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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA  
EL 30 DE GENER DE 2014 

 
Dia:   30 de gener de 2014 
Hora d’inici: 20 h 
Lloc:   Casa consistorial de l’Ajuntament de Moncofa 
Convocatòria: Primera. Decret d’Alcaldia 106/2014 de 27 de gener de 2014 
Sessió:   Ordinària 
 
Alcalde president: Jaime Picher Julià  
 
Regidors presents: 
     
José Mª Andrés Alós  Francisco Cueco Martí 
Matilde Alós Julià   Ana Safont Recatalà 
Rocío Martínez Casado  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. 
 
L’alcalde apunta que hi ha en la sala dos aparells de càmeres de vídeo, que un l’ha col·locat la corporació, es tracta de 
la càmera de la Policia Local, i una altra l’ha portat el Sr. Canós (Grup Bloc) perquè tenia pressa que es posara en 
marxa la gravació del Ple. Afegeix que s’ha demanat a la tenda d’electrodomèstics del municipi que n’instal·le una però 
que està tardant a vindre. 
 
Una vegada constituït el Ple, l’alcalde informa els assumptes de l’ordre del dia, que són: 
 
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (ORDINÀRIES DE 5 DE DESEMBRE DE 2013 I DE 19 DE DESEMBRE DE 
2013) 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) diu que en l’acta de 19 de desembre de 2013, en la pàgina 13, en la seua intervenció va dir 
el “greuge que se li ha produït al municipi de Moncofa” i no “a l’alcalde de Moncofa” tal com s’hi reflecteix. Així mateix, 
de la mateixa acta del 19 de desembre de 2013, apunta que en la pàgina 18, ha de posar que els terrenys es van 
vendre per 2 milions d’euros i no per 8 milions d’euros. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no té res a al·legar respecte d’aquestes dos actes. 
 
Se sotmet a votació l’acta de data 5 de desembre de 2013 i resulta aprovada per unanimitat. Se sotmet a votació l’acta 
de data 19 de desembre de 2013 amb les correccions apuntades i s’aprova per unanimitat. 
 
2. DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE 
XILXES 
 
“Antecedents, 

 
Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 10.368, de data 5 de desembre de 2013, l’Ajuntament de 
Xilxes, a l’objecte de donar compliment al que disposa l’art. 10.1b) de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i de conformitat amb el que disposa l’art. 83.2.c) de la Llei 
16/2005, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, remet la documentació que en 
l’escrit es relaciona relatiu al Pla General d’Ordenació Urbana en tramitació en el dit municipi, als efectes que, durant un 
termini de 60 dies, l’Ajuntament de Moncofa puga examinar-lo i formular observacions, així com, si s’escau, emetre el 
corresponent dictamen. 

 
Vist l’informe del tècnic d’Urbanisme de data 14 de gener de 2014, que a continuació es transcriu: 
 
“Que no obstant això, el compliment del que estableix en la Providència d’Alcaldia de data 13 de gener de 2014, el qual 
es durà a terme a través de l’evacuació de l’informe tècnic sol·licitat i per l’eventual informe tècnic a subscriure el 
Departament de Medi Ambient, i a fi de tindre un major coneixement de la legislació vigent assenyalada en l’escrit de 
referència del present procediment, qui subscriu entén que ha de posar-se en coneixement de l’òrgan competent el 
següent: 
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Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 10.368 de data 5 de desembre de 2013, l’Ajuntament de 
Xilxes, a l’objecte de donar compliment al que disposa l’art. 10.1.b) de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambiente i de conformitat amb el que disposa l’art. 83.2.c) de la 
Llei 16/2005, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (en avant LUV) ha atorgat a 
aquest Ajuntament un termini de 60 dies a fi que puga examinar l’expedient i formular observacions, així com en el seu 
cas, emetre el corresponent dictamen. 

 
Que l’art. 83.2.c) LUV disposa que: “L’òrgan competent de l’administració que promoga la redacció del Pla, una vegada 
conclosa, ho sotmetrà simultàniament a: “Dictamen de cada un dels municipis adjacents al que promoga el Pla 
General”. 

 
Que de la mateixa manera, l’art. 83.4 LUV disposa que: “El desacord entre municipis adjacents, o entre aquells i altres 
administracions, se solucionarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en Urbanisme, que pot ser 
acordada abans de l’aprovació provisional del Pla. Aquesta resolució fixarà les bases de la coordinació 
interadministrativa, compatibilitzant l’exercici sobre el territori de les competències de cada ens públic. S’adoptaran 
aquelles solucions més adaptades a les directrius dels instruments d’ordenació del territori, si els hi haguera i, abans de 
resoldre, les entitats afectades podran emetre un informe previ i hauran de celebrar, almenys, una reunió conjunta dels 
seus representants.” 

 
De la mateixa manera, l’art. 10.1.b) de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient (derogada en virtut de disposició derogatòria única de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental i vigent fins al 12 de desembre de 2013) estableix que: “La fase de consultes sobre la 
versió preliminar del pla o programa, que inclou l’informe de sostenibilitat ambiental, implica les següents actuacions la 
consulta a les Administracions públiques afectades i al públic interessat, que disposaran d’un termini mínim de 45 dies 
per a examinar-lo i formular observacions”. 

 
Que en relació amb l’òrgan competent per a procedir a la formulació de les al·legacions i observacions a què fa menció 
l’escrit de referència, l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix en 
l’apartat 2.j) en la redacció donada per la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl, que “corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments i a 
l’assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les següents atribucions: (…) 
j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària”. 

 
En el present cas, qui subscriu entén que podríem trobar-nos davant de l’exercici d’una acció administrativa per a la 
defensa de la corporació en una matèria de competència plenària, com és l’aprovació d’instruments de planejament i 
ordenació urbanística. 

 
Per la qual cosa, caldrà posar-se en coneixement del Ple amb la major celeritat possible, l’escrit de referència, a fi que 
puga formular-se, si així s’estima, les observacions i al·legacions o dictamen que s’estime convenient per a la remissió,  
si s’escau, d’aquestes a l’Ajuntament de Xilxes dins del termini atorgat a l’efecte”. 

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 15 de gener de 2014, que a continuació es transcriu: 

“Antecedents 

En data 05 de desembre de 2013 i per registre d’entrada núm. 10368, l’AJUNTAMENT DE XILXES, remet en format 
digital (CD), la versió preliminar del Pla General de Xilxes, així com l’informe de sostenibilitat ambiental, l’estudi de 
paisatge i la resta d’annex, als efectes que, per part d’aquest Ajuntament i durant el termini de 60 dies, puga ser 
examinat i formular les observacions, així com, en el seu cas, emetre el corresponent dictamen. 

Una vegada revisada la documentació aportada, i analitzada tècnicament l’afecció que les previsions del municipi de 
Xilxes puguen tindre sobre el terme municipal de Moncofa, s’indiquen les següents 

Observacions tècniques: 

1. Respecte a l’adequació del planejament al municipi limítrof de Moncofa. 

Primerament, i segons es desprén de la memòria informativa de la versió preliminar del Pla General de Xilxes 
(en avant VPPGOU de Xilxes), es fa necessari esmentar la tramitació iniciada de sengles programes d’actuació 
integrada (SUZRT-1 i SUZRT-2), reclassificatoris de sòl, emplaçats entre l’autopista AP-7, la zona humida i els 
termes municipals veïns de Moncofa i la Llosa, que ocupen un àmbit territorial conjunt que supera els tres 
milions de metres quadrats de sòl, el que suposa aproximadament una cinquena part de tot el terme municipal 
de Chilches/Xilxes i, conseqüentment, una modificació substancial de l’ordenació estructural prevista en les 
NNSS vigents.  

Aquests plans compten amb l’aprovació definitiva per part de la CTU de data 27 de gener de 2011 (BOP núm. 
14 d’1 de febrer de 2011). 

En la memòria justificativa de la VPPGOU de Xilxes, respecte a l’ “Adequació a planejament dels municipis 
limítrofs”, s’indica que: 
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“Tal com disposa la legislació urbanística, s’ha verificat en aquest document la compatibilitat amb les zones de 
límit amb els termes municipals adjacents, de manera que és coherent la classificació donada a tals sòls. Sense 
prejuí d’això, tal com disposa la legislació urbanística, en el seu moment, el PG haurà de sotmetre’s a dictamen 
amb els municipis limítrofs. 
(…) 
“El tractament de límit amb el TM de Moncofa és molt distint als anteriors (la Llosa i la Vall d’Uixó), encara que 
igualment coherent: el polígon industrial de Chilches/Xilxes es completa per una reserva de la mateixa 
zonificació a Moncofa; el SUZRT-1 se situa a continuació d’un àmbit territorial de les mateixes característiques a 
l’altre marge de la línia de terme, per a la qual cosa s’haurà de plantejar una continuïtat en la seua ordenació 
detallada; la zona humida que es protegeix entre la CV-2280 i la línia de terme s’introdueix en el municipi veí 
amb la mateixa protecció; i, per a finalitzar, el poblat marítim de Chilches/Xilxes té una trama urbana amb 
continuïtat a Moncofa on, a més, s’acaba d’executar la prolongació del passeig marítim.” 
 

A aquest respecte cal advertir que el SUZRT-1 tracta d’un sector en sòl urbanitzable residencial i terciari, 
emplaçat entre la carretera CV-2280, la zona humida, el límit amb el terme municipal de Moncofa i l’autopista 
AP-7, constitueix una àmplia reserva residencial amb una activitat esportiva de gran transcendència adscrita: 
camp de golf de 18 forats. 

El dit sector compta amb l’aprovació definitiva per part de la CTU de Castelló, de data 27 de gener de 2011 
(BOP núm. 14 de data 1 de febrer de 2011).  

Els principals paràmetres d’aquesta futura actuació són els següents: 

 

Tanmateix, si bé la VPPGOU de Xilxes manifesta que el sector SUZRT-1, “se situa a continuació d’un àmbit 
territorial de les mateixes característiques a l’altre marge de la línia de terme, per a la qual cosa s’haurà de 
plantejar una continuïtat en l’ordenació detallada” durant la tramitació del nou Pla General de Moncofa, 
mitjançant l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 27 de gener de 2010, es va acordar suspendre 
l’aprovació definitiva del Pla General de Moncofa, amb l’objecte que per part de l’Ajuntament es puga donar 
compliment a les exigències establides en la Declaració d’Impacte ambiental dictada per la Direcció General de 
Gestió del Medi Natural, en data 18 de gener de 2010.  

Respecte al sòl limítrof amb el municipi de Xilxes, en un principi de similars característiques al sector SUZRT-1, i 
que es corresponia amb el sector Mossars, la DIA del PGOU de Moncofa va establir en el punt segon de la 
Declaració que el “sector residencial Mossars no es considera adequada la seua implantació, en aquests 
moments, i es pot contemplar la possible reclassificació en les DEUT si així ho estima l’òrgan substantiu, de 
manera que no siga necessari revisar el Pla General (de Moncofa). No obstant això, si s’opta per incloure’l en 
les DEUT, la seua reclassificació no es podrà plantejar fins que els sòls urbanitzables residencials proposats en 
aquest Pla General es troben desenvolupats i amb predomini de la consolidació de l’edificació. La inclusió 
d’aquest sector en les DEUT suposarà la seua avaluació en el moment que es plantege la reclassificació, i 
s’ajuste a la corresponent legislació. (…)”. Per la qual cosa, contràriament al que preveu la VPPGOU de Xilxes, el 
sòl del terme municipal de Moncofa, confrontant amb el sector SUZRT-1 no és de les mateixes característiques, 
i no queda garantit que ho siga, ja que tal com es desprén de l’informe complementari a la DIA del PGOU de 
Moncofa, emés per la Direcció General d’Avaluació Ambiental i Territorial de data 7 de setembre de 2011, en 
referència al sector Mossars, “s’estableix la necessitat d’una avaluació ambiental prèvia, de la qual podrà 
resultar des de la inviabilitat del sector a la seua aptitud per a un desenvolupament urbanístic. (…) terrenys que 
el pla ha de classificar com a sòl no urbanitzable”. 

2. Respecte a l’afecció a la xarxa viària municipal. 

De la VPPGOU de Xilxes s’extrau respecte al sector SUZRT-1 que:  

“L’àmbit territorial de l’actuació ocupa una superfície total d’1.921.758 m², on s’inclou, no solament la superfície 
computable del sector, sinó també les reserves superficials necessàries per a complementar les infraestructures 
de la xarxa primària. 

S’obtenen amb càrrec del sector, els elements de la xarxa primària adscrits a ell, amb una superfície total de 
286.237 m², concretats en: la reserva per a infraestructures ferroviàries (en previsió del futur traçat de la línia 
d’alta velocitat) i la xarxa viària necessària per a la comunicació amb el poblat marítim. 
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Així mateix, haurà d’executar-se a càrrec del sector, l’ampliació del pas elevat de l’autopista AP-7. 

Tots aquests elements formen part de l’àrea de repartiment. Finalment, es distingeix dins del seu àmbit 
territorial, com a sòl afecte al seu destí: la via pecuària, 16.611 m²; l’actual terra ferm de les carreteres CV-
2280 i CV-230, 79.190 m², fet que suma un total de 95.801 m², superfície que haurà de detraure’s de l’àrea de 
repartiment.” 

Així, en les fitxes de planejament i gestió del sector s’ha de: 

“SECTOR SUZRT-1 
Condicions de connexió. 

1. Es resoldrà l’adequada connexió des de l’enllaç sud de la N-340 fins al poblat marítim i s’obtindrà a càrrec del 
sector la xarxa viària necessària a tal efecte. 

2. Amb la sol·licitud prèvia de les autoritzacions pertinents, s’haurà de condicionar la connexió a través de 
l’enllaç del p.k. 950, 120 de la N-340, ampliant el pont sobre el ferrocarril, millorant la intersecció del camí la 
Ratlla, amb els ramals de marge dret de la N-340, i condicionar el viari existent en el polígon industrial i les 
actuacions que siguen necessàries en l’itinerari previst per a assegurar la seguretat vial i la capacitat per al 
trànsit generat i existent, es deriven del projecte de construcció que haurà de ser informat per la Demarcació 
de Carreteres de l’Estat de la Comunitat Valenciana. 

3. L’accés per l’enllaç de l’hotel Simba haurà de disposar de capacitat en les incorporacions des de l’est, per a la 
qual cosa haurà de realitzar sengles rotondes a ambdós costats de la N-340, fonamentalment la de l’est. Al 
mateix temp el vial compartit amb la zona industrial existent haurà de disposar de vies de servei separades de 
la via central, que done connexió amb el sector, i done acollida als vials del sector confrontant de Moncofa. 

4. S’obtindran, amb càrrec del sector, els elements de la xarxa primària que hi estiguen inclosos.” 

 
Extracte del plànol d’ordenació O.5 “Sòl urbanitzable. Qualificació”.  

 
Xarxa viària de connexió del sector SUZRT-1 (plànol O.5 “Sòl urbanitzable. Qualificació”) 
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D’ací es desprén que la solució viària per a garantir la connexió del sector SUZRT-1, afecta i inclou o necessita 
de terrenys que pertanyen al terme municipal de Moncofa. Pot perjudicar el trànsit del polígon industrial de 
Moncofa i pot suposar un problema greu per a al funcionament adequat del trànsit dins del terme municipal de 
Moncofa. 

A aquest respecte, i per a valorar l’afecció i l’increment de trànsit que suposarà el sector SUZRT-1, cal remetre’s 
a l’estudi de trànsit annex a la VPPGOU de Xilxes, segons el qual: 

“Tal com s’ha vist en l’apartat anterior, la xarxa actual de connexió interurbana és capaç d’absorbir la demanda 
que generarà el PGOU de Xilxes quan aquest estiga desenvolupat al 100%. Així doncs, no es preveuen 
modificacions per a aconseguir augments de capacitat ni en la N-340 ni en la CV-230. 

Sí que es presenta, a continuació, la definició de la xarxa primària definida pel PGOU. La xarxa primària 
proposada bàsicament té la funció d’ordenar el trànsit en els sectors SUZRT-1 i SUZRT-2, que es 
desenvoluparan a llarg termini. 

 
Extracte de l’estudi de trànsit annex a la VPPGOU de Xilxes. 

(…) A llarg termini es preveu el desenvolupament dels sectors residencials SUZRT-1 i SUZRT-2. Aquests dos 
sectors generaran el 59% de la mobilitat total del PGOU. En total, generaran 20.651 desplaçaments de vehicles 
(15.633 externs i 5.018 interns). 

És important tindre en compte que el SUZRT-1 genera 13.715 desplaçaments diaris en vehicle privat, i açò 
representa el 39,3% de tota la mobilitat generada en vehicle privat pel PGOU de Xilxes. 

 

Dimensió dels viaris 

Una vegada distribuïda la demanda generada per la xarxa proposada es pot concloure que la secció mínima 
necessària perquè la xarxa puga absorbir correctament la demanda generada pels desenvolupaments previstos en 
el PGOU és un 1+1.” 

Pot apreciar-se l’increment de trànsit que es preveu i es comprova que s’ha considerat com a xarxa primària 
existent, el camí de la Ratlla compartit entre el sòl industrial Casa Blanca de Moncofa i el sòl industrial de Xilxes, 
per la qual cosa s’hauria de garantir que el trànsit generat pels nous sectors urbanitzables previstos en el PGOU de 
Xilxes no menyscaben ni perjudiquen el trànsit intern del municipi de Moncofa, i s’ha de tindre en compte el trànsit 
generat pel municipi de Moncofa en els trams comuns. S’han d’adoptar solucions que no perjudiquen la xarxa 
viària existent, concertades o consensuades entre els dos municipis, en la mesura que la solució definitiva haja 
d’afectar terrenys del municipi de Moncofa. 

Respecte a l’afecció o invasió de terrenys del terme municipal de Moncofa per a donar solució o resposta a les 
necessitats de connexió viària dels nous sectors urbanitzables del municipi de Xilxes, cal recordar el que ha 
manifestat l’Ajuntament de Xilxes en el seu dictamen de data 26 de setembre de 2006, emés durant la tramitació 
del nou Pla General de Moncofa, quan en la fitxa de planejament i gestió del sector Mossars (aleshores previst com 
a sector urbanitzable), es preveia l’ampliació a 4 carrils del camí de la ratlla entre Moncofa i Xilxes, a través d’una 
planificació concertada entre ajuntaments. En el dictamen, dirigit a la Conselleria de Territori i Habitatge en el si de 
la tramitació del nou PGOU de Moncofa, l’Ajuntament de Xilxes va exposar els seus arguments “als efectes que eixa 
Conselleria requerisca a l’Ajuntament de Moncofa la incorporació de les modificacions al PGOU (de Moncofa) en 
tramitació que siguen necessàries per a eliminar qualsevol intromissió en el terme municipal de Chilches/Xilxes” i 
s’oposava així que la solució a la xarxa viària del sector urbanitzable Mossars d’aleshores, discorreguera pel terme 
municipal de Xilxes. 
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3. Respecte a la delimitació entre municipis. 

No obstant això, per a poder acotar el grau d’afecció sobre els terrenys del terme municipal de Moncofa afectats 
per les necessitats i les solucions a adoptar per sectors urbanitzables del terme municipal de Xilxes, caldria 
determinar amb claredat el límit municipal entre municipis. 

A aquest respecte, cal indicar que en data 28 de juliol de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Xilxes va sol·licitar a 
l’Ajuntament de Moncofa la creació d’una comissió informativa especial amb la finalitat de delimitar els termes 
municipals de Moncofa i Xilxes; i en data 28 de setembre de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Moncofa va acordar 
per unanimitat iniciar el corresponent procediment de fixació de la línia límit dels termes municipals de Xilxes i 
Moncofa, i en conseqüència crear la Comissió Informativa Especial amb l’objecte de delimitar la línia. 

En el dit acord plenari es va establir igualment que la comissió s’extingiria automàticament una vegada conclòs el 
procediment de referència. Conclusió que no consta que s’haja produït. 

Respecte a la línia límit del terme municipal entre Xilxes i Moncofa cal advertir que les línies no són coincidents 
entre els documents de planejament d’ambdós municipis, tal com s’observa en els següents extractes dels plànols 
d’ordenació corresponents al voltant dels sectors industrials dels dos municipis: 

 

 
Límit del terme municipal de Xilxes segons la VPPGOU de Xilxes, al voltant del polígon industrial 

 
Límit del terme municipal de Moncofa segons el PGOU de Moncofa, al voltant del polígon industrial 

 

Cal destacar la diferència existent a l’altura del pont que travessa el ferrocarril, sobretot en el talús del costat 
est.  
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A aquest respecte, segons els plànols digitals del cadastre actual del municipi de Xilxes, el tram del camí de la 
Ratlla coincident amb el talús del costat est del pont del ferrocarril, es troba inclòs íntegrament en el terme 
municipal de Xilxes. Tanmateix, segons els plànols d’ordenació de la VPPGOU de Xilxes, aquest tram del camí 
de la Ratlla discorre íntegrament per terme municipal de Moncofa. 

 
Extracte del plànol O.4.3. de la VPPGOU de Xilxes, segons el qual el tram del camí de la Ratlla coincident amb el talús 

del costat est del pont del ferrocarril es troba íntegrament en el terme municipal de Moncofa. 

 

 
Extracte del plànol de cadastre actual de Xilxes, segons el qual el tram del camí de la Ratlla coincident amb el talús del 

costat est del pont del ferrocarril es troba íntegrament en el terme municipal de Xilxes. 

 

Segons els plànols digitals del cadastre actual del municipi de Moncofa, el límit del terme municipal per aquest 
vial té un traçat irregular; s’observa igualment gran part del tram del camí del talús es troba íntegrament en el 
terme municipal de Xilxes. 
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Extracte del plànol del cadastre actual de Moncofa, segons el qual gran part del camí de la Ratlla coincident amb el 

talús del costat est del pont del ferrocarril es troba íntegrament en el terme municipal de Xilxes. 

A més a més, en el plànol d’informació “I.7.3: Planejament vigent. Classificació del sòl. Àrea terciària i xarxes 
d’infraestructures”, de la VPPGOU de Xilxes, s’observa com la canonada d’abastiment d’aigua de polietilé, que discorre 
pel camí de la Ratlla de Moncofa/Xilxes, limítrof als sectors industrials existent entre l’AP-7 i la línia del ferrocarril, 
discorre pel vial del talús indicat, per la qual cosa pareix lògic que el límit entre municipis discórrega de manera que la 
canonada secundària d’abastiment del sector industrial de Xilxes quede per l’interior del municipi al qual abasteix, per  a 
una major autonomia en el manteniment i la gestió del servei, sense afectar municipis veïns la xarxa interna del 
municipi abastit. 

 
Extracte del plànol I.7.3. de la VPPGOU de Xilxes, en què s’observa que la línia límit del terme municipal de Xilxes no 

engloba la canonada d’abastiment de Xilxes. 

Davant d’aquestes discrepàncies o diferències, seria convenient fixar el límit comú entre els dos municipis. 

4. Respecte a la suficiència de recursos hídrics. 

En la memòria informativa de la VPPGOU de Xilxes, s’indica que “les noves previsions de desenvolupament urbà 
requereixen una nova font de subministrament, per a la qual cosa s’ha procedit a aforar novament, no sols els 
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pous municipals, sinó també els de la Comunitat d’Usuaris de la Séquia de Reg, la qual rega l’horta de 
Chilches/Xilxes, emplaçada en les noves àrees de desenvolupament. 

Dels anàlisis inicialment realitzats, es desprén que l’aigua caldria osmotitzar-la, raó per la qual es va firmar en el 
seu dia un conveni entre l’alcalde president de Chilches/Xilxes i l’empresa ACUAMED amb l’objecte d’iniciar els 
tràmits necessaris per a portar a terme, juntament amb els municipis veïns de la Vall d’Uixó, Moncofa i Nules, 
d’una planta d’osmosi, l’emplaçament d ela qual es preveu en el terme municipal de Moncofa i que executada 
per la citada mercantil i a través de fons mixtos (incloent-hi una repercussió als nous desenvolupaments 
urbans) subministrarà d’aigua potable la població.” 

 

Segons la VPPGOU de Xilxes, l’origen de l’aigua per a l’abastiment amb la qual es pretén atendre l’increment de 
demanda produït pels sectors de sòl urbanitzable provindrà de la dessaladora de Moncofa; s’indica a més a més 
que el volum d’aigua previst per a l’ús abastiment, segons els convenis reguladors corresponents és de 
2.200.000 m³/any, amb els quals es pretén atendre l’increment de demanda previst. 

A més a més, respecte als sectors SUZRT-1 y SUZRT-2 previstos en el municipi de Xilxes, ambdós de 
característiques similars, i atenent les condicions derivades de la declaració d’impacte ambiental, destaca entre 
altres, que prèviament a l’inici de les obres d’urbanització: 

           “(…) 

j) D’acord amb el que estableixen els informes elaborats pel Servei d’Ordenació Sostenible del Medi, de l’Àrea 
de Conservació d’Espais Naturals, de dates 20 d’abril de 2007 i 2 de maig de 2008, el desenvolupament del 
projecte queda supeditat a l’ampliació de l’EDAR (necessària per a acometre el reg del terreny del camp de 
golf), i la nova construcció de la dessaladora que es durà a terme en el municipi de Moncofa (necessària per a 
abastir d’aigua potable l’increment de població).” 

El que es té a bé informar i se sotmet a consideració de l’òrgan competent, amb l’objecte de l’elaboració del 
dictamen o la formulació de les observacions que considere sobre la versió preliminar del PGOU de Xilxes i  la 
documentació annexa, en virtut de l’article 10.1.b) de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes 
de determinats plans i programes en el medi ambient i de conformitat amb el que disposa l’article 83.2.c) de la 
Llei 16/2005, de 16 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, sense perjuí de les consideracions 
medioambientals que des del departament corresponent puguen emetre’s respecte a la documentació de 
referència. 

S’adjunten al present informe, els següents documents de referència: 

Doc. núm. 1: Còpia del dictamen emés per l’Ajuntament de Xilxes de data 26 de setembre de 2006, relatiu a 
l’aprovació definitiva del PGOU del municipi de Moncofa. 

Doc. núm. 2: Còpia de l’acord municipal de data 28 de setembre de 2005, pel qual es crea la Comissió 
Informativa Especial”. 

 
En conseqüència, i atenent tot el que s’ha exposat, resolc elevar al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
ÚNICA. Prendre compte dels informes recollits en el present acord i donar-ne trasllat del contingut a 
l’Ajuntament de Xilxes, en compliment del tràmit previst en l’article 83.2.c) de la Llei 16/2005, de 16 de 
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, així com en l’article 10.1.b) de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, 
sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, als efectes que siguen 
ateses les consideracions formulades en els informes i incorporades en Pla General d’Ordenació Urbana de 
Xilxes”. 

 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que es tracta d’una sol·licitud del municipi de Xilxes, que ens ha passat el Pla 
General d’Ordenació Urbana perquè puguem formular les al·legacions que considerem oportunes. Després d’emetre 
l’informe per part de l’arquitecte municipal, aquest ha considerat que hi ha quatre punts que s’han de consensuar amb 
Xilxes. Abans que Conselleria ens diga com ho hem de fer, es concertarà una reunió amb l’Ajuntament de Xilxes, que ja 
s’ha parlat d’aquest tema amb el seu alcalde, per a resoldre-ho. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que el municipi de Xilxes ha posat a exposició pública el Pla General,                      
que l’Ajuntament de Moncofa té molt a dir sobretot de la delimitació d’eixa Pla General i que ens pareix correcte que es 
conteste en eixe període d’exposició pública i ens consta que hi ha punts a tractar sobre aquest tema. Des del Partit 
Popular veiem que en 2005 es va acordar una comissió informativa especial d’Urbanisme, formada per unes persones 
que hui en dia ja no estan en aquest Ajuntament, i que cal buscar solucions, per la qual cosa proposem que no es cree 
de nou eixa comissió informativa especial, que es facen eixes negociacions amb l’Ajuntament de Xilxes, que s’informe a 
aquest Ple i, sense que siga una esmena, sol·licitem que se solucione el tema de la delimitació amb Xilxes que està 
pendent des de 2005. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que a la vista dels informes estan completament d’acord amb els informes presentats amb 
els tècnics, i de les informacions contenen respecte a la delimitació. Tal com apuntem en la comissió informativa, fer 
una comissió especial quan realment la delimitació la marca Cadastre no creem que siga el més adequat. També ens 
pareix correcte que els alcaldes dels dos municipis es posen en contacte per a solucionar aquest tema com més 
prompte millor. Ens abstenim perquè es tracta d’un pla general d’un altre municipi però sí que veiem bé les 
observacions que s’apunten en l’informe de l’arquitecte municipal. Una altra qüestió que volem plantejar és si hi haurà 
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costos per al municipi de Moncofa quan les obres s’inicien. Ens agradaria que s’aclarira aquesta qüestió abans de l’inici 
de les obres. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que respecte a la comissió informativa especial, aquesta es va crear però es va 
deixar en stand-by  pels problemes que es generaren amb el PAI Golf. Volem resoldre açò perquè el Pla General de 
Moncofa, el de Xilxes i Cadastre no coincideixen. Respecte als costos, no hi ha cap a la vista. Si tinguérem el PAI Golf 
hauríem de fer els accessos però no va avant. Una de les qüestions és que el Pla General de Xilxes contempla aquest 
PAI Golf al seu costat quan en realitat no existeix. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que ratifiquen el que han dit anteriorment i demanen que s’informe al Ple abans que 
es tanque l’acord. I que respecte al tema de vials i de diners, quantes més coses es deixen nugades i quan se sàpia qui 
ha de pagar el famós pont, millor per al poble de Moncofa i per als veïns dels PAI Golf de Xilxes i de Moncofa. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que no han entés molt bé el tema de la delimitació, que és el que marcarà quines 
actuacions urbanístiques marcarà cada municipi en el tema dels accessos, vials, etc. Sol·licita a la regidora d’Urbanisme 
que repetisca qui hauria de fer-se càrrec econòmicament parlant de l’import de les obres, si els propietaris dels PAI o 
l’Ajuntament de Moncofa. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) explica que en el seu dia quan es planificaren els dos PAI un al costat de l’altre es va 
quedar que es faria el vial per la ratlla, i que hi hauria dos carrils per cada costat. Això en el cas que nosaltres 
tinguérem Golf; com no el tenim no hem de tindre cap accés. Si a l’Ajuntament de Xilxes els fera falta l’accés se 
l’haurien de cobrir ells, sense cap cost per a nosaltres. En el cas que hagueren d’invadir part del territori de Moncofa, 
l’hauran de pagar ells, en el seu cas el sector. 
 
L’alcalde aclareix que la ratlla de la delimitació va guiada per una carretera, per un camí o per un carrer que divideix les 
dos poblacions. Si seguim més cap amunt, existeix un camí que passa pel PAI Golf Xilxes que es diu camí La Ratlla, i 
més amunt es troba el polígon industrial que torna a tindre una carrer que separa els dos termes. No hi ha cap despesa 
perquè es tracta d’un acord entre els dos ajuntaments. La ratlla va pel centre del camí o carretera i despesa no hi ha, al 
no haver de contractar cap servei extern per a establir la delimitació, cosa que ja estem fent a través dels arquitectes i 
aparelladors dels dos ajuntaments. Davant de la pregunta de qui ha de pagar els vials del Golf, no estem ací per a 
parlar d’això, sinó de la delimitació dels termes municipals. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) parla sobre la problemàtica del camí al final de la platja de Moncofa, el famós camí en què 
el carrer és de Xilxes i hi havia problemes amb les llicències d’obra; cal tindre en compte aquest tipus de problemes. 
 
L’alcalde diu que aquesta delimitació no afecta cap propietat privada; per tant no afecta els interessos particulars, 
únicament és un tema de marcar el territori entre els dos municipis. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per 12 vots a favor (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 
abstenció del Grup Bloc. 
 
3. DICTAMEN RELATIU A L’ESCRIT DEL GRUP BLOC SOBRE UNA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA DEL 
SEGLE XXI, BASADA EN ELS DRETS CONSTITUCIONALS 
 
“Estem passant una època on una crisi del capital ocasionada per l’excés d’especulació afectà greument la banca, el 
deute de la qual, privat, ha hagut de ser absorbit per l’administració de l’estat i ha afectat les altres administracions. 
 
Eixe deute, ara públic, és la justificació per a retallar drets socials i laborals i així, l’inicial deute bancari, ocasionat per 
una mala gestió de membres amb salaris de centenars de milers d’euros l’any, ara afecta la sanitat, l’educació, els 
dependents, els menors amb problemes, els més desafavorits i s’ha estés a la classe mitjana, mentre les grans fortunes 
es continuen incrementant a l’Estat (un 5,4% del 2012 al 2013, segons l’informe anual sobre la riquesa al món, elaborat 
per Capgemini i RBC). 
 
Això fa que el descontent en la ciutadania s’estiga incrementant considerablement i es puga preveure que les 
manifestacions públiques per fer palés aquest enuig, no sols es mantinguen, sinó més bé s’incrementen. 
 
Davant d’això el govern pretén aprovar el projecte de la nova Llei de Seguretat Ciutadana. Aquesta nova llei introdueix 
mesures restrictives de l’exercici de la protesta o manifestació i endureix les penes, fins i tot redueix les garanties 
judicials de defensa i demostra que l’única finalitat és emmordassar la societat i intentar impedir l’expressió del rebuig a 
la seua política. 
 
La repressió acompanya les retallades socials i els retrocessos dels drets laborals i ciutadans, en un escenari conjunt 
que ens fa retrocedir socialment i normativament a mitjans segle passat. 
 
El comissari de Drets Humans del Consell d’Europa, Nils Muiznieks, s’ha referit a l’esborrany de la Llei de Seguretat 
Ciutadana com “altament problemàtica”. 
 
Muiznieks ha advertit que la nova llei planteja dubtes sobre “si són necessàries aquestes restriccions en una societat 
democràtica” per mantindre l’ordre públic, i sobre com evitar “interferir massa en la llibertat de reunió”. 
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Per tot això, proposem el següent 
 

ACORD 
 
1. L’Ajuntament de Moncofa manifesta que la legalitat vigent ja estableix un marc normatiu suficient per a garantir el 
correcte desenvolupament de les manifestacions i concentracions públiques ciutadanes de rebuig a fets, decisions o 
actes de qualsevol àmbit públic i privat. 
 
2. La corporació considera que el procediment sancionador establert per via administrativa i judicial, ja contempla de 
forma escaient els diversos supòsits i en quanties elevades per a la situació econòmica que estem vivint. 
 
3. Per últim, manifesta que qualsevol reforma que afecte drets bàsics constitucionals, hauria de gaudir d’un ampli 
consens i sempre dirigit a consolidar els drets i les llibertats.” 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) dóna lectura a la moció transcrita i diu que la presenten perquè en aquests moments hi ha un 
govern central que està fent el que li dóna la gana sense complir les promeses electorals i ara, damunt, pretén tapar la 
boca als ciutadans i vol evitar que protesten per la situació existent; tapar la boca als ciutadans o posar-los por. Per 
això demanem que aquest Ajuntament done suport a aquesta moció perquè la resta de municipis dels voltants i la 
resta del país veja que Moncofa està en contra que s’emmordasse els ciutadans i a favor de la llibertat del nostre 
poble. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que es tracta d’una declaració més d’intencions a les que ens té acostumats el Grup 
Bloc i que ja que el grup té representació a Madrid, que és des d’allí des d’on han de mostrar el seu rebuig, no des de 
Moncofa, perquè no deixa de ser una declaració d’intencions. Efectivament, hi ha unes lleis que regulen les 
manifestacions i també existeixen sancions, però la societat està canviant, i també les formes de manifestar-se i cal 
adaptar-se al que la societat vol. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que estan a favor de la moció, que consideren que és cert, que ateses les 
retallades que s’estan produint, el Govern central continua en la seua línia, i ara vol aprovar una llei per a intentar 
impedir que els ciutadans es manifesten i en mostren la disconformitat. Des d’ací, el nostre granet d’arena, considerem 
que, no és que atente contra la democràcia, sinó que ratlla la dictadura i açò fa què pensar. Mostrar la solidaritat amb 
les dones que s’estan manifestant en aquests moments en el nostre país contra la reforma de la llei de l’avortament. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que, efectivament, tenim diputats en les Corts Valencianes i centrals, però diferim en la 
forma de funcionar, perquè el nostre partit creix de baix cap amunt i és així, des dels pobles, des d’on es pot saber el 
que vol el poble, i no des de dalt, on no s’escolten les masses que s’estan manifestant. Contesta a la Sra. Alós i li 
pregunta si realment la societat vol que els multen per manifestar-se o que els tanquen a la presó per tindre un 
pamflet a casa, o si vol que tornem a no parlar molt que les parets escolten. Probablement és el govern central el que 
vol això. El Govern central està prenent decisions sense escoltar els tècnics ni les masses que estan eixint al carrer per 
a dir que hi ha coses que cal modificar o retirar. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) matisa que ha dit que la societat està canviant i que hi ha diferents coses que abans no es 
preveien en les lleis i que per tant s’ha d’adaptar a aquestes noves situacions. 
 
La Sra. Palacios (Grup Socialista) diu que no podem adaptar-nos a no manifestar-nos, perquè es tracta d’un dret que 
està regulat en la legislació, i no ens poden llevar eixe dret. Diu que personalment seguirà manifestant-se. 
 
La Sra. Alós (Grup Popular) diu que ella no ha dit en cap moment que done suport a això. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que efectivament la societat està canviant, cap a una mobilització ciutadana, cap a un 
moviment popular, a favor d’una participació democràtica real i no representativa; això, això és el que està canviant. 
La societat està intentant dir als polítics que els han de fer cas, i no al revés. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta aprovat per 7 vots a favor (6 del Grup Socialista i 1 del Grup Bloc) i 6 
abstencions del Grup Popular. 
 
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I AGRICULTURA RELATIU A LA MOCIÓ DEL 
GRUP BLOC SOBRE LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT 
D’ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES 
 
“L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de dificultats 
econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de 
famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar. 
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i centenars de milers de persones que 
han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne i s’han enfrontat a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat 
extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial. 
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Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins a setembre de 2013, a l’Estat espanyol, ja s’ha 
arribat a 500.000 execucions hipotecàries. Segons l’informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, 
només durant l’any 2012 la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits 
hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d’habitatge habitual per dia hàbil. Segons les dades del Consell General del 
Poder Judicial de 2013 s’executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem, doncs, davant d’una situació d’emergència habitacional que constitueix una autèntica anomalia en el 
context europeu. Com denuncia l’informe Emergència Habitacional en l’Estat espanyol, elaborat per l’Observatori DESC, 
aquesta situació es veu agreujada pel fet que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, 13,7% del 
parc total -3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011– i amb un parc social d’habitatge 
clarament insuficient –menys d’un 2% de l’habitatge existent. 
 
Les administracions locals, infravalorades de recursos, són les que reben en primera instància l’impacte social d’aquesta 
situació, ja que són les més properes a la ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d’emergència en què es troba gran part de la població s’està traduint també en un 
significatiu augment de les ocupacions d’habitatges als municipis. Una forma d’accés a l’habitatge que augmenta el grau 
de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi. 
 
La manca de recursos de les administracions locals per a fer front a la problemàtica contrasta amb els milers de pisos 
en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la 
bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions hipotecàries, es mantenen 
buits ja siga a l’espera que el preu de mercat torne a elevar-se o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus 
inaccessibles per part de la població. 
 
El resultat són milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, que eludeixen la funció social que 
segons l’article 33 de la Constitució espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat. 
 
Gran part d’aquestes entitats financeres han estat, d’una manera o altra, rescatades amb diners públics. Algunes 
directament gestionades pel govern de l’Estat a través dels Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i del 
traspàs d’actius a l’anomenat “banc dolent”, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 
(SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i 
els ajuts milionaris a la banca, molts d’ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social. 
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l’administració que possibiliten l’accés a l’habitatge de tots aquells 
ciutadans que se’n veuen exclosos i complir així el mandat constitucional de l’article 47 de la CE. 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionistes i la manca de recursos públics per a fer-hi front, 
resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres. 
 
Fomentar i garantir la funció social de l’habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús 
antisocial es converteixen en uns dels pocs mecanismes efectius a l’abast de l’administració per a donar resposta a la 
vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, cal que els ajuntaments 
defensen l’autonomia municipal i satisfer les necessitats d’habitatge de la població. És en aquest context que algunes 
corporacions, com que ja han esgotat les mesures de foment per a facilitar l’ocupació dels pisos buits en poder de les 
entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors. 
 
En atenció a aquestes consideracions i a proposta del Grup Municipal de Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Moncofa 
 
ACORDA 
 
Primer. Manifestar el compromís d’engegar mesures municipals segons la legalitat i les competències existents i als 
efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a 
l’emergència habitacional. 
 
Segon. Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent, que contemple i regule 
degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent. 
 
Tercer. Elaborar i aprovar programes d’inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en 
situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través de l’encreuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament d’audiència a 
l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració. 
 
Quart. Instar a les Corts Valencianes a avançar cap a una legislació que penalitze la desocupació permanent d’un 
habitatge de manera injustificada”. 
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El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que la majoria de ciutadans que no han pogut pagar la hipoteca per culpa de la crisi han 
sigut desnonats. Aquests habitatges en aquests moments serveixen per a poder controlar l’oferta y la demanda 
immobiliària per part de les grans empreses i multinacionals immobiliàries. Aquestes empreses podrien oferir un 
lloguer a l’abast d’aquestes famílies sense habitatge, que han sigut posades al carrer sense oferir-los un lloguer social 
o una via coherent per a pagar eixa hipoteca, i eixos habitatges en l’actualitat estan buits. El que pretenem des de 
l’Ajuntament és vore el problema habitacional dels habitatges buits i iniciar uns programes d’habitatges i d’inspecció. 
Vore els pisos buits que pertanyen a entitats financeres i saber el que està passant a nivell habitacional ja que la 
reforma de la Llei de Règim Local preveu suprimir competències i una d’elles serà Serveis Socials, des d’on es 
gestionen aquests temes d’habitatges. D’una altra banda, en l’àmbit de Conselleria, es tracta de reclamar que es 
modifique la Llei i es puga sancionar els especuladors que es queden amb els habitatges que es queden buits amb 
l’únic fi d’especular. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) diu que des del Partit Popular entenen la problemàtica i volen estar al costat de les 
famílies que es troben desnonades per no poder pagar l’habitatge. Però ala vista de la moció, voldrien saber a quines 
grans empreses es refereix el Bloc, quin és el volum que han de tindre per a ser grans immobiliàries i, quan en el punt 
tercer diu el Bloc “començant per”, entenen que no es detindran ahí i portaran la moció fins a l’absurd, intentant 
expropiar les vivendes que no s’usen en la platja. A vore si estem parlant que es lleven habitatges per les entitats 
financeres i ara és l’Ajuntament de Moncofa el que les llevarà. També ens genera dubtes com es realitzaran les 
inspeccions, si enviarem a la Policia Local per les nits o si resulta que en el mes de febrer trobem vivendes buides i 
hem de requisar-les encara que siguen per a estiuejar durant el mes d’agost. Per últim el Grup Bloc parla de millorar el 
programa d’habitatges d’aquest municipi i li pregunta al Sr. Canós on està el programa de vivendes que ha creat ell en 
aquesta legislatura en aquest municipi. Cita el cas de l’Ajuntament d’Onda, que té un pla de lloguers socials. Per tant, 
ens posem al costat de les persones que els lleven els habitatges i esten en cas d’exclusió social però pensem que 
aquesta moció és irrealitzable i pot arribar a l’extrem d’obligar una família que té una casa parada a llogar-la sense que 
vullga, per la qual cosa li falta coherència política i saber el que es pot fer i el que no es pot fer. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que estan d’acord que aquesta moció és irrealitzable i totalment populista. En 
primer lloc perquè no tenim competència, no la té el municipi. En segon lloc, elaborar un pla d’habitatges, per a què, si 
no tenim competència. En tercer lloc, com es realitzaria eixe pla i qui el realitzaria. Hem d’anar, com deia el Sr. 
Paradís, de nit a vore si dormen o no en la vivenda? De totes formes, anar a parlar amb els bancs, per a què? Si faran 
el que vullguen. No tenim competència. L’únic que podem fer és comentar el problema als bancs però ells faran el que 
creguen convenient. Es tracta d’una moció populista i irrealitzable per a posar-se del costat del desnonat. No té cap 
sentit. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que tots sabem quines són les grans empreses, les que especulen amb els immobles. No 
pot citar-les totes, per això demana un pla d’habitatge. Als que especulen són als que cal que oferisquen les vivendes 
com a lloguer social, no als propietaris. Aplaudeix la iniciativa d’Onda. Diu que encara que l’Ajuntament no tinga la 
competència, sí que tenim accés als fons socials com els de l’Institut de la Vivenda o la resta d’ajudes i  fons socials. 
Des de Serveis Socials es va mediar entre immobiliàries i inquilins perquè oferiren lloguers més baixos i també es va 
utilitzar el recurs de l’IVVSA, que ara està minvada perquè el govern autonòmic no destina els recursos suficients, i sí 
que es van fer coses al respecte durant el mandat com a regidor. No serà tan desgavellat quan hi ha altres municipis 
que ho estan portant a terme, però com ix del Grup Bloc és una moció populista. Cal avançar per a poder evitar el 
gran problema de deixar gent al carrer. En tal que es faça un 1% del treball ja és alguna cosa. Tot el que es puga fer 
és menys treball que es deixarà als que vinguen darrere i que ja s’està fent en altres comunitats com Andalusia. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) demana al Sr. Canós que s’alegra que s’estiga gravant en vídeo la sessió, perquè diu que 
tots sabem quins són eixes grans empreses primer i després que ell no sap quines són eixes grans empreses. Cal 
parlar bé i dir bé les coses, i no parlar per parlar. Diu que hui en dia hi ha molta oferta i poca demanda, ja que el Sr. 
Canós parla de l’oferta i la demanda. Plantegen una moció que no ocupa ni una ni dos legislatures, i que si es fa un 
1% del treball ja estarà bé, ja que anem malament si es fa tan poc. Ratificar el d’abans, es tracta d’una moció que hui 
per hui no és realitzable per l’Ajuntament de Moncofa. Si el que ha fet el Bloc en aquesta legislatura és l’1% del treball, 
no els estranya com funcionen els Serveis Socials en aquest municipi. Estem al costat de les famílies desnonades, 
animem les possibles negociacions amb els bancs, però llevar una casa a algú que no l’habita, siga banc, particular o 
empresa no és la solució. 
 
La Sra. Safont (Grup Socialista) diu que també estan al costat d’eixes famílies i que faran tot el que puguen, des del 
punt de vista legal, per a ajudar-les. I si tornem al que s’ha dit abans, resulta impossible realitzar les inspeccions tal 
com les planteja el Sr. Canós. Si, tal com apuntava, cal retallar en despesa de personal, no és normal que s’haja de fer 
un equip que s’encarregue d’aquest treball. A més a més, és un treball que no s’ha de prolongar en el temps, perquè si 
es venen o es compren vivendes canvia el panorama molt ràpidament i l’informe resultat d’aquestes inspeccions ja no 
serveix per a res. L’IVVSA és una entitat autonòmica, nosaltres ens adherim i ja està, i pel que fa a altres comunitats, 
el que ha fet la Junta d’Andalusia sí que ens agradava, però el Partit Popular l’ha tirat arrere i no s’ha aprovat. Estem 
d’acord amb la moció i que hi ha moltes vivendes buides i cal ajudar eixes famílies i que hauria d’existir una llei que 
facilitara que eixes vivendes es poden llogar a un preu baix, però la moció tal com està no es pot realitzar. S’ha de 
vindre amb mocions que siguen coherents i que es puguen realitzar. Espera que ja que el Bloc està gravant el ple, si 
pengen les imatges d’aquest Ple, que ho facen de totes les intervencions i no solament de les seues. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que s’han quedat amb la dada de l’1% i ell ha dit que si es pot fer el 100% millor. 
Al·leguen que la moció és irrealitzable, incoherent, populista, etc. Però la realitat és que altres ajuntaments estan fent 



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 30 de gener de 2014                   Pàgina     14 

actuacions d’aquest tipus; no és que s’ho haja inventat ell. Cal iniciar certes millores a nivell habitacional. El que ocorre 
és que com és una idea que naix del Grup Bloc no es pot portar a terme. No parlem de llevar-li la casa a les entitats 
financeres, sinó de negociar amb elles perquè posen preus de lloguer assequibles per a les persones amb dificultats 
econòmiques, donar facilitats perquè puguen pagar eixa hipoteca, etc. Aquestes mesures les estic llegint d’un pla que 
ja tenen en marxa altres municipis. Demanem que es faça el que es puga durant aquesta legislatura. Respecte al tema 
del vídeo, li recorda a la Sra. Safont que és el Grup Socialista el que no deixa publicar la columna dels grups en el 
periòdic local, i són els que censuren i deixen sense participació al seu grup. Penjaran el Ple en la seua totalitat. 
 
Se sotmet el dictamen a votació i resulta rebutjat per 12 vots en contra (6 del Grup Socialista i 6 del Grup Popular) i 1 
vot a favor del Grup Bloc. 
 
5. DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi ha cap despatx extraordinari. 
 
 
B) PART DE CONTROL 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS PRESENTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
(Del núm. 2.151 de 4-12-2013 al 2.311 del 31-12-2013). 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) demana que els siga facilitat el llistat en paper, ja que no se’ls va facilitar amb la 
documentació del Ple. Es donen per assabentats. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) di que també es donen per assabentats d’aquest punt. 
 
 
2. COMUNICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS 
 
La Sra. Martí (Grup Socialista), com a regidora de Serveis Socials, comunica que l’Institut Valencià de la Vivenda 
(IVVSA) ja no ho és com a tal i que ha passat a ser EIGE (Entitat d’Infraestructures de la Generalitat). 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) pregunta que per què l’equip de govern ha decidit llevar les intervencions de l’oposició en 
el Crónica (periòdic local) i si pensa mantindre açò fins al final de la legislatura. 
 
L’alcalde contesta que es va llevar en l’edició de Nadal perquè hi havia altres notícies que ocupaven eixe espai, però 
ara en la pròxima edició, ja que es publica bimensualment, es tornarà a oferir l’espai. 
 
El Sr. Paradís (Grup Popular) pregunta si l’equip de govern és coneixedor de la nova llei relativa als sous dels polítics i 
si pensa aplicar-la ja en el mes de gener. 
 
L’alcalde diu que sí que és coneixedor i que sí que s’aplicarà des del mes de gener. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que han tingut coneixement de la mort d’una xiqueta en un engrunsador a Madrid i 
que en el seu dia el Grup Popular va demanar que es revisaren les estructures dels parcs, pregunten si s’han revisat i 
preguen que siguen revisades pels tècnics perquè no passen aquestes coses en el municipi. 
 
L’alcalde contesta que, a part de l’empresa que es dedica a controlar això, el regidor de Medi Ambient, Manuel 
Martínez, està pendent amb l’empresa anotant qualsevol anomalia, per la qual cosa s’està revisant contínuament. 
 
El Sr. Andrés (Grup Popular) diu que no només es refereix a les estructures, sinó al seu ancoratge, si l’empresa que els 
revisa està qualificada per a reparar aquest tipus de desperfectes. 
 
El Sr. Martínez (Grup Socialista) diu que no sap si els operaris de l’empresa estan qualificats o no per a aquest tipus de 
reparacions, però que en aquest moment hi ha bastants parcs per reparar perquè han furtat les cadenes dels 
engrunsadors. Quan acaben d’instal·lar el degoteig dels jardins, realitzaran aquestes reparacions, perquè cal estar 
damunt de l’empresa en tot moment. 
 
El Sr. Alós (Grup Popular) realitza un prec, que ja que s’està gravant el Ple en vídeo, que s’adjunte una còpia de la 
gravació en l’expedient del Ple. A continuació pregunta sobre l’auditoria econòmica, perquè es va dir en juny de 2013 
que tardaria un parell de mesos i ha passat mig any. 
 
L’alcalde diu que cada vegada que se li ha preguntat per aquest tema ell ha cridat a l’empresa encarregada de 
l’auditoria i li ha dit que ja no falta molt. Que demà tornarà a cridar. 
 
El Sr. Canós (Grup Bloc) diu que agraeix que l’Ajuntament haja posat una càmera per a gravar els Plens. 
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Pregunta sobre les millores de CESPA, quan els entregarà per escrit aquesta informació. Realitza una segona pregunta 
sobre els locals dels grups polítics i les bústies, per a saber com està eixe tema. 
 
L’alcalde diu que només tinguen clar quins locals poden utilitzar els grups els ho comunicarà. Respecte a les millores, 
també els informarà quan tinga tota la informació. 
 
 
Com que 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, 30 de gener de 2014 
El secretari,                  Vist i plau, l’alcalde 

 
 

    Sr. José Vicente Ruano Vila                                                             Sr. Jaime Picher Julià 


