRICULTURA RELATIU A LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL  PAI BELCAIRE SUD A LA 
MERCANTIL PISCIVALL, SL 
 
“Sr. Jaime Picher Julia, alcalde president de l’Ajuntament de Moncofa, en virtut de les facultats que li 
confereix l’art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, DISPOSA:  

 
Que mitjançant l’acord plenari de data 30 d’octubre de 2003, l’Ajuntament de Moncofa va procedir a 
l’aprovació amb caràcter provisional del programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud del 
planejament urbanístic d’aquesta localitat. 

 
Que l’acord de l’aprovació definitiva del programa d’actuació integrada del present sector va tindre lloc en 
virtut de l’acord plenari de data 26 de març de 2009, en execució de la sentència que va procedir a 
l’anul·lació de l’acord plenari de data 18 de maig de 2005 en virtut del qual es va aprovar definitivament el 
programa d’actuació integrada del sector. 

 
Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 10.943 de data 20 de desembre de 2012, la 
mercantil Piscivall, SL representada per l’administrador únic, Sr. Alfredo García Ropa, i per l’administrador 
concursal, Sr. Enrique Blasco Alventosa, presenta l’escrit en el qual manifesta que en virtut de la 
interlocutòria de data 14 de desembre de 2012 –la qual es manifesta acompanyar a l’escrit de referència-, 
el Jutjat Mercantil núm. 1 de Castelló ha acordat obrir la fase de liquidació del concurs de la mercantil 
Piscivall, SL. 
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Que en virtut de l’escrit amb número de registre d’entrada 3.017 i 5.709 de data 8 d’abril de 2013 (C. 
05/04/13) i 21 de juny de 2013 (C. 20/06/13), la referida mercantil reitera el que disposa en la sol·licitud 
de data 20 de desembre. 

 
Que a aquest respecte s’ha evacuat un informe per part del tècnic d’Urbanisme i del secretari de la 
Corporació en data 28 de juny de 2013 en resposta a la providència d’Alcaldia que el sol·licitava en data 
24 de juny de 2013. 
 
Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 9.315 de data 18 d’octubre de 2013, el Sr. 
Alfonso López Fernández i el Sr. Francisco Javier Debón Latorre sol·liciten la resolució del contracte 
administratiu especial que uneix aquesta administració amb la mercantil Piscivall, SL en tant que mercantil 
actualment agent urbanitzador del sector del planejament urbanístic Belcaire Sud d’aquesta localitat. 

 
Que a aquest respecte s’ha evacuat novament l’informe per part del tècnic d’Urbanisme i del secretari de 
la corporació en data 27 de novembre de 2013. 

 
Que així mateix, i sense perjuí dels dos informes ja evacuats amb anterioritat, es torna a evacuar un nou 
informe per part del secretari de la corporació i del tècnic d’Urbanisme en data 23 de desembre de 2013 
durant la fase d’instrucció del procediment prèvia al present acte finalitzador del procediment. 

 
De la mateixa manera, i sense perjudici de l’informe que aquesta Alcaldia ja va sol·licitar a la Intervenció 
municipal en data 12 de juliol de 2013, es requereix novament a l’interventor municipal a fi “que atenent 
al que preveu la legislació sobre règim local i en matèria de contractació, referida a les funcions pròpies de 
la Intervenció que resulten d’aplicació”, “s’evacue un informe per part de l’interventor municipal en relació 
amb el present procediment. (A tals efectes es trasllada juntament al present la totalitat de l’expedient 
administratiu que hi obra a l’efecte)”. Que a la vista de la totalitat de l’expedient administratiu del qual es 
va donar trasllat, en data 19 de novembre de 2014, s’evacua un informe per part de l’interventor d’aquest 
Ajuntament. 

 
Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 3830 de data 2 de juny de 2014, la consellera 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient remet el Dictamen favorable a la proposta de resolució 
efectuada per l’Ajuntament de Moncofa de l’adjudicació del programa d’actuació integrada del sector 
Belcaire Sud del pla general, del qual té la condició d’urbanitzador la mercantil Piscivall, SL. 

 
Que així mateix, s’ha evacuat un informe per part dels serveis jurídics externs en data 22 d’octubre de 
2014, el qual passa a transcriure’s literalment a continuació:  
 
“1. ANTECEDENTS 

 
1) En data 19 de desembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Moncofa va acordar la 
iniciació del procediment de resolució de la condició d’agent urbanitzador de la mercantil PISCIVALL 
SL en el programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud. 
 
2) El citat acord disposava:  

Primer. Iniciar el procediment de la resolució de la condició d’agent urbanitzador del programa d’actuació 
integrada sector Belcaire Sud de la mercantil Piscivall SL en haver-se acordat pel Jutjat Mercantil núm. 1 de 
Castelló l’obertura de la fase de liquidació de l’agent urbanitzador mitjançant la interlocutòria de data 14 de 
desembre de 2012, d’acord amb el que disposa l’article 112.2 del RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

Segon. Retindre l’aval dipositat per la mercantil Piscivall fins a la realització de la liquidació del contracte 
d’urbanització. 

Tercer. Acumular el procediment instat pels senyors López Fernández i Debón Latorre al present procediment i 
tindre’ls com a interessats, i notificar-los el present acord. 

Quart. Concedir un tràmit d’audiència de 10 dies naturals a PISCIVALL SL i a BANKIA en la condició 
d’urbanitzador i avalista respectivament. 

Cinqué. Sol·licitar als serveis tècnics municipals els informes previstos en l’article 342.2 k) del ROGTU. 

Sisé. Notificar el present acord a PISCIVALL SL i a l’entitat financera BANKIA”. 

3) En data 2 de gener de 2014 la mercantil Piscivall SL va presentar al·legacions en el 
tràmit d’informació pública. 
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4) En data 13 de gener de 2014 es va emetre un informe jurídic de contestació a les 
al·legacions presentades per Piscivall SL. 
 
5) En data 7 de març de 2014 va dictar l’Alcaldia el Decret 333/14 en el qual es donava 
trasllat als interessats de la proposta de resolució referent al procediment de resolució de la 
condició d’agent urbanitzador del sector Belcaire Sud, i la part dispositiva del qual deia:  

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

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

TERCER. Retindre la garantia definitiva dipositada per la mercantil Piscivall SL com a adjudicatària del 
desenvolupament i execució del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució sector Belcaire Sud fins a 
la realització de la liquidació del contracte extingit. 

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

CINQUÉ. Una vegada liquidat el contracte, cal iniciar i tramitar el procediment per a acordar la programació de 
la unitat d’execució sector Belcaire Sud. L’acord d’aprovació de la programació haurà de declarar expressament 
la conservació d’aquells actes administratius que per la seua naturalesa siguen susceptibles de ser conservats 
amb les modificacions que procedisquen com a conseqüència de la resolució del contracte amb l’agent 
urbanitzador i dels actes realitzats en la seua execució. 

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

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

HUITÉ. Una vegada siga ferm en via administrativa el present acord, cal remetre’n un certificat a la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la seua constància i publicitat en el Registre d’Urbanisme de la 
Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveuen els articles 343, 581 i 585 del Decret 67/206, de 19 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística; cal publicar-lo en el Butlletí 
Oficial de la Província, notificar-lo als interessats, a l’entitat financera BANKIA, en condició d’avalista de la 
mercantil Piscivall SL i a l’administrador concursal de la referida mercantil. 
 
6) Han presentat al·legacions els següents interessats: 
 
a.  URBALCOY, SL mitjançant registre d’entrada de data 22 d’abril de 2014. 
b.  CI SEGRAL, SL i GEDUAR, SL amb registre d’entrada de data 24 d’abril de 2014. 
c.               Alfonso López Fernández i Francisco Javier Debón Latorre, amb registre d’entrada de 25    
d’abril de 2014. 
d.  PISCIVALL, SL amb registre d’entrada de data 22 d’abril de 2014. 
e.  URBANITSBER, SL, INVERSOLUM SL, EDIFCOM GESTIÓN, SL COMERCIAL SEU, SL I 
PROMOCIONES MANCEÑIDO SL amb registre d’entrada de data 30 d’abril de 2014. 

 
2. CONTESTACIÓ A LES AL·LEGACIONS 

 
2.1 Al·legacions presentades per la mercantil URBALCOY, SL. 

 
a) Respecte l’al·legació sobre la notificació a la mercantil CTRES SLU. 
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Una vegada consultat l’expedient administratiu, la mercantil CTRES SLU consta no solament com a 
interessada sinó que figura efectuada la notificació del Decret 333/2014. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
 
b) Respecte l’al·legació que la compensació de les quotes urbanístiques 
satisfetes per URBALCOY SL hauran de ser acordades en la part dispositiva de la 
resolució que s’adopte. 
 
L’objecte del procediment és la resolució de la condició d’agent urbanitzador. Tal com reflecteix la 
part expositiva de la proposta de resolució notificada mitjançant el Decret d’Alcaldia 333/2014, 
correspon a la fase de liquidació del contracte d’urbanització la determinació, entre altres 
conceptes, de les quantitats abonades pels propietaris a l’urbanitzador en concepte de càrregues 
d’urbanització, pel que fa a la compensació en la nova programació. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
 
c) Respecte que, a més de la situació concursal de l’agent urbanitzador, hauran 
de ser tingudes en compte altres causes d’incompliment com la demora en l’execució 
del PAI i qualssevol altres concurrents a juí dels tècnics municipals, amb l’objectiu 
d’evitar una eventual alliberament de la garantia prestada. 
 
Aquesta qüestió ja va ser tractada en l’informe de data 19 de novembre de 2013 que van presentar 
els assessors externs i que es reprodueix a continuació; 

En l’informe subscrit tant pel tècnic d’Urbanisme com pel secretari municipal de data 28 de juny de 2013 se 
citen diferents causes de resolució del contracte, totes elles concurrents. 

En primer lloc es ressenya com a causa de resolució l’incompliment de terminis previstos per a la finalització de 
les obres, ja que s’ha sobrepassat amb escreix el termini inicialment previst; com que no s’ha sol·licitat cap 
pròrroga per l’agent urbanitzador, aquesta es configura pels tècnics municipals com a causa de resolució del 
contracte. 
 
En aquest ordre de coses,  hem de considerar que segons l’informe tècnic ressenyat ut supra pareix ser que 
existeix una presumpció que els terminis han sigut incomplits per l’agent urbanitzador ja que han transcorregut 
els 14 mesos establits en la clàusula 2.1 del conveni urbanístic subscrit en el seu dia entre l’agent urbanitzador 
i l’Ajuntament, si bé això no és un fet incontestable, sinó que es tractaria d’un fet controvertit.  
  
Aquesta causa de resolució apareix ara ex novo, sense que eixe incompliment haja sigut denunciat per 
l’Ajuntament amb anterioritat. En la mateixa Sentència núm. 1246/05, de 4 de novembre de 2005, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, citada en l’informe de referència, s’indica que no és 
suficient el simple transcurs del temps a què ve vinculada l’execució del programa, sinó que la seua caducitat 
ha de ser apreciada i declarada per l’Administració. En aquest sentit i malgrat haver transcorregut els terminis, 
l’Ajuntament no va requerir en cap moment a l’agent urbanitzador perquè procedira a complir els terminis, sinó 
que va adoptar una actitud passiva davant d’aquest incompliment.  
 
Ja que, per tant, l’Ajuntament va consentir l’incompliment durant un considerable lapse de temps, en el qual 
no consta que s’instara a la mercantil perquè complira el contracte subscrit, entenem que ara no pot actuar en 
contra dels seus mateixos actes i apreciar com un incompliment inesmenable motivador de resolució una 
deficiència que va admetre i va consentir. 
 
En aquest sentit resulta paradigmàtica, entre altres, la STSJ de Balears, Sala Contenciosa Administrativa Secció 
1a, S 2-9-2005, núm. 722/2005, rec 99/2005, pres.: Socias Fuster Fernando, en la qual es declara nul·la la 
rescissió del contracte administratiu per no haver sigut dipositat l’aval, ja que si l’aval no va ser prestat, 
tampoc va ser requerit per l’Administració, que ara no podria actuar en contra dels seus propis actes. 
 
Si considerem, per tant, que existeix una causa objectiva de resolució instada inclús pel mateix agent 
urbanitzador com és trobar-se la mercantil immersa en concurs de creditors en la fase de liquidació, s’hauria 
d’atendre aquesta causa com l’única motivadora de la resolució contractual entre l’Ajuntament de Moncofa i 
l’agent urbanitzador. 
 
El TS en la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de data 18 d’octubre de 2012 refereix la Sentència 
de 21 d’abril de 1988 núm. 73/1988, en la qual s’afirma que l’anomenada doctrina dels actes propis o regla 
que decreta la inadmissibilitat de venire contra factum proprium sorgida originàriament en l’àmbit del dret 
privat, significa la vinculació de l’autor d’una declaració de voluntat generalment de caràcter tàcit al sentit 
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objectiu d’ella i la impossibilitat d’adoptar després un comportament contradictori, fet que troba el fonament 
últim en la protecció i objectivament es requerisca la confiança que fundadament es pot haver dipositat en el 
comportament alié i la regla de la bona fe que imposa el deure de coherència en el comportament i limita per 
això l’exercici dels drets objectius. El principi de protecció de la confiança legítima ha sigut acollit igualment per 
la jurisprudència d’aquesta Sala del TS (entre altres en les STC d’1 de febrer de 1990, 13 febrer 1992, 17 de  
febrer, 5 de juny i 28 de juliol de 1997). Un dia abans de la data d’aquesta sentència s’ha publicat en el BOE la 
Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre. Un dels modificats és el 3r, en què el núm. 1 
paràgraf 2n passa a tindre la següent redacció: 
 
“Igualment, (les administracions públiques) hauran de respectar en la seua actuació els principis de bona fe i 
de confiança legítima; s’expressa en l’apartat II de l’exposició de motius de la citada llei el següent: “En el títol 
preliminar s’introdueixen dos principis d’actuació de les administracions públiques derivats del de seguretat 
jurídica. D’una banda, el principi de bona fe, aplicat a la jurisprudència contenciosa administrativa inclús abans 
de la recepció pel títol preliminar del Codi Civil. De l’altra, el principi ben conegut en el dret procedimental 
administratiu europeu i també recollit per la jurisprudència contenciosa administrativa de la confiança legítima 
dels ciutadans en què l’actuació de les administracions públiques no pot ser alterada arbitràriament.” 
 
Ja que, per tant, l’Ajuntament de Moncofa no va iniciar cap acció tendent a denunciar eixe aparent 
incompliment, la invocació de la dita causa en l’actualitat faria que l’Administració incorreguera no solament en 
una inobservància del deure de coherència que li és propi sinó que esdevindria en una actuació en contra dels 
seus propis actes que podria ser al·legada de contrari amb les conseqüències que això poguera irrogar.   
 
Com que existeix, per tant, una causa objectiva, com és trobar-se la mercantil adjudicatària de la condició 
d’agent urbanitzador en fase de liquidació, s’hauria d’invocar aquesta causa i no altra per a la resolució del 
contracte. 
 
Una vegada reproduït tot el que antecedeix, procedeix ratificar-s’hi. 

 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
 
d) Respecte que s’acorde la pèrdua total de la garantia prestada per l’agent 
urbanitzador a efectes de respondre dels danys i perjuís causats per l’incompliment 
tant a l’Administració Pública com als propietaris afectats. 
 
La determinació dels danys produïts per l’agent urbanitzador haurà d’efectuar-se en fase de 
liquidació del contracte d’urbanització. Així mateix no procedeix la confiscació de l’aval, com a 
efecte de l’incompliment culpable del contracte, atés que la resolució del contracte s’acorda per la 
causa objectiva d’obertura de la fase concursal de liquidació de la societat urbanitzadora i així 
mateix no s’ha acordat, en el si del procediment concursal, una peça de qualificació culpable. Tot 
això sense perjuí de la retenció de l’aval que haurà de respondre, en el seu cas, a la liquidació del 
contracte d’urbanització. És per tant el procediment de liquidació del contracte el moment processal 
adequat per a valorar els perjuís causats per l’urbanitzador. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
 
e) Respecte que en la fase de liquidació del contracte es tinga en compte i 
valoren tots els perjuís causats. 
 
Com s’ha exposat en els apartats anteriors, efectivament la fase de liquidació del contracte és 
l’adequada per a això. 
 
Procedeix: estimar l’al·legació atés que eixe és el criteri sostingut per l’Ajuntament de Moncofa, 
durant el present procediment. 
 
2.2 Al·legacions presentades per les mercantils C.I. SEGRAL SL i GEDUAR SL 
 
a) Respecte de la reproducció de tràmits, el nou projecte de reparcel·lació i la 
concessió de nou període d’al·legacions. 
 
Certament, la proposta de resolució preveu no solament la conservació d’aquells actes 
administratius susceptibles de conservar-se sinó també preveu la iniciació d’un nou procediment de 
programació. Vistes les al·legacions presentades convé reflexionar sobre la conveniència de 
mantindre la programació i que l’Administració actuant assumisca la gestió directa del programa 
fins a la culminació de tot el procediment urbanitzador.  



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 27 de novembre de 2014                   Pàgina     6 

 
L’actual situació econòmica i en particular la del sector de la construcció no permet fundar una 
expectativa real que permeta col·legir que en una nova programació del sector concorrerien 
empresaris disposats a assumir amb garanties la condició d’agent urbanitzador i a impulsar tot un 
nou de procés de programació d’un sector, que d’una altra banda es troba en un avançat estat 
d’execució segons a l’actual i vigent programació.  
 
Així mateix un nova programació comportaria la incoació d’un nou procediment que –encara que 
s’efectuara una conservació d’aquells actes administratius susceptibles d’això– es dilataria 
innecessàriament en el temps. Aquesta expectativa fa poc recomanable incoar una nova 
programació i fa molt més viable la conclusió de la vigent mitjançant la gestió directa per la 
mateixa administració actuant.  
 
Indubtablement aquesta opció beneficia no solament l’interés públic que s’identifica en l’adequat 
exercici de la potestat urbanística que correspon a l’Ajuntament i que es materialitza en la 
responsabilitat de culminar el desenvolupament de la unitat d’execució Belcaire Sud, sinó també als 
propietaris del sector que veuran accelerada l’execució de la programació del sector (les obres del 
qual es troben en un grau avançat d’execució, de la mateixa manera que les càrregues 
urbanístiques satisfetes pels propietaris) sense necessitat de tornar a iniciar un procediment de 
programació del sector, això comporta una major eficiència de l’activitat administrativa i una 
reducció dels terminis d’execució de les obres d’urbanització en curs. 
 
Així mateix tampoc resultaria necessària la figura de la conservació d’actes administratius prevista 
en l’article 66 de la Llei 30/1992, atés que al mantindre’s la programació existent (mitjançant la 
gestió directa) no s’altera l’eficàcia i la vigència dels actes administratius continguts en l’expedient. 
Per això resulta més convenient per a l’interés públic i el dels interessats l’assumpció de la gestió 
directa del programa per part de l’Ajuntament i es determina en fase de liquidació del contracte la 
contribució de cada propietari a les càrregues d’urbanització a l’objecte d’adaptar aquesta 
contribució als saldos quantificats en el compte de liquidació provisional. 
 
Sense perjuí d’açò, i encara que es cancel·lara la programació, no seria necessari tornar a tramitar 
un nou projecte de reparcel·lació atés que l’actual projecte de reparcel·lació no ha sigut declarat 
nul de ple de dret i per tant és susceptible de convalidació (art. 67 LRJPAC), en tot cas és necessari 
recordar que actualment la Sentència del TSJCV de data 27 de setembre de 2012 es troba en fase 
d’execució davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló, per tant l’abast del 
caràcter anul·latori de la reparcel·lació i el mode d’executar la sentència encara no està determinat.  
 
Per això resulta procedent, a l’objecte de conservar la programació actual i desenvolupar-la per 
gestió directa, proposar la reforma del punt cinqué de la proposta de resolució en el següent sentit: 
 
“CINQUÉ. Assumir la gestió directa del programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud, i 
destinar els béns i recursos resultants de la liquidació del contracte a la finalització de les obres 
d’urbanització.” 
 
Procedeix: Estimar parcialment l’al·legació referent a la necessitat de quantificar les quantitats 
satisfetes pels propietaris, si bé haurà de fer-se en el si del procediment de liquidació del contracte, 
així mateix procedeix reconéixer la conveniència de mantindre la programació i assumir la gestió 
directa del sector modificant el punt cinqué de la proposta de resolució que quedaria amb la 
següent redacció:  
 
“CINQUÉ. Assumir la gestió directa del programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud, i 
destinar els béns i recursos resultants de la liquidació del contracte a la finalització de les obres 
d’urbanització.” 
 
Procedeix així mateix desestimar l’al·legació referent a la necessitat d’elaborar un nou projecte de 
reparcel·lació. 
 
b) Respecte als paràmetres essencials que haurien de constar en els instruments 
tècnic i jurídic a aprovar. 
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No correspon a aquest procediment entrar a resoldre els paràmetres d’una nova reparcel·lació, ja 
que a l’optar per la gestió directa no procedeix elaborar una nova reparcel·lació, de la mateixa 
manera que si s’haguera optat per una nova programació procediria la conservació de la 
reparcel·lació sense perjuí de l’esmena i la convalidació d’aquesta. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 

 
2.3 Al·legacions presentades per Sr. Alfonso López Fernández i Sr. Francisco Javier Debón Latorre. 
 
a) Sobre l’absència total de notificació i publicació de la Sentència núm. 
1077/2012, de 27 de setembre, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
 
La reparcel·lació constitueix un acte administratiu que afecta una pluralitat d’interessats, però 
aquesta pluralitat no és indeterminada, ja que consten en l’expedient administratiu els interessats 
en el procediment urbanístic de referència, per la qual cosa ens trobem davant d’una pluralitat 
determinada d’interessats, pressupost no contemplat en l’article 72.2 de la Llei de la Jurisdicció. 
Hem d’incidir que el projecte de reparcel·lació manca de contingut normatiu, ni té caràcter general 
per la qual cosa no pot emmarcar-se ni en la literalitat de l’article 72.2, Llei 29/98 ni en la finalitat 
teleològica de la norma. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
 
b) Sobre la liquidació de dur a terme el contracte del programa d’actuació 
integrada pel que fa a la consideració dels pagaments realitzats pels propietaris de sòl 
afectats durant l’execució del meritat programa. 
 
En el corresponent procediment administratiu de liquidació del contracte es determinaran les 
contribucions a càrregues d’urbanització efectuades pels propietaris a favor de l’agent urbanitzador, 
tot açò als efectes del que disposa l’article 143 LUV, però no correspon a aquest moment 
procedimental ni entrar a quantificar-les ni a reconéixer-les. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació sense perjuí de tindre per efectuades les manifestacions 
recollides en l’escrit. 
 
c) Sobre la situació de les obres d’urbanització, el seu manteniment i la 
improcedència d’exigir els imports derivats de tal manteniment als propietaris de sòl. 
 
Tal com hem informat en les anteriors contestacions a al·legacions (2.2.A) el reconeixement i 
l’efectiva quantificació de l’eventual cost de manteniment de l’obra d’urbanització per part de 
l’urbanitzador haurà d’efectuar-se en el si del procediment de liquidació del contracte, sense que 
conste en la proposta de resolució notificada als interessats, per la qual cosa l’al·legació haurà de 
ser reproduïda en el tràmit corresponent de l’esmentat procediment liquidatori. 
 
Procedeix: Estimar parcialment l’al·legació en el sentit de reconéixer el dret a reproduir l’al·legació 
en el procediment liquidatori i no en el present procediment. 
 
2.4 Al·legacions presentades per la mercantil PISCIVALL, SL. 
 
a) Respecte de la improcedència de la retenció de l’aval. 
 
Novament es reitera la improcedència de la retenció de l’aval dipositat per l’agent urbanitzador. Ens 
remetem al que hem informat en l’informe de contestació d’al·legacions;  
 
“Com ja vam informar en l’apartat 4t de l’informe de data 19 de novembre de 2013 i que apareix 
transcrit en l’acord de ple notificat a l’administració concursal de Piscivall, l’article 47 del RD 
Legislatiu 2/2000 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contracte de les Administracions 
Públiques –legislació aplicable al present procediment– disposa que l’aval es tornarà una vegada 
efectuada la liquidació del contracte administratiu. 
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La mercantil al·legant invoca l’article 225.4 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
precepte vigent actualment però que no és d’aplicació per dos motius: (i) No s’està procedint a la 
confiscació de l’aval per trobar-se la mercantil Piscivall en concurs de creditors o per haver 
incomplit les obligacions dimanants del contracte, i (ii) la normativa al·legada no és d’aplicació ja 
que la normativa aplicable és la vigent al temps de subscriure el conveni urbanístic entre la 
corporació local i l’agent urbanitzador, açò és el RD Legislatiu 2/2000. 
 
La resolució del Ple el que fa és acordar la retenció de l’aval a resultes de la liquidació del 
contracte. Recordem que en la dita fase poden derivar-se saldos a favor de l’Ajuntament o a favor 
de l’agent urbanitzador, per la qual cosa, a més a més d’exigir-lo la normativa de contractes 
aplicable, constitueix un pressupost de prudència aconsellable per a l’efectiva protecció de l’interés 
públic.” 
 
S’al·lega també l’article 43.2 RD Legislatiu 2/2000, el qual entre altres regula la responsabilitat dels 
avals prestats pel contractista. Entre elles figura, precisament, els danys i perjuís ocasionats amb 
motiu de l’execució de les obres, així mateix l’article 140.3 LUV disposa que la garantia té per 
finalitat assegurar el compliment de les previsions del programa d’actuació per l’urbanitzador. D’una 
altra banda l’article 36.2 del RD Legislatiu 2/2000 estableix que la garantia definitiva respondrà del 
compliment de les obligacions del contracte i, si s’escau, de la indemnització de danys i perjuís. 
És per això, que fins a l’efectiva liquidació del contracte no pot determinar-se si existiran imports 
que haja de satisfer l’agent urbanitzador i que el seu pagament es trobe emparat per l’aval 
dipositat.  
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
 
b) Respecte a la improcedència de retindre l’aval per no figurar comunicat el 
crèdit en el concurs. 
 
Convé recordar que no existeix en aquest moment més crèdit quantificat, líquid i exigible que 
aquells que va ser comunicats a l’administració concursal en el seu moment. En aquesta fase 
procedimental es desconeix si la liquidació del contracte indicarà un saldo a favor de l’Ajuntament 
de Moncofa o a favor de la mercantil Piscivall. Per això, no ens trobem davant d’un crèdit litigiós o 
contingent, sinó davant d’un crèdit l’existència del qual encara no s’ha determinat ni quantificat. 
 
En tot cas si ha de constar a l’administració concursal l’existència d’un aval prestat per l’entitat 
financera Bankia, la qual hauria d’haver comunicat el seu crèdit contingent fins al límit de l’aval, i 
així pareix desprendre’s de l’activitat desplegada per l’administració concursal en el procediment, ja 
que coneix perfectament l’existència de l’aval. 
 
En el cas que l’aval haguera d’executar-se, el crèdit contingent a favor de Bankia es convertiria en 
crèdit ordinari. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
 
2.5 Al·legacions d’URBANITSBER, SL, INVERSOLUM SL, EDIFCOM GESTIÓN, SL COMERCIAL SEU, 
SL i PROMOCIONES MANCEÑIDO SL. 
 
a) Respecte que s’incloga en l’acord de resolució de l’adjudicació del PAI els 
efectes que puguen derivar-se de l’execució de la Sentència núm. 1027/2012. 
 
Encara que efectivament la Sentencia és ferma i que acorda l’anul·lació de la reparcel·lació, és cert 
que actualment ens trobem en un incident d’execució de la Sentència, per a dilucidar la forma de 
compliment i execució de la Sentència a resultes de la qual tant mitjançant l’assumpció de la gestió 
directa com mitjançant una eventual nova programació que en el seu cas aprove l’Administració, 
haurà de procedir a conservar i/o convalidar l’esmentat projecte de reparcel·lació, en els termes 
que el jutjat contenciós administratiu dispose. 
 
Procedeix: Desestimar l’al·legació. 
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3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

a) Estimar/desestimar les al·legacions presentades per les mercantils: URBALCOY SL, CI 
SEGRAL, SL i GEDUAR, SL, PISCIVALL, SL, URBANITSBER, SL, INVERSOLUM SL, EDIFCOM 
GESTIÓN, SL COMERCIAL SEU, SL i PROMOCIONES MANCEÑIDO SL i pels senyors Alfonso López 
Fernández i Francisco Javier Debón Latorre, tot això segons figura en l’informe jurídic. 
b) Reformar el punt cinqué de la proposta de resolució i acordar:  

 
“CINQUÉ. Assumir la gestió directa del programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud, i 
destinar els béns i recursos resultants de la liquidació del contracte a la finalització de les obres 
d’urbanització.” 

 
Per tant, la proposta de resolució quedaria de la següent forma:  

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

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

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

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

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

SISÉ. Assumir la gestió directa del programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud i destinar els 
béns i recursos resultants de la liquidació del contracte a la finalització de les obres d’urbanització. 

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

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

NOVÉ. Una vegada siga ferm en via administrativa el present acord, cal remetre’n un certificat a la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la seua constància i publicitat en el Registre 
d’Urbanisme de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveuen els article 343, 581 i 585 del 
Decret 67/206, de 19 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i notificar-lo als interessats, a l’entitat financera BANKIA, en 
la condició d’avalista de la mercantil Piscivall SL, i a l’administrador concursal de la referida mercantil. 
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És tot el que he d’informar; en tot cas la corporació decidirà i acordarà”. 

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

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

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

Tercer. Declarar resolt el contracte subscrit amb la mercantil PISCIVALL SL com a adjudicatària del 
desenvolupament i execució del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució sector Belcaire Sud 
i la condició d’agent urbanitzador en ella per trobar-se la mercantil en fase de liquidació dins del concurs 
de creditors. 

Quart. Retindre la garantia definitiva dipositada per la mercantil Piscivall SL com a adjudicatària del 
desenvolupament i l’execució del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució sector Belcaire Sud 
fins a la realització de la liquidació del contracte extingit. 

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

Sisé. Assumir la gestió directa del programa d’actuació integrada del sector Belcaire Sud i destinar els 
béns i recursos resultants de la liquidació del contracte a la finalització de les obres d’urbanització. 

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

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

Nové. Una vegada siga ferm en via administrativa el present acord, cal remetre’n un certificat a la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a la seua constància i publicitat en el Registre 
d’Urbanisme de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveuen els articles 343, 581 i 585 del 
Decret 67/2006, de 19 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i 
Urbanística, publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província, notificar-lo als interessats, a l’entitat financera 
BANKIA, en la condició d’avalista de la mercantil Piscivall SL, i a l’administrador concursal de la referida 
mercantil”. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que aquest procediment es va iniciar el 19 de desembre de l’any 
passat i es va incoar el procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del PAI Belcaire 
Sud d’aquesta empresa per estar en concurs de creditors. Es presentaren al·legacions, es resolgueren, 
s’elevaren a aquest Ple i es remeteren a la Conselleria amb un decret d’Alcaldia. Ara s’han tornat a 
presentar al·legacions, que s’han tornat a resoldre i es tornen a elevar a aquest Ple, perquè l’Ajuntament 
prenga la gestió directa i es puga procedir a la liquidació. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que segons acaba d’indicar la Sr. Safont, no es tracta d’un procediment 
que s’acabe d’iniciar, i que no és la primera vegada que ve al Ple en aquesta legislatura aquest tema. Cal 
recordar que hi ha una sentència en contra de Belcaire Sud, que és la que ha provocat aquest empastre. 
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Tal com van dir en la Comissió Informativa i repeteixen ací públicament, poques solucions li queden més a 
l’Ajuntament que agafar la gestió directa. Els pareix molt fort que l’empresa urbanitzadora, després dels 
perjuís que ha ocasionat sobretot als veïns de la zona, encara seguisca volent cobrar quotes, ja podria 
estar acabat el PAI i tenen una parcel·la que no saben si és d’ells, si ha d’entrar en una nova reparcel·lació 
i que té molt de rebombori. Ratifiquen que la solució passe per prendre la gestió directa i donar així una 
solució als veïns. Els pareix correcte que s’hagen contestat les al·legacions, però no poden ser còmplices 
d’aquesta nova execució ja que la credibilitat queda en entredit. Cal quedar-se amb l’aval i saber quin és 
l’import derivat dels desperfectes d’aquesta obra. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que es tracta d’una altra gestió urbanística que ens explota en la cara perquè 
el que no es diu ací és que açò ho haurà de pagar el poble i no seran quatre duros. L’auditoria urbanística 
ja va assenyalar que hi havia coses que no s’havien fet be i aquesta és una d’elles. Es tracta d’un PAI que 
està acabat al 95%, o siga que caldrà assumir la gestió directa d’eixe 4 i escaig per cent, i tampoc es diu 
que hi ha un informe per import de 4 milions d’euros, que també haurem d’assumir. Tot açò és a causa de 
la nefasta gestió de l’anterior equip de govern socialista, que ens deixa deutes i que fa que perillen les 
ajudes socials, pressupostos com el del camp de futbol, etc. A pesar del resultat de l’auditoria urbanística, 
no es depuren responsabilitats. Fins que un dia el poble es cansarà de pagar un muntó de milions d’euros. 
A més a més d’una sentència ferma que diu que es reparcel·le el PAI amb el consegüent disgust i les 
reclamacions de responsabilitat patrimonial per part dels propietaris. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que, efectivament, la sentència està en fase d’execució però veurem el 
que passa. Quant al que ha dit el Sr. Paradís (Grup Popular) que els pareix molt forta l’actuació de 
l’empresa, a ells també, i per això estan prenent les mesures oportunes i saben perfectament del que està 
parlant. Pel que fa al resultat de l’auditoria, li torna a repetir al Sr. Canós que ho denuncie, que ells no li 
posaran cap pega, però que no pretenga que denuncien tots quan solament ho pensa ell. Quant als 4 
milions, el Sr. Canós diu molt prompte que els ha de pagar el poble, però la veritat és que els agents 
urbanitzadors han d’assumir la seua part de responsabilitat. A aquestes persones se’ls reclamaran eixos 4 
milions i tot el que es puga perquè els propietaris no hagen d’assumir eixa despesa. En aquest mateix 
punt es recull que es deixe sense efecte la devolució d’avals, per la qual cosa estem de part del poble i 
dels propietaris, no de part de l’empresa com s’insinua. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) recorda al Sr. Canós que no és el Partit Popular el que proposa que es duga 
a terme la gestió directa, sinó el Partit Socialista. Els pareix bé que es reclamen els avals, i també els 
pareix molt fort i volen recordar el tema de Bankia, que envia un comunicat per a dir que l’aval queda 
rescindit, quan no s’entén ni cap entitat bancària fa això, i no sabem el que ha passat ací. En resum, que 
aquest PAI és un niu de porqueria, empastres i rebomboris que estan pagant els propietaris dels sectors 
veïns. Esperem que açò se solucione ràpidament i que no passe com en el PAI Magraner, que fa dos anys 
que l’Ajuntament va assumir la gestió directa i des de llavors no s’ha fet res. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que el tema dels 4 milions a què ha fet referència estan en un informe dels 
tècnics de l’Ajuntament. Pregunta a l’equip de govern si s’han presentat en el concurs de creditors d’eixe 
PAI i acusa l’equip de govern de no voler denunciar quan existeixen irregularitats. Els agents urbanitzadors 
que han arrossegat el poble han quedat impunes. L’estratagema de Bankia de l’aval, donant-li a l’agent 
urbanitzador el que li pertany per llei a l’Ajuntament, ens pareix de mafiosos. Ens sembla bé que s’haja 
denunciat açò, perquè ací s’ha entrat “a sac” per part d’uns especuladors que pràcticament han saquejat 
el poble. Quan passe la legislatura els veïns ja ho denunciaran. És l’Ajuntament el que s’ha de posicionar 
contra aquests especuladors i no només el nostre partit. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que quant al que ha preguntat el Sr. Canós que l’Ajuntament no s’ha 
presentat al concurs de creditors, encara no han arribat a eixe moment del tràmit. En aquest moment 
estem debatent la resolució i després ve la liquidació, i és el que posa l’informe. Li produeix un somriure 
que el Sr. Canós diga que els veïns denunciaran quan acabe la legislatura. Més que ell que representa una 
part del poble amb un partit polític no hi ha ningú millor per a denunciar. Ell passa la patata calenta als 
propietaris. És cert que existeix un informe que parla de 4 milions d’euros, però dir que ho ha de pagar el 
poble com diu el Sr. Canós no és del tot correcte: s’està fent tots els possibles perquè ho pague l’agent 
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urbanitzador, ja es veurà. I respecte al PAI Magraner ja s’està veient si es fa un negociat i se’l pot quedar 
alguna empresa del poble.  
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que aquesta Alcaldia va demanar l’informe arran dels saquejos que s’estaven 
donant en el PAI. L’únic que ha fet les coses ací “a sac” ha sigut ell, l’equip de govern no, sinó segons la 
llei, i l’únic que ha arreplegat les coses i se n’ha anat, ha sigut ell. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) demana la paraula per al·lusions i diu que durant l’estada del Grup Bloc en l’equip 
de govern ells van demanar l’auditoria urbanística, així com altres auditories econòmiques, que va posar 
de manifest que hi havia coses mal fetes. Li agrada que a cada Ple li recorde que van trencar el pacte, 
perquè li dóna l’oportunitat de dir que ho van fer perquè l’actual equip de govern no vol buscar 
responsables del que es va fer malament. 
 
L’alcalde li recorda el procés que es va produir per a contractar l’auditoria i que va ser l’empresa 
proposada pel Grup Bloc l’elegida perquè hi haguera transparència. Si el Sr. Canós pensa que hi ha sospita 
de delicte, el que ha de fer és denunciar-ho. El Grup Bloc ha deixat tirats els seus votants quan se’n va 
anar a meitat de la carrera d’aquesta legislatura. En les eleccions veurà el que es mereix. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per 5 vots a favor del Grup Socialista i 6 abstencions (5 
del Grup Popular i 1 del Grup Bloc). 
 
 
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’INTERIOR I MEDI AMBIENT RELATIVA A 
L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI 
 
“Vist l’escrit del Tribunal Superior de Justícia número de registre d’entrada 7004, de 10 d’octubre de 2014, 
en el qual indica el procediment a seguir per a l’elecció del nou jutge de pau substitut per vacant del lloc. 
 
Atenent la convocatòria a què 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 17 d’octubre 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 un període de presentació d’instàncies per a cobrir el càrrec de jutge de pau substitut en el municipi 
de Moncofa, des del dia 27 d’octubre al 13 de novembre de 2014. 
 
Atenent que en el núm. 129 del Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de data 25 d’octubre de 2014, es 
va publicar l’edicte de l’alcalde de l’Ajuntament de Moncofa, pel qual s’obria el termini 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 persones amb motiu de presentar la seua candidatura 
al càrrec de jutge de pau substitut en la qual declaren sota jurament les dades identificatives i les 
condicions de capacitat i de compatibilitat: 
 

- Sra. Minerva Segarra Adrian, amb DNI 53227703E 
- Sra. Rosana Gozalbo Arnau, amb DNI 20244483K 
- Sra. Francisca Ferrandis Noguera, amb DNI 20248198X 
- Sra. María Rosa Borrás González, amb DNI 183987482Q 
- Sra. Alejandra Arnau Martí, amb DNI 53221806J 

 
Vist l’informe jurídic de Secretaria de data 18 de novembre de 2014. 
 
D’acord amb 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 
substitut: 
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- Sra. Minerva Segarra Adrian, amb DNI 53227703E 
- Sra. Rosana Gozalbo Arnau, amb DNI 20244483K 
- Sra. Francisca Ferrandis Noguera, amb DNI 20248198X 
- Sra. María Rosa Borrás González, amb DNI 183987482Q 
- Sra. Alejandra Arnau Martí, amb DNI 53221806J 

 
SEGON. Donar trasllat del resultat del nomenament de jutge de pau substitut de Moncofa, per majoria 
absoluta, al jutge de Primera Instància i Instrucció del Partit Judicial, que l’elevarà a la Sala de Govern 
(article 101.3 de la Lley 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 la interessada el present acord”. 
 
Com que es tracta d’una votació per a elegir una persona, resulta aplicable l’article 101 del  
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals en què s’indica que les votacions poden utilitzar-se per a l’elecció i 
destitució de persones, com és el cas. 
 
L’alcalde, a la vista d’això, proposa que la jutge de pau siga elegida per votació secreta i tots els membres 
del Ple hi estan d’acord. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) assenyala que en la redacció del dictamen s’ha omés posar en alguna ocasió 
“substitut” juntament a jutge de pau, per la qual cosa demana que es rectifique als efectes de l’enviament 
de la documentació on corresponga. 
 
El secretari contesta que també ho havia advertit i que es corregirà. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, com en l’anterior ocasió amb motiu de l’elecció de jutge de pau, el seu 
grup està per la independència judicial del poder polític i entenen que realitzant aquesta votació no s’està 
respectant eixa circumstància, per tant s’hi abstindran, ja que entenen que es tracta d’una elecció “a dit”. 
 
Es realitza la votació secreta amb el resultat que s’expressa a continuació: 

 
- Sra. Minerva Segarra Adrian: 0 vots 
- Sra. Rosana Gozalbo Arnau: 10 vots 
- Sra. Francisca Ferrandis Noguera: 0 vots 
- Sra. María Rosa Borrás González: 0 vots 
- Sra. Alejandra Arnau Martí: 0 vots 
- Vots en blanc: 1 

 
Són un total d’11 vots, 10 vots a la Sra. Rosana Gozalbo Arnau i 1 vot en blanc i, per tant, és elegida per 
majoria absoluta i queda proposada pel Ple d’aquesta corporació a la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia com a jutgessa de pau substituta de Moncofa la Sra. Rosana Gozalbo Arnau amb DNI 
20244483K. 
 
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’INTERIOR I MEDI AMBIENT RELATIVA A LA 
MOCIÓ DEL GRUP BLOC SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ PER A LA 
PRÒRROGA O CESSIÓ DELS TERRENYS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
“La Junta Directiva del Moncofa Futbol Club, el dia 30 d’octubre del 2014, va formular un prec dins del 
plenari de Moncofa. Dins del prec, sol·licitaven la modificació del camp de futbol per a afegir una 
instal·lació de gespa artificial, d’aquesta manera podríem superar la problemàtica de manteniment i 
obtindre un millor ús del camp. 
 
La propietat del terreny on està situat el camp de futbol és de la Generalitat Valenciana. Segons consta en 
el conveni firmat el 4 de març del 1999 per la GV i l’Ajuntament de Moncofa assenyala que la GV cedeix 
l’ús durant 20 anys dels terrenys, de 16.840 m² de superfície, situat en la partida Biniesma de Moncofa. 
 
Aquest temps s’esgota l’any 2017, amb la conseqüència que segons el punt tercer del conveni afirma que: 
“El destí de l’immoble com a camp de futbol s’haurà de mantindre durant 20 anys comptats des de la data 
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de la subscripció del present document, una vegada transcorregut el termini indicat, l’immoble i els seus 
accessos revertiran de ple dret a la Generalitat Valenciana, sense perjudici que, prèvia aprovació pels 
òrgans competents, pogueren acordar la pròrroga de la cessió previ acord de les dues parts.” 
 
Per tot allò exposat, presentem la següent 
 

MOCIÓ 
 

1. Sol·licitem la creació d’una comissió de negociació composta per membres dels tres partits i iniciar els 
tràmits per a acordar una pròrroga o cessió dels terrenys que està en propietat de la Generalitat 
Valenciana. 
 
2. Instem l’Alcaldia perquè convoque, de forma immediata, una reunió de negociació amb la Conselleria 
corresponent, per a plantejar la negociació de la pròrroga o cessió dels terrenys”. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) explica el punt i matisa que no es tracta d’un atac a la Regidoria d’Esports ni a 
l’equip de govern, sinó d’unir forces entre els tres partits per a solucionar el problema que té aquest 
col·lectiu respecte a les instal·lacions esportives del camp de futbol. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que està clar que els tres grups estan d’acord que es realitzen les obres 
per a dotar al camp de gespa artificial, però el tema és quan podrà fer-se i, d’una altra banda, la titularitat 
d’eixe camp de futbol. El seu grup està a favor que s’avancen al màxim els tràmits i així s’ha transmés per 
la nostra part a les distintes directives del club des de fa temps. La titularitat vindrà tard o prompte i, 
encara que es podrien fer les obres sense tindre la titularitat, cosa que seria arriscat, el que cal fer és 
plasmar el seu cost en el pressupost i no plantejar una reunió amb la Generalitat, titular dels terrenys. 
 
El Sr. Cueco (Grup Socialista) diu que aquesta no és una moció que responga al que es va dir en l’anterior 
Ple, aquesta és una moció que respon a la irresponsabilitat del Sr. Canós, que no ha acudit a cap de les 
sessions del Consell de l’Esport, la creació del qual es va votar en aquest Ple, i a les quals ha sigut 
convocat. Aquest Consell es va crear perquè es pogueren solucionar problemes de les entitats esportives 
del municipi. Si hi haguera assistit s’haguera assabentat que el passat abril es va enviar un escrit a Mª 
Angeles Baladrón, cap dels Serveis de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, per a sol·licitar la renovació 
de la concessió dels terrenys del camp de futbol, arran d’un decret de l’any 1997. El que està clar és que 
la Generalitat no donarà els terrenys, però cal evitar que ens tornen a donar una concessió per a 20 o 25 
anys que és el que marca la llei. Ens contestaren que fins que no finalitze el conveni vigent no es pot 
renovar, cosa completament comprensible. Però ací no es tracta de convocar comissions, reunions i 
traure-ho en premsa per a penjar-se la medalla com si fóra el salvador de la pàtria. Ací el que fa falta són 
diners. Diners que el Sr. Canós va negar dient que no a la partida d’inversions. Arran de la marxa del Sr. 
Canós de l’equip de govern, i com va haver d’assumir ell una regidoria de les que portava el Sr. Canós, li 
pregunta en què es gastava els diners, perquè si vol pot dir davant dels presents quants diners va deixar 
en eixa partida.  
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) torna a repetir que no pretenia fer un atac a la gestió del Sr. Cueco encara que ell 
s’ho haja pres com alguna cosa personal. Li pregunta si ha acabat el projecte de les obres del camp de 
futbol que va dir que estaria llest per a aquest mes, i a causa de la inexistència del qual s’han perdut tot 
tipus de subvencions de Diputació, etc. El Sr. Cueco s’ha reunit ell i ha assistit al Consell de l’Esport, al 
qual es pot assistir o no assistir. Però el problema està damunt de la taula. Membres del club de futbol van 
vindre a aquest Ple a dir que en els anys que està el Sr. Cueco de regidor d’Esports no ha solucionat el 
problema. Si ens han dit que no davant de l’enviament de l’escrit, cal seguir lluitant. Es pot sol·licitar la 
pròrroga abans del venciment de la concessió, però segurament això no interessa que ho sàpia la gent. 
S’ha de trobar una solució a la cessió dels terrenys per a tindre la confiança que no invertirem en alguna 
cosa que després es quede la Generalitat. Ara bé, el Grup Socialista usa demagògia barata per a dir que 
com s’han baixat els impostos no es podran donar les ajudes de Serveis Socials. No tenim diners perquè 
l’equip de govern anterior ens ha arruïnat amb els seus empastres, i prova d’això és el punt anterior 
d’aquest Ple en què s’informava que hem de pagar 4 milions d’euros. L’únic que busquem és crear una 
comissió per a poder obtindre els diners i l’autorització per a seguir amb la concessió del camp de futbol. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que, independentment de discussions, el camp de futbol és prioritari. Els 
clubs van quedar d’acord i van vindre al Ple a demanar-lo i si el problema és econòmic, cal intentar-lo. 
Esperem que l’equip de govern ho pose tot de la seua part. Siga a través del Consell de l’Esport o d’una 
altra comissió cal tirar el tema cap avant. 
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El Sr. Cueco (Grup Socialista) diu que la voluntat és la mateixa de tots. Els representants dels clubs van 
vindre perquè els va convocar ell, ni el Sr. Canós ni ningú. Perquè ací el que pateix les conseqüències 
d’aquest problema del camp de futbol sóc jo i aquest equip de govern, no el Sr. Canós que s’ha amagat en 
l’ombra i ara vol penjar-se medalles i eixos jocs no van amb mi. El projecte de què parla no està fet 
perquè no es pot fer així a la lleugera. Es va pactar el que es volia fer en el Consell de l’Esport que, torne 
a repetir, el Sr. Canós no ha acudit ni a una sessió, i a partir d’eixes reunions s’ha d’elaborar en el 
Departament d’Urbanisme. Demana al Sr. Canós que es tranquil·litze que el projecte estarà en el termini 
acordat. I si no s’ha fet en anys anteriors és perquè hi havia coses més urgents per a fer, com el mercat o 
la ronda. I, després de la decepció que ha suposat el pas per aquest equip de govern del Sr. Canós, 
espera que vote a favor dels pressupostos que aprovaran en breu perquè si no ja sí que serà sospitós. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que entén que el Sr. Cueco intente justificar-se davant del fet que es 
presentara ací en el Ple tot la Junta del Club de Futbol a reclamar una solució al problema. Si tinguera les 
coses ben fetes no ho haurien fet. Repeteix que el Grup Bloc se’n va anar pel fet que aquest equip de 
govern estava encobrint unes irregularitats que es van reflectir en l’auditoria urbanística. El projecte, va dir 
el Sr. Cueco que estaria per a aquest mes, però després diu mentides com que votem la moció de la 
depuradora en contra. El Sr. Cueco no parla de les irregularitats en el pressupost que ens costen 3 milions 
d’euros. Quan depuren responsabilitats i arreglen aquestes irregularitats en el pressupost el votarem a 
favor. El cas és que es puga accedir a alguna subvenció per a aconseguir els fons i que se solucione el 
problema del camp de futbol, ja que Diputació ja disposa de fons per a aquest tipus d’ajudes. 
 
L’alcalde diu al Sr. Canós que com s’atreveix a dir que estem donant voltes a les coses sense aclarir res, si 
ell és especialista en això. Li recorda de nou que ell va estar en l’equip de govern i que la seua gestió no 
ha sigut d’allò més encertada, a part que ha utilitzat els diners en paelles a la plaça com ja li va comentar 
en el seu dia. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) interromp la intervenció de l’alcalde amb comentaris sobre la seua gestió en 
l’equip de govern. 
 
L’alcalde demana al Sr. Canós que no l’interrompa. Finalitza la intervenció dient que els ha deixat en 
l’estacada, a ells i als ciutadans que el votaren. 
 
Se sotmet a votació el dictamen i resulta aprovat per unanimitat. 
 
B)        PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS (DEL NÚM. 1.601 DE 3-10-2014 AL 1.800 DE 4-11-
2014) 
 
Les presents es donen per assabentats. 
 
2. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA SINDICATURA DE COMPTES REBUT EN DATA 14-11-2014 (RE 
7821) 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
3. DONAR COMPTE DE L’INFORME NÚM. 307/2014 SOBRE INFORMES EMESOS AMB OBJECCIÓ 
SUSPENSIVA EN 2013 
 
Els presents es donen per assabentats. 
 
4. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
No hi ha comunicacions ni disposicions oficials. 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que fa aproximadament 2 anys, en aquest Ple, va dir que hi havia un 
contenidor de fem en la platja que feia alguns dies que el camió no l’arreplegava. Li van contestar que era 
perquè s’havia quedat un matalàs unflable apegat en el fons del contenidor. Anit va veure com passava el 
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camió del fem per l’avinguda Mare Nostrum i va poder observar com passava per davant de diversos 
contenidors i no parava per a recollir el fem. Demana a aquesta Alcaldia que es controle a aquesta 
empresa, perquè estem pagant una empresa per un servei que no està complint bé. Açò va succeir anit i 
ell ho va veure amb els seus propis ulls. Es pot comprovar que els contenidors que acaba de citar en 
aquesta avinguda estan plens i sospita, encara que no té proves, que alguns dies de la setmana s’alterna 
segons quins contenidors la recollida. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) diu que s’encarregarà personalment que no torne a passar. 
 
L’alcalde diu que es comprovarà per què ha passat açò. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que fa més de dos anys el seu grup va presentar una moció per a demanar 
que es realitzara l’inventari de béns municipals. En aquell moment se’ls va criticar i se’ls va dir que 
l’inventari era una cosa necessària en tots els ajuntaments. Estan esperant més d’un any, se’ns diu que és 
imminent però a pesar que ho pregunten un Ple si i un Ple no, no obtenen resposta. 
 
L’alcalde diu que precisament hui han estat representants de l’empresa en el despatx del secretari, que ell 
pot donar-ne fe. 
 
El secretari diu que és veritat que s’està retardant l’entrega de l’inventari però que tenen la voluntat de 
portar-ho al Ple de desembre o, a molt tardar, a principis de 2015. Després d’haver treballat amb 
l’empresa, les dades que aportaren ja tenen justificació jurídica. Hui mateix han estat ací per a explicar 
algunes coses respecte del programa i, a falta que envien algunes valoracions, ja està molt avançat el 
treball quant a la part de construccions, faltarà repassar els solars i la resta de fitxes. En breu es durà al 
Ple. 
 
El Sr. Canós (Grup Socialista) diu que davant de la moció presentada pel seu grup pel tema del calor en 
les aules del col·legi, volien saber si s’ha fet alguna cosa respecte d’açò. 
 
L’alcalde pregunta si es refereix al tema dels estors, perquè han hagut d’acudir a altres problemes que té 
el col·legi, com els despreniments de la talla i portes despenjades, desperfectes que es comuniquen a la 
Conselleria d’Educació tant des del col·legi com des de l’Ajuntament i ni tan sols ens contesten. S’han 
demanat pressupostos per a la col·locació dels estors, però com ha passat la calor i qui té les 
competències en l’assumpte és Conselleria, esperem que diguen si poden assumir-ho o no, però de 
moment no han dit res. 
 
Com no hi havien més punts en l’ordre del dia, la Presidència va alçar la sessió a les 21.05 hores i es va 
estendre aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde, de la qual jo, el secretari, DONE FE. 

 
 

Moncofa, 27 de novembre de 2014 
 

El secretari                  Vist i plau, l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Sr. José Vicente Ruano Vila                                         Sr. Jaime Picher Julià 


