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ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 7
Data: 25 de maig de 2017
Caràcter: ordinari
Hora: 19.00 h a 20.50 h.
Lloc: Sala de Plens

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d’alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d’alcalde (Grup Popular)
4. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
5. Jaime Picher Juliá, regidora (Grup Socialista)
6. Mª Estela Huerta Juliá, regidora (Grup Socialista)
7. Paula Galí Tur, regidora (Grup Socialista)
8. José Manuel Franch Peruga, regidor (Grup Socialista)
9. Rafael José Silvestre Isach, regidor (Grup Socialista)
10. Juan Bautista Vilar Paradís, regidor (Grup Compromís)
11. Raül Borrás Peñarroja, regidor (Grup Compromís)
12. Mª Sandra Juliá Juliá, regidora (Grup Ciutadans)

Secretari: Marc Palomero Llopis

Interventor: Jesús Gual Sanz

No assisteix i excusa l’absència:
1. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Ordre del dia:

A) Part resolutòria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Dictamen relatiu a la proposta al Ple de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o
qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, rosques d’orelles, caixes d’amarratge,
de distribució o de registre, transformadors aparells per a venda automàtica i altres d’anàlegs
que s’establisquen sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o hi volen.
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3. Dictamen relatiu a la modificació de crèdits 6-2017. Incorporació de romanents.

4.  Dictamen  relatiu  a  la  moció  presentada  pel  Grup  Municipal  Socialista  i  Grup  Municipal
Compromís sobre la regulació de les terrasses dels locals comercials que ocupen terreny públic a
Moncofa.

5.  Despatx  extraordinari  -  Proposta  al  Ple  d’interposició  del  recurs  d’apel·lació  contra  la
Sentència número 136/2017, de 27 d’abril de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 2 de Castelló.

6. Despatx extraordinari  - Moció presentada pel Grup Municipal Compromís relatiu al Pla de
manteniment de les escoles d'infantil i primària.

7.  Despatx extraordinari - Resolució al·legació administrador concursal Cuatre carreres.

B) Control dels òrgans de govern

9. Dació de compte de la Sentència 136/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Castelló, de data 27 d’abril de 2017, dictada en el Procediment Ordinari 83/2015.

10. Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària del 2017-0878 al 2017-
1.151.

C)  Precs i preguntes

A) PART RESOLUTÒRIA:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

De conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  91.1  del  Reial  Decret  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres del Ple si desitgen
formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària de 27 d'abril de 2017 i a l'acta de la
sessió extraordinària i urgent celebrada el 5 de maig de 2017 que se'ls ha distribuït juntament
amb la convocatòria.

Davant de la falta d'observacions es consideren aprovades per assentiment unànime.
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2. DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA AL PLE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTESES, CANONADES I GALERIES PER A LES
CONDUCCIONS D'ENERGIA  ELÈCTRICA,  AIGUA,  GAS  O  QUALSEVOL ALTRE FLUID
INCLOSOS  ELS  PALS  PER  A  LÍNIES,  CABLES,  ROSQUES  D’ORELLES,  CAIXES
D'AMARRATGE,  DE DISTRIBUCIÓ O DE REGISTRE,  TRANSFORMADORS APARELLS
PER A VENDA AUTOMÀTICA I ALTRES D'ANÀLEGS QUE S'ESTABLISQUEN SOBRE VIES
PÚBLIQUES O ALTRES TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL O HI VOLEN.

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen favorable de la Comissió informativa
permanent d'assumptes econòmics de 18 de maig de 2017, el text íntegre del qual és el se-
güent:

«De conformitat amb el que preveu l'article 21.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de
les Bases del Règim Local, i vist l'informe 96/2017 de Tresoreria, en el qual es considera oportú
la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per esteses, canonades i galeries per a
les conduccions d'energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a líni -
es, cables, rosques d’orelles, caixes d'amarratge, de distribució o de registre, transformadors, ri-
ells, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres d'anàlegs que s'establisquen sobre vies
públiques o altres terrenys de domini públic local o hi volen, que està vigent en el municipi de
Moncofa,  per  imposició  acordada pel  Ple  de l'Ajuntament  celebrat  el  26/11/1998,  i  s’adherí
l'Ajuntament a la publicació completa efectuada per l'Excma. Diputació Provincial de Castelló al
BOP núm. 136/98, de 12 de novembre. 

D'acord amb allò que s'ha exposat propose al Ple l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
estesos, canonades i galeries per a les conduccions d'energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol
altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, rosques d’orelles, caixes d'amarratge, de distribu-
ció o de registre, transformadors, riells, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres d'anà -
legs que s'establisquen sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o hi volen,
que està vigent en el municipi de Moncofa, per imposició acordada pel Ple de l'Ajuntament cele-
brat el 26/11/1998, i que a continuació s'exposa:

Incloure en l'article 8 Declaració i ingrés, un subapartat 9 que tindrà el següent tenor literal:

“9. Es permet el règim d'autoliquidació als subjectes passius que ho sol·liciten, sense perjuí d'ul -
terior comprovació per l'Ajuntament.ˮ

SEGON. Exposar al públic l'aprovació provisional per un termini de trenta dies amb l’anunci pre-
vi en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis municipal, durant el qual els inte-
ressats podran presentar les reclamacions que consideren oportunes.
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TERCER. Si durant el termini mencionat no s'interposen al·legacions, l'acord fins llavors provisi-
onal es considerarà definitiu. En cas contrari les al·legacions presentades hauran de ser resoltes
pel Ple i acordar, si és procedent, l'aprovació definitiva.

QUART. La present modificació entrarà en vigor l'endemà de la publicació definitiva en el But-
lletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins que se n'acorde la modificació o derogació.»

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa que es tracta
d'una taxa que grava la facturació de les empreses subministradores i que, amb aquesta modifi -
cació, es tracta de donar cobertura al model de declaració per mitjà d'autoliquidació.

El portaveu del grup Socialista, Sr. Picher julià, avança el vot favorable i assenyala que les em-
preses es lucren amb les seues activitats i que aquesta és una forma de recaptació municipal.

El portaveu del grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, avança el vot favorable i assenyala que es
tracta de la taxa coneguda com la de l’1,5%. A continuació explica les dificultats de l'Ajuntament
per a poder controlar que la facturació declarada per aquestes empreses siga la correcta.

La portaveu del grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el vot favorable i manifesta que dins de
la legalitat la taxa és raonable.

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació la proposta, la qual és aprovada per unanimitat dels assistents.

3. DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6-2017. INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen favorable de la Comissió informativa
permanent  d'assumptes  econòmics  de  18  de  maig  de  2017,  el  text  íntegre  del  qual  és  el
següent:

«Vista la providència d'Alcaldia que diu literalment:

"Memòria de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017. 

Vist que en data la present memòria es compta amb la liquidació de l'exercici 2016.

Tenint en compte que, a data actual, se segueix l'execució de determinades despeses la dotació
pressupostària  de  les  quals  parteix  de  l'exercici  2016,  concretament  les  corresponents  a
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instal·lació de bandes reductores de velocitat i instal·lació d'enllumenat públic des dels quadres
núm. 2, 5 i 6 del Sector Belcaire Nord.

Atés que els articles 47 i següents del RD 500/1990 permeten la incorporació de romanents de
crèdit en determinats supòsits.

A  la  vista  de  l'estat  comprensiu  de  romanents  de  crèdit  amb  origen  en  les  despeses
anteriorment al·ludides.

Segons  es  desprén de  la  comptabilitat  i  atenent  que  les  despeses  anteriorment  citades  es
continuen executant en l'exercici 2017, es troben en aquesta situació els següents romanents de
crèdit:

Descripció i aplicació pressupostària Crèdit/€ Finançament

Instal·lació de bandes reductores de velocitat

URB-1532-60900 3.699,88

Romanent líquid de 
Tresoreria per a 
despeses generals

Instal·lació d’enllumenat públic des dels quadres
2, 5 i 6 del Sector Belcaire Nord

EQU-165-61902
30.000

Excés de finançament 
afectat al romanent a 
incorporar.

TOTAL 33.699,88

Relacionats els romanents de crèdit finançats amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses
generals i ingressos afectats provinents de l'exercici 2016 d'acord amb les dades que es troben
en la comptabilitat, se sol·licita informe a l'interventor sobre el procediment que s'ha de seguir
per a la incorporació d’aquests al pressupost del 2017".

Vist l'informe favorable número 128-2017 emés per l'interventor municipal.

Per això d'acord amb els dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l'acord següent:

Primer. Incorporar el següent romanent de crèdit al pressupost vigent per a l'exercici 2017: 

Descripció i aplicació pressupostària Crèdit/€ Finançament
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Instal·lació de bandes reductores de velocitat.

URB-1532-60900 3.699,88

Romanent líquid de 
Tresoreria per a 
despeses generals

Instal·lació d’enllumenat públic des dels quadres
2, 5 i 6 del Sector Belcaire Nord.

EQU-165-61902
30.000

Excés de finançament 
afectar al romanent a 
incorporar.

TOTAL

33.699,88

Segon. La present modificació pressupostària serà immediatament executiva des de la data
d'aprovació  pel  Ple,  sense  necessitat  de  publicació  en  el  BOP  d'acord  amb  allò  que  s'ha
assenyalat en les bases d'execució del pressupost i en el RD 500/1990.”

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que es tracta
d'una incorporació de romanents de crèdits per mandat de la Llei i explica que es destinen els
dits crèdits.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Juliá, del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, i del Grup
Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, avancen el vot favorable.

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació el dictamen el qual és aprovat per unanimitat dels assistents.

4.  DICTAMEN  RELATIU  A  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL
SOCIALISTA  I  GRUP  MUNICIPAL  COMPROMÍS  SOBRE  LA  REGULACIÓ  DE  LES
TERRASSES DELS LOCALS COMERCIALS QUE OCUPEN TERRENY PÚBLIC A MONCOFA

El secretari dóna compte de la part resolutòria del Dictamen favorable de la Comissió informati -
va permanent d'assumptes econòmics de 18 de maig de 2017, el text íntegre del qual és el se-
güent:

“Davant la situació actual que presenten les terrasses de bona part dels locals comercials tipus
bars o cafeteries, tant al poble com al grau de Moncofa, on s'incompleix la normativa municipal
ja siga pel nombre de taules i cadires, per no deixar la distància reglamentària de pas pels
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vianants  en  la  vorera,  per  sobreexcedir  en  alguns  casos  les  terrasses  de  les  façanes  dels
mateixos comerços, i donant-se sobretot aquestes situacions als mesos d'estiu.

Atès que existeixen alguns locals que col·loquen cortines en la vorera impedint la circulació nor-
mal dels ciutadans i fent un ús quasi privatiu d'una zona pública.

Atès que l'augment en alguns casos (estiu) multiplica el nombre de taules permeses (per 3 o per
4 vegades) sense tindre en compte el pas dels vianants i molt menys el d'aquelles persones amb
mobilitat reduïda, ocupant no sols la vorera sinó també la calçada fent de vegades dificultós in-
clús el pas de vianants pel mig del carrer les nits de cap de setmana a l'estiu.

Atès que existeix una passivitat de l'equip de govern, inclús fent una deixadesa de les funcions a
l'hora de regular el  que la normativa estableix per les terrasses d'aquests locals  i  tenint en
compte l'imperatiu que l'ajuntament ha de vetllar pel benestar de tota la població.

Atès que pensem des dels col·lectius de Compromís per Moncofa i PSPV Moncofa que la gratuï-
tat de la taxa de les terrasses establerta l'any passat ha tingut a vore d'alguna manera amb el
descontrol actual. De la mateixa manera continuem tenint molt clar que els negocis que ocupen
un espai públic fent un benefici econòmic particular han de repercutir una taxa econòmica a
l'ajuntament per ocupar un sòl que és de tots els ciutadans de Moncofa que sí que paguen els
seus impostos per mantindre els serveis municipals i millorar la seua qualitat de vida.

Atès que també existeix una desigualtat econòmica a l'hora de no pagar la taxa entre els locals
del poble i del grau amb els «xiringuitos» de la platja i amb els locals que tenen llindar en la
zona marítimoterrestre.

Atès l'informe de l'interventor municipal en els pressupostos municipals de 2017 aprovats re-
centment on reclamava noves formes de recaptació per poder mantenir de millor manera econò-
mica l'economia de l'Ajuntament de Moncofa.

Atès que el principal motiu que va expressar l'equip de govern per eliminar la taxa de les terras-
ses va ser ajudar a crear llocs de treball als mesos d'estiu i podent constatar a data de hui amb
les dades de l'atur registrat de 2016 que no existeix creació extra de llocs de treball a Moncofa
als mesos de juliol i agost, i al mes de juny es manté en la mateixa línia, o inclús amb menor
descens de l'atur que als anteriors anys, deixant clar que la mesura de la gratuïtat no ha creat
ocupació.

Per tots els motius que hem exposat anteriorment proposem al Ple de l'Ajuntament de Moncofa
els següents

ACORDS
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1. Instar al Sr. alcalde de Moncofa i a la regidoria pertinent a fer complir les ordenances i norma-
tives municipals sobre terrasses a tots els locals per deixar lliure el pas a vianants marcant amb
ratlles la zona de pas per la vorera, respectar el nombre de taules permeses delimitant en el sòl,
si cal, cada taula i no sobreeixir els metres de façana.

2. Derogar l'acord plenari on s'elimina la taxa a les terrasses de locals tipus bars, pubs, gelateri -
es o cafeteries per ocupació de sòl públic per a benefici propi.

3. Iniciar el procediment per fer efectiu el cobrament de la taxa per ocupació de sòl públic en 
benefici propi.

Obert el torn d'intervencions el Sr. Picher Julià, portaveu del Grup Municipal Socialista, i el Sr. Vi-
lar Paradís, proposen l'esmena de la moció presentada consistent en l'eliminació de l'acord se-
gon i queda com a continuació es transcriu:

1. Instar al Sr. Alcalde de Moncofa i a la regidoria pertinent a fer complint les ordenances i nor -
matives municipals sobre terrasses a tots els locals per deixar lliure el pas a vianants marcant
amb ratlles la zona de pas per la vorera, respectar el nombre de taules permeses delimitant en
el sòl, si cal, cada taula i no sobreeixir els metres de façana.

2. Iniciar el procediment per fer efectiu el cobrament de la taxa per ocupació de sòl públic en
benefici propi.

A continuació es procedeix a la votació de l'esmena proposada, i resulta aprovada amb el resul-
tat següent:

7 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Municipal Socialista (5) i al
vot ponderat que correspon al portaveu Grup Municipal Compromís (2).

5 vots en contra que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Municipal Popular (5).

Aprovada l'esmena proposada es procedeix al dictamen de la moció esmenada la qual resulta
dictaminada favorablement amb el resultat següent:

7 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Municipal Socialista (5) i al
vot ponderat que correspon al portaveu Grup Municipal Compromís (2).

5 vots en contra que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Municipal Popular (5).”
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Obert el torn d'intervencions, el portaveu del grup Socialista, Sr. Picher Julià, explica que es trac-
ta de la mateixa moció que es va presentar en l'anterior Ple i en el qual no es va poder aprovar.
Considera que no haver cobrat la taxa durant dos anys ha sigut prou auxili, per la qual cosa ara
han de pagar igual que ho fa la resta de la població. A continuació critica la picaresca i descon-
trol en la utilització de l'espai per part dels comerços amb terrasses.

El portaveu del grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, critica que les terrasses ocupen més espai del
que tenen autoritzat. Considera que la taxa ha de ser abonada pels restaurants i bars, igual que
els mercaders paguen per l'ocupació del domini públic o igual que ocorre amb les terrasses que
es troben en domini públic marítim terrestre. Afig que si el que es desitja és fomentar el comerç,
hi ha altres alternatives que s'haurien d'estudiar.

El portaveu del grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el desgavell en l'ús de les terrasses és
de sempre, durant la temporada de turisme i mesos d'estiu. Explica les mesures impulsades per
l'equip de govern dirigides al control de les terrasses i es refereix que els mitjans de control són
escassos. A continuació explica que el seu grup està d'acord amb l'acord primer de la moció, i
comenta que s'ha enviat una carta a tots els comerços amb terrasses a fi que complisquen les
normes i recorda que s'han delimitat les zones de terrasses amb marques en el sòl. Remarca
que el seu grup no està d'acord de tornar a cobrar la taxa ja que això aniria en contra del fo-
ment del xicotet comerç local, ja que l'exempció d'aquesta és una ajuda que beneficia a tots.

La portaveu del grup Ciutadans, Sra. Julià Julià, sol·licita que es voten els diferents punts de
l'acord de la moció de forma independent, ja que el seu grup està d'acord amb el punt primer
però no amb el segon. A continuació es refereix a la necessitat de controlar que les terrasses no
invadisquen el pas de vianants i considera que no s'ha de gravar l'ocupació de les terrasses, ja
que això és una mesura de suport als autònoms, això sense perjuí que s'estudien altres mitjans
de suport que es consideren oportuns.

Obert un segon torn d'intervencions, el portaveu del grup Socialista, Sr. Picher Julià, critica que
si s'ajuda a uns per mitjà de l'exempció de la taxa i no a altres, com ocorre amb aquells merca-
ders, o usuaris de guals, que han de pagar la corresponent taxa. A continuació explica que es
presenta la mateixa moció que es va presentar en l'anterior Ple perquè ara es tenen els vots ne-
cessaris per a l’aprovació.

El portaveu del grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, considera que pintar les línies que delimiten
l'espai  de les  terrasses  no és  prou i  que el  control  de les  terrasses  suposa un cost  per  a
l'Ajuntament que ha d'assumir-se pels comerços, a més que els comerços tenen beneficis que
han de ser gravats. A continuació insisteix a buscar altres formes de suport als autònoms.

El portaveu del grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que s'opta per la derogació de la referida 
taxa atenent a l’escassa incidència en el pressupost, a més que suposa una mesura de foment 
del comerç local. A continuació es refereix a distintes mesures de foment del comerç local tal 
com és, per exemple, la baixada de la taxa de fems.
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La portaveu del grup Ciutadans, Sra. Julià Julià, remarca el seu suport a altres iniciatives que
afavorisquen els autònoms. A continuació es refereix que el seu grup està a favor de l'acord pri-
mer de la moció però no de l'acord segon.

Finalitzades  les  intervencions  l'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls  (Grup
Popular), sotmet a votació el dictamen, el qual és aprovat amb el resultat següent:

7 vots a favor que corresponen al vot dels membres del Grup Socialista (5) i del
Grup Compromís (2).

4 vots en contra que corresponen als vots dels membres del Grup Popular.

1 abstenció que correspon al vot de la membre del Grup Ciutadans.

5. DESPATX EXTRAORDINARI - PROPOSTA AL PLE D'INTERPOSICIÓ DEL RECURS 
D'APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚMERO 136/2017, DE 27 D'ABRIL DE 2017, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE CASTELLÓ

Abans de procedir  a l'examen d'aquest punt,  l'alcalde de la  corporació,  Sr. Alós Valls  (Grup
Popular), explica la urgència atenent que el termini per a la presentació del recurs acabava el
dia 23 de maig i les actuacions urgents s'han de ratificar en la primera sessió que celebre el Ple,
com és aquesta.

A continuació se sotmet a votació l'apreciació de la urgència per a la incorporació
d'aquest  punt  en  l'ordre  del  dia,  la  qual  és  acordada  per  la  unanimitat  dels
assistents.

Posteriorment el secretari dóna compte de la part resolutòria de la proposta, el text íntegre del
qual és el següent:

«Vist l’informe de Secretaria que a continuació es transcriu:

“D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió  de data 22 de maig de 2017, i  en
compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional emet el següent informe

MOTIVACIÓ

Pel  que  fa  a  la  motivació,  d’acord  amb el  que  ha  establert  la  jurisprudència,  l’emissió  de
l’informe jurídic per part del secretari abans del debat i votació de la proposta per part del Ple
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municipal,  queda  justificat  en  els  termes  que  es  transcriu  a  continuació  continguts  en  la
sentència del recurs de cassació de la Secció 3a de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem
(recurs 831/2012) de 13 de març de 2015:

ʽ[...]  Amb  caràcter  previ  ha  d'examinar-se  la  causa  d'inadmissibilitat  del  recurs  que  oposa
l'Administració  demandada,  ex  art.  69  b)  en  relació  amb  el  18  i  45.2  d),  tots  de  la  Llei
Jurisdiccional, per defecte de capacitat processal o legitimació ad processum, atés que l'acord
plenari de l'Ajuntament recurrent pel que decideix accionar jurídicament va ser adoptada sense
que conste el dictamen jurídic previ que exigeix l'art. 54.3 del Reial Decret 781/1986, de 18
d'abril, en relació amb l'art. 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text  refós de la Llei  municipal  i  de règim local,  segons el qual: "Els acords per  a l'exercici
d'accions necessàries per a la defensa dels béns i drets de les entitats locals hauran d'adoptar-se
previ dictamen del secretari o, si és el cas, de l'assessoria jurídica i, en defecte d'ambdós, d'un
lletrat". La raó de tal exigència queda posada en relleu en la sentència del Tribunal Suprem de
14 de maig de 2001 quan declara:

En efecte, la necessitat d'una prèvia opinió experta en dret per a l'adopció d'acords de les corporacions
locals, sobre l'exercici d'accions, per a la qual es donen àmplies facilitats (pot prestar-la el secretari de
l'Ajuntament,  els  servicis  jurídics  d'assessorament  municipal,  quan  existeixen  i  en  defecte  d'ambdós,
qualsevol  lletrat),  té  com  a  finalitat  -encara  que  no  siga  vinculant-  fer  més  difícil  que  un  òrgan
administratiu inicie un plet irreflexivament o sense coneixement del que són els seus drets,  el  mode
d'exercitar-los i les raonables possibilitats d'obtindre una resposta favorable.
Eixa finalitat, que és diferent de la que persegueix l'acreditació de l'acord de la corporació, no es compleix
si el dictamen, encara que siga verbal, no consta realment pronunciat.
Certament no és indiferent a l'interés general, tant des del punt de vista de les mateixes corporacions,
com des del comú dels ciutadans a qui serveixen, que les institucions administratives referides puguen
submergir-se sense l'adequat coneixement previ a una conflictivitat jurídica estèril i per això l'exigència
d'eixe mateix requisit de procedibilitat, en la forma flexible que s'interpreta, no pot considerar-se contrari
al principi de tutela judicial efectiva, de l'art. 24 de la Constitució.ʹ

ANTECEDENTS

A- El 19 de juny de 2009, les mercantils MANFERFOLIO, SL i IRESA, SL van subscriure conveni
amb l’Ajuntament de Moncofa per tal de facilitar el finançament de certes obres d’urbanització
externes al Sector Belcaire Nord. En virtut  d’aquest conveni  la part  actora es compromet a
aportar unes certes quantitats en metàl·lic i a avalar les obres d’execució.

B-  Derivat  del  conveni,  l’Ajuntament  assumeix  com a obligació  el  compliment  dels  terminis
establerts per a la licitació, adjudicació i  execució de les obres.  En cas d’incompliment dels
terminis la resolució immediata del conveni permet la restitució dels imports finançats, sense
que hi haja previsió d’indemnització de cap de les parts.
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C- Subscrit el conveni, l’actora consignà els avals, que no complien els requisits de l’article 56.2
del RGLCAP perquè no eren indefinits, no tenien benefici  d’excussió i  no van ser reajustats
després d’adjudicades les obres.

D- L’Ajuntament no va complir  els terminis de licitació, adjudicació i  execució prevists en el
conveni.

E- El 5 de desembre de 2013 les actores sol·liciten a l’Ajuntament la resolució del conveni i el
reconeixement  d’una indemnització  pel  cost  suportat.  El  10 de desembre  de 2013 s’amplia
aquesta sol·licitud.

F- El 6 de maç de 2013 el Ple acorda resoldre el conveni per concurrència de culpes imputables
a ambdues parts i  desestimar la sol·licitud d’indemnització.  Aquest acord va ser  objecte de
recurs potestatiu de reposició que va ser desestimat per acord de Ple de 29 d’abril de 2014.

G- La resolució del recurs potestatiu de reposició fou recorreguda jurisdiccional, i va donar lloc a
la  Sentència  número  136/2017,  de  27  d’abril  de  2017,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu número 2 de Castelló.

H- El termini per a la interposició del recurs d’apel·lació finalitza el 23 de maig de 2017.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. En virtut de l'article 24 de la Constitució, totes les persones tenen dret a obtenir la
tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que,
en cap cas, puga produir-se indefensió.

Les entitats locals tenen l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus
béns i drets.

SEGON. La legislació aplicable

La legislació aplicable és la següent:

- Article 24 de la Constitució espanyola.
- Articles 21.1 K), 22.2 j) i 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- Article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
- Article 219 a 221 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
- L'article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
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TERCER. Procediment

El procediment per a dur a terme l'inici d'accions judicials contra la Sentència número 136/2017,
de 27 d’abril de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló, és el
següent:

A. Les entitats locals tenen l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels
seus béns i drets.
B. Aquesta Secretaria  adjunta a aquest informe un dictamen previ  segons estableix l'article
221.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre  i  l'article  54.3  del  Reial  decret  Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local.
Els acords per a l'exercici d'accions necessàries per a la defensa dels béns i drets de les entitats
locals  hauran d'adoptar-se  amb el  dictamen  previ  del  secretari  o,  si  escau,  de  l'assessoria
jurídica i, a falta de tots dos, d'un lletrat.
C. La competència per a resoldre, en virtut de l'article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, correspondrà al Ple o a l'alcalde en virtut de l'article
21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, depén de la
competència sobre la matèria. En casos d’urgència l’alcalde podrà exercir les accions judicials de
competència plenària i donarà compte a aquest en la primeria sessió que celebre per a la seua
ratificació.

A  la  vista  d’allò  exposat  anteriorment  i  de  conformitat  amb  l'establert  en  l'article  175  del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució

QUART. Anàlisi jurídica

El Tribunal Suprem en sentència de 14 de maig de 2001, considera que l’anàlisi  jurídica se
centra les següents qüestions:

a)  L’empara  legal  que  atribueix  legitimació  suficient  al  Ple  municipal  per  interposar  recurs
d’apel·lació i exercir els seus drets.
b) La manera d’exercir els drets.
c) Les raonables possibilitats d’obtenir una resposta favorable.

A continuació, es procedeix a analitzar punt per punt aquestes tres qüestions.

I. Legitimació del Ple municipal:

Cal remetre’s als articles que s’esmenta en l’apartat LEGISLACIÓ APLICABLE en el sentit que, en
tant que és el Ple municipal l’òrgan municipal per resoldre el conveni celebrat entre les actores i
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l’Ajuntament i el competent per a resoldre el recurs potestatiu de reposició que aquestes van
interposar  contra l’acord de resolució  del  conveni,  és també el  competent per  a acordar  la
interposició del recurs davant de la Sentència número 136/2017, de 27 d’abril de 2017, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló que anul·la els acord del Ple.

En conseqüència, s’informa favorablement en relació a aquesta primera qüestió.

II. La manera d’exercir els drets

Pel que fa a la manera d’exercir els drets, cal remetre’s a l’article  e 81.2.c) de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LRJCA), en relació a la
potestat  d’interposar  recurs  d’apel·lació  contra  les  sentències  que  resolguen  litigis  entre
administracions públiques.

La revisió en segona instància de les sentències judicials dels jutges i magistrats del contenciós
administratiu venen taxades en la dita LJRCA. La interposició de recurs d’apel·lació està subjecta
als límits, terminis i requisits que preveu l’esmentada norma legal. 

D’acord  amb  el  raonaments  jurídics  continguts  en  el  recurs  d’apel·lació  presentat  pel
representant d’aquest Ajuntament, a criteri d’aquest secretari, concorren els supòsits legals que
estableix la norma i, en conseqüència, concorre causa per a la interposició de recurs d’apel·lació
davant el TSJ, Sala Contenciosa Administrativa. 

En conclusió s’informa favorablement a l’exercici de l’acció en tant que s’ajusta a la norma, pel
que fa a l’exercici de drets i accions d’aquesta administració pública. 

III. Les raonables possibilitats d’obtenir una resposta favorable

Pel que fa a la possibilitat d’obtenir una resposta favorable, cal tenir en compte tant el contingut
de la sentència impugnada com el recurs presentat.

Així, el recurs es fonamenta en la incorrecta aplicació de la normativa per part del tribunal al
considerar  que  es  errònia  l’aplicació  de  les  normes  de  la  fiança  civil  en  relació  als  avals
presentats  per  les  actores.  Es  considera  que d’acord  amb la  normativa,  són  d’aplicació  les
normes de caràcter administratiu i que es concreten en l’article 56 del RLCAP.

Tanmateix, el tribunal atribueix a l’Ajuntament de forma exclusiva la culpa en l’incompliment de
les obligacions, sense tenir en compte l’obligació de les actores de reajustar la garantia sense
necessitat de requeriment previ per part de l’Administració.

Per  concloure  aquest  apartat,  també  cal  referir-se  que  el  conveni  exclou  la  possibilitat
d’indemnització per causa de resolució del conveni, aspecte que contradiu la sentència objecte
de recurs d’apel·lació.
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En conclusió, s’informa favorablement a l’exercici de l’acció en tant que es considera raonable la
possibilitat d’obtenir una resposta favorable d’acord amb allò explicat en aquest apartat. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer. Ratificar les actuacions administratives i judicials d’urgència realitzades per l’alcalde en
relació a la interposició de recurs d’apel·lació contra la Sentència número 136/2017, de 27 d’abril
de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.

Segon. Procedir a la designació per a la defensa i representació de l’Ajuntament de Moncofa a
GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, SLP (Jose Manuel Palau Navarro i Josep Ortiz Ballester).
Tot  això  en  virtut  del  contracte  administratiu  del  que  disposa  l’Administració  als  efectes
oportuns.

Tercer. Notificar  el  present  acord  als  advocats  Jose  Manuel  Palau  Navarro  i  Josep  Ortiz
Ballester.”

Considerant la urgència en la interposició del recurs de referència en atenció al compliment dels
terminis per a la interposició del recurs i que finalitza el 23 de maig, data anterior a la celebració
del Ple ordinari del mes de maig.

Considerant la competència de l’Alcaldia reconeguda a l’article 21.1 k), i 68.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la competència plenària reconeguda a
l’article 22.1j) d’aquesta mateixa Llei, propose al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Ratificar les actuacions administratives i judicials d’urgència realitzades per l’alcalde en
relació a la interposició de recurs d’apel·lació contra la Sentència número 136/2017, de 27 d’abril
de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.

Segon. Procedir a la designació per a la defensa i representació de l’Ajuntament de Moncofa a
GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, SLP (Jose Manuel Palau Navarro i Josep Ortiz Ballester).
Tot  això  en  virtut  del  contracte  administratiu  del  que  disposa  l’Administració  als  efectes
oportuns.

Tercer. Notificar  el  present  acord  als  advocats  Jose  Manuel  Palau  Navarro  i  Josep  Ortiz
Ballester."

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que es tracta
de ratificar la interposició del recurs d'apel·lació contra la sentència de la qual posteriorment es
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dóna compte al Ple i que versa sobre la devolució dels avals de les obres externes del PAI
Belcaire Nord.

El portaveu del grup Socialista, Sr. Picher julià, critica que les empreses que en els temps de
bonança han vingut a fer negoci ara reclamen tot el que poden. A continuació es refereix a
l'informe de la Secretaria en relació amb la viabilitat del recurs d'apel·lació.

El portaveu del grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, avança el vot favorable, explica el motiu de
devolució dels avals i comenta la incertesa del resultat de qualsevol procediment judicial i espera
que aquest siga favorable.

La portaveu del grup Ciutadans, Sra. Juliá Juliá, anuncia el vot favorable ja que considera que es
tracta de defendre els interessos del municipi.

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació la proposta, la qual és aprovada per unanimitat dels assistents.

6.  DESPATX  EXTRAORDINARI  -  RESOLUCIÓ  AL·LEGACIÓ  ADMINISTRADOR
CONCURSAL CUATRE CARRERES

Abans de procedir  a l'examen d'aquest punt,  l'alcalde de la  corporació,  Sr. Alós Valls  (Grup
Popular), explica la urgència atenent la necessitat de complir amb els terminis del procediment
administratiu de resolució de la condició d'agent urbanitzador.
 
A continuació se sotmet a votació l'apreciació de la urgència per a la incorporació
d'aquest  punt  en  l'ordre  del  dia,  la  qual  és  acordada  per  la  unanimitat  dels
assistents.

Posteriorment el secretari dóna compte de la part resolutòria de la proposta, el text íntegre del
qual és el següent:

Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, atenent les funcions que
li confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la res-
ta de normativa d'aplicació, atenent els informes transcrits, eleva al Ple, l'adopció de l'ACORD
següent:

Vist l’informe del tècnic d'Urbanisme i del secretari de data 24 de maig de 2017:

“Antecedents,  
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Que mitjançant un acord plenari de caràcter ordinari de data 30 de març de 2017, el Ple
de la corporació va adoptar determinat acord en relació amb el present expedient amb la
següent part resolutiva:

“Primer. Iniciar el procediment de la resolució de la condició d'agent urbanitzador del
Programa d'Actuació Integrada denominat “Illes 1 i 2 del Polígon Industrial Casablanca” a
la mercantil Cuatre Carreres SL per les causes exposades en els fonaments jurídics del
present, i en particular per l'incompliment culpable dels terminis d'execució de les obres
d'urbanització, així com per l'incompliment de les restants obligacions essencials del con-
tracte i d'altres compromisos assumits en aquest.

Segon. Proposar la confiscació de la garantia prestada per la mercantil Urbanitzadora Cu-
atre Carreres, SL, consistent en aval bancari de data 24 de gener de 2005 atorgat per La
Caixa d'Estalvi de Castella i La Manxa que ascendeix a la quantitat de 102.616,76 €.

Tercer. Concedir un tràmit d'audiència de 10 dies naturals a la mercantil Urbanitzadora
Cuatre Carreres, SL (administrador concursal) i a la Caixa d'Estalvi de Castella La Manxa;
en la seua condició d'urbanitzador i avalador respectivament.

Quart. Requerir l'agent urbanitzador del sector -“Cuatre Carreres SL”-, a fi que en el ter-
mini de 15 dies hàbils, acredite l'import de les càrregues sufragades per cada un dels pro-
pietaris inclosos en l'àmbit del PAI; així com la quantitat d'obra realment executada, i hau-
rà d'aportar els assajos i informes corresponents de la direcció facultativa i de les compa-
nyies subministradores o gestores del servei instal·lat, que acrediten que la part d'obra
executada, es troba en bon estat i disponible per a ser destinada al fi per al qual es va
executar. (El present requeriment suspendrà el transcurs del termini màxim legal per a re-
soldre i notificar el present procediment en els termes que preveu l'art. 22.1.a) LPAC-AP.).

Cinqué. Notificar la present resolució a tots els que apareguen com a interessats en el
present procediment i al Jutjat Mercantil, núm. 3 de València.

Que el dit acord ha sigut objecte de notificació en virtut d'escrit amb número de registre
d'eixida 1645, al Sr. Carlos Arnal Coll en qualitat d'administrador concursal de la mercantil
Cuatre Carreres, SL, i se’n va acusar rebut en data 11 d'abril de 2017.

Que en virtut d'escrit amb número de registre d'entrada E-RE 100 de data 27 d'abril, el Sr.
Carlos Arnal Coll en qualitat d'administrador concursal de la mercantil Cuatre Carreres, SL
presenta escrit d'al·legacions en relació amb el referit acord.

Que als motius esgrimits en el seu escrit d'al·legacions, se li apliquen els següents

Fonaments jurídics

1) Del “Termini per a presentar al·legacions”.
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Manifesta en primer lloc l'al·legant, que no resulta d'aplicació la normativa especial de con-
tractació administrativa reguladora dels procediments de resolució de contractes en relació
amb el còmput de terminis.

Que respecte d'això, manifesta que en relació amb el còmput de terminis, resulta d'aplica-
ció l'art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP) en detriment del que disposa l'art.
109.a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es va aprovar el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Que així mateix, manifesta l'al·legant que: “La legislació aplicable a aquest contracte es
constitueix per la LRAU i el RDL 2/2000, normes amb rang legal que res mencionen sobre
la naturalesa dels terminis”.

Que com a conseqüència de l'anterior, infereix l'al·legant, que el termini d'audiència de
deu dies atorgat ha de ser-ho en dies hàbils, que no naturals.

Assentats els termes del present punt d'al·legacions, ha d'avançar-se que la present al·le-
gació ha de ser objecte de desestimació.

Com bé cita l'al·legant, l'art. 30.2 LPACAP, disposa que: “Sempre que per Llei o en el Dret
de la Unió Europea no s'expresse un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per dies,
s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els
declarats festius.”

No obstant això, erra l'al·legant al manifestar que el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques no efectua cap menció a la naturalesa dels terminis regulats en la mateixa llei.

Respecte d'això, l'art. 76 del citat RDL 2/2000, ja disposava que: “Tots els terminis esta-
blits en aquesta Llei, llevat que s'hi indique que són de dies hàbils, s'entendran referits a
dies naturals”.

Aquesta previsió i el contingut d'aquest precepte no és aïllat en la legislació contractual
administrativa, en tant que ja es contenia en la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contrac -
tes de les Administracions Públiques –art. 77-; i ha sigut igualment objecte de reproducció
en la legislació contractual posterior, a saber: disposició addicional  quinzena de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i disposició addicional dotze del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

Esquiva igualment l'al·legant el que preveu la disposició addicional setena del TR-LCAP
2/2000, el qual estableix expressament que: “Els procediments en matèria de contractació
administrativa es regiran pels preceptes continguts en aquesta Llei i en les seues nor-
mes de desplegament, i seran d’aplicació supletòria els de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu   Comú”.

En conseqüència, i atenent el que antecedeix, no té fonament el reprotxe que l'al·legant li
efectua al legislador, al tipificar en l'art. 109 del RCAP, el termini en dies naturals; ja que és

18

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html


        Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

la mateixa legislació contractual la que preveu que els terminis gaudisquen de tal naturale-
sa (naturals) llevat que s'hi indique que es tracta de dies hàbils.

L'anterior, com assenyalem, ha de portar a proposar la desestimació de l'al·legació quant a
aquest extrem.

La desestimació del present motiu d'al·legacions no ha de comportar, no obstant això, la
declaració a l'al·legant de tindre per decaigut el seu dret al tràmit d'audiència, en tant que
encara havent-se presentat aquesta finalitzat el termini d'audiència concedit de 10 dies na-
turals, no existeix cap acte administratiu declarant tal circumstància.

Tot això, sense perjuí de l'ulterior tràmit d'audiència previst en la legislació sobre procedi-
ment administratiu comú, i que haurà d'efectuar-se una vegada finalitzada la instrucció del
procediment.

2)  Quant  a  la  normativa  aplicable  a  l'expedient  de  resolució  de  la  condició
d'agent urbanitzador del PAI

Manifesta l'al·legant en el present punt d'al·legacions, que l'Administració local ha aplicat
únicament  la  legislació  sobre  contractes  de  les  administracions  públiques  (TR-LCAP
2/2000), en detriment de l'aplicació de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de
l'Activitat Urbanística (d'ara en avant LRAU) “amb un únic fi de confiscar la garantia pres-
tada”(sic).

A continuació, manifesta l'al·legant quines són les normes que s’hagueren d'aplicar al pre-
sent expedient a més de la mateixa LRAU: “(…) a la tramitació de l'expedient de resolució
de contractes se li apliquen els preceptes vigents en la data de la incoació, que en el pre-
sent cas es va produir el 30 de març de 2017. A aquest efecte, el present expedient en la
seua tramitació, es regeix per les normes següents: (i) en matèria de contractació pública:
el text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre i el Reglament General de la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2011, de 12 d'octubre, i (ii) en matè-
ria de procediment: la Llei 39/2015”.

Assentats els termes de l'al·legació, desconeixem quin és el reprotxe que l'al·legant efec-
tua a l'Administració.

Respecte d'això i a pesar de la proximitat temporal de l'acord d'incoació del present proce-
diment, convé recordar quina és la normativa objecte d'aplicació al present expedient i
que s’hi va preveure amb caràcter exhaustiu:

“2.1) En relació amb la legislació substantiva aplicable en matèria urbanística

Que en relació amb l'objecte de la providència, estableix la disposició transitòria IV de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisat-
ge, de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP), que els programes d'actuació ad-
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judicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es regiran quant als seus
efectes, compliment i extinció, inclosa la seua duració i règim de pròrrogues, per la norma-
tiva que li resultava d'aplicació abans de l’entrada en vigor d'aquesta llei.

Això ens ha de remetre, en primer terme i sense perjuí del que a continuació es dirà, a la
legislació prèvia a la LOTUP, i en concret al que disposa la disposició transitòria primera de
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana així com a
les  disposicions transitòries del  Decret  67/2006,  de 12 de maig,  del  Consell,  pel  qual
s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

De la mateixa manera, ha de considerar-se a aquests efectes la data de l'adjudicació del
programa d'actuació integrada indicada en els antecedents del present (24/04/03) -resulta
expedida la cèdula d'urbanització en data 14 de juny de 2004-.

En conseqüència, determinat el moment de l'adjudicació, i d'acord amb la DT IV LOTUP,
cal remetre'ns a “la  normativa que li  resultava d'aplicació abans de l’entrada en vigor
d'aquesta llei”, açò és, a la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'activitat urba-
nística (d'ara en avant LRAU).

2.2) En relació amb la legislació substantiva aplicable en matèria de contracta-
ció

Igualment per la continua activitat legislativa en matèria de contractació pública haguda
durant la vigència del present programa, ha de fer-se referència a quin text normatiu és
l'aplicable en aquesta matèria.

En aquest sentit, l'art. 29.13 LRAU prevenia que: “Les relacions derivades de l'adjudicació
del programa es regiran per les normes rectores de la contractació administrativa en què
aquestes no contradiguen allò que s'ha disposat per aquesta Llei ni siguen incompatibles
amb els seus principis en els termes que reglamentàriament siguen desenvolupats”.

En aquest mateix sentit i aprofundint en l'anterior, el preàmbul de la Llei Urbanística Valen-
ciana, va vindre a definir els programes d'actuació integrada com a contractes especials
vinculats "al gir o trànsit específic de l'administració municipal, per a satisfer de forma di-
recta o immediata una finalitat pública de l'específica competència de l'administració con-
tractant", i determina que: "(…) El règim jurídic d'aquests contractes, d'acord amb l'art.
7.1 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques, està constituït per les seues mateixes normes
preferentment, i queda com a supletòria la legislació estatal en matèria de contractes de
les administracions públiques. Així es compatibilitza la legislació urbanística autonòmica i la
legislació estatal en matèria de contractes de les administracions públiques, ja que la Llei
Urbanística Valenciana conté la seua pròpia regulació i, remet, per a la seua aplicació su-
pletòria, a les normes rectores de la contractació administrativa".
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En conseqüència, atenent la naturalesa del programa com a contracte administratiu espe-
cial, únicament cabrà acudir a la normativa de contractació pública en defecte de previsió
expressa per part de la normativa valenciana o per remissió d'aquesta última a la normati-
va estatal en matèria de contractació pública; la qual cosa, cal reiterar, va previndre la
LRAU en el citat art. 29.13.

En tot cas, ha d'assenyalar-se que la disposició transitòria primera tant de la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic com del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
vénen a compartir redacció, a saber:

“1. Els expedients de contractació iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es re-
giran per la normativa anterior. A aquests efectes s'entendrà que els expedients de con-
tractació han sigut iniciats si s'ha publicat la corresponent convocatòria del procediment
d'adjudicació del contracte. En el cas de procediments negociats, per a determinar el mo-
ment d'iniciació es tindrà en compte la data d'aprovació dels plecs.

2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la pre-
sent llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua duració i
règim de pròrrogues, per la normativa anterior”.

Per la qual cosa, vist l'anunci d'informació pública del programa (DOGV núm. 4336 de data
16 de setembre de 2002), i l'acord d'aprovació d’aquest (24 d'abril de 2003), la legislació
contractual aplicable al present supòsit amb caràcter supletori ve constituïda
pel text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (d'ara en avant TR-LCAP), així
com pel Reial Decret 1098/2001, de 12   d'octubre, pel qual s'aprova el Regla-
ment General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara en
avant RGLCAP).

Règim jurídic del procediment de resolució

3.1) Règim jurídic

Atenent el citat art. 29.13 LRAU i la remissió a la legislació contractual, en el procediment
de resolució dels programes regeix el principi  tempus regit actum, que determina que a
falta de concretes previsions en les disposicions transitòries, el procediment per a la reso-
lució del contracte serà el vigent en la data de l'acord de l'òrgan de contractació (en el
nostre cas el Ple de la corporació) pel qual s'inicie el procediment de resolució del progra-
ma (en tant que contracte administratiu especial).  En conseqüència, el procediment
aplicable serà el regulat parcament en la mateixa LRAU i en el Reial Decret Le-
gislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (d'ara en avant TRLCSP).
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Al seu torn, i atés que el TRLCSP no prevé un procediment respecte d'això, hem de reme-
tre'ns al Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es va aprovar el Reglament Ge-
neral de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, encara vigent, entre altres,
quant al present extrem es refereix”.

Atés l'anterior, ha de resultar pacífic entre administració i al·legant la menció que efectua a
l'aplicació de la Llei 39/2015; si bé, tal manifestació ha de circumscriure's al que estableix
la mateixa legislació contractual, que no al “procediment” com manifesta l'al·legant amb
caràcter general.

A tals efectes, la disposició final tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de no-
vembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic és clara a
l'establir que: “Els procediments regulats en aquesta Llei es regiran, en primer terme, pels
preceptes continguts en ella i en les seues normes de desplegament i,  subsidiàriament,
pels de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i normes complementàries”; precepte que en
l'actualitat ens ha de remetre a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administra-
tiu Comú de les Administracions Públiques en virtut del que disposa la disposició final
quarta d’aquesta.

Aquesta previsió ja es contenia tant en la disposició final huitena de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic com en la disposició addicional setena del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques.

Assentat el règim jurídic d'aplicació i seguit en el present procediment, han de desestimar-
se les reconvencions efectuades per l'al·legant quant a la normativa d'aplicació. I això per
sengles raons: d'una banda, pel fet que gran part del règim jurídic citat no és més que
una reproducció del règim establit en l'acord d'incoació, de manera que tal tipus de qüesti-
ons no són controvertides entre al·legant i administració; i d'un altre perquè tals reconven-
cions ni tan sols arriben a concretar-se en actuacions de l'administració que suposen in-
fraccions de normes de procediment o substantives.

Per tot l'anterior, el present punt d'al·legacions ha de ser objecte de desestimació.

3) Causes de resolució

3.1) Reciprocitat i concordança entre Ajuntament i  al·legant en el fet que el
concurs de creditors no es constitueix com a causa de resolució del contracte
en el present procediment

Amb caràcter previ a l'informe d'aquest punt d'al·legacions, convé recordar quines són les
causes de resolució que concorren en el present expedient tal com van ser exposades pel
Ple municipal en el seu acord de data 30 de març, a saber:

1. Demora en el compliment dels terminis. 

2. Incompliment de les restants obligacions essencials.

22

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


        Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

3. Incompliments d'aquelles obligacions que s'establisquen expressament en el contracte.

4. Entrada en fase de liquidació de l'agent urbanitzador del sector. (Manifestada per l'al·le -
gant).

Amb caràcter preliminar, ha de ressenyar-se que no li falta raó a l'al·legant a l'afirmar que
la declaració del concurs de creditors no es constitueix en el present expedient com una
causa de resolució. 

Aquest fet resulta pacífic i coincident entre al·legant i administració.

Com encertadament manifesta l'al·legant, la declaració de concurs no ha sigut la causa
determinant de la incoació del present procediment.

3.2) Reciprocitat i concordança entre Ajuntament i al·legant quant a la proce-
dència de la resolució del programa d'actuació integrada

Assentada la qüestió que antecedeix respecte al concurs de creditors com a causa de re-
solució, en l'acord plenari de data 30 de març de 2017, es va establir que hi havia una
concurrència coetània en el temps de les tres causes de resolució establides en els apar-
tats a), b) i c) anteriors; les quals concorrien cronològicament amb caràcter previ a l'entra-
da en fase de liquidació de l'agent urbanitzador del programa.

A la vista de tal acord, i com es veurà en l'apartat següent, l'al·legant no nega la concur-
rència de les causes de resolució esgrimides pel Ple municipal; de fet, cap reprotxe o argu-
ment contradictori s'aporta a l'expedient a fi de negar l'existència de l'incompliment d'obli -
gacions establides en el programa, ni de l'incompliment de les restants obligacions essen-
cials, o de demora en l'incompliment dels terminis més enllà, en aquest últim cas,  que
aquesta causa de resolució no és forçosa.

No nega l'al·legant la procedència de la resolució del programa d'actuació integrada, ni tan
sols ve a negar ni a efectuar un succint reprotxe a les causes esgrimides per l'administra-
ció municipal; sinó que la seua oposició únicament ve referida a negar l'aplicació d’aques-
tes a favor de la causa consistent en l'entrada en fase de liquidació de l'empresa concursa-
da.

És més, manifesta que procedeix la resolució del programa al manifestar: “Al contrari, la
primera causa forçosa de resolució va ser l'obertura de la fase de liquidació del concurs de
creditors (…)”.

En suma, l'al·legant no nega que procedisca la resolució del programa d'actuació integra-
da, sinó que el que manifesta és que la primera causa de resolució és l'entrada en la fase
de liquidació de la mercantil concursada.

3.3) Absència de reconvenció a les causes de resolució esgrimides per l'arqui-
tecte municipal i assumides pel Ple municipal de data 30 de març de 2017.
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Com s'ha apuntat en l'ordinal anterior, cap argument s'ha esgrimit per a desvirtuar la no
concurrència material de les causes de resolució succeïdes en el present contracte especi-
al.

És més, l'al·legant manifesta tal concurrència de causes en afirmacions com ara que: “El
mer transcurs del temps no constitueix una causa de resolució forçosa del PAI”, “L'Ajunta-
ment també va poder optar llavors per resoldre el contracte o mantindre l'adjudicatari" o
la contundent:

“No se'ns impute ara que les obres estan inacabades perquè lògicament han d'estar-ho
atés que aquesta mercantil, per ministeri de la llei, no és agent urbanitzador des d'eixa
data (…)”.

Cal observar, que l'al·legant, lluny de negar les causes de resolució esgrimides per l'admi-
nistració, manifesta la seua concurrència, per la qual cosa la concurrència d’aquestes, ex-
cepte la prioritat cronològica en l'aplicació temporal d’aquestes, torna a ser un fet pacífic i
no controvertit entre al·legant i Ajuntament.

Bé és cert, que no pot compartir aquesta administració aquesta última afirmació de l'al·le-
gant en el fet que la falta de finalització de les obres es dega al fet que l'any 2013 s'ha-
guera obert la fase de liquidació.

I això perquè, tal com afirma l'arquitecte municipal, les obres es van iniciar l'any 2005, ha-
vent de finalitzar-se l'any 2010; és que a més, i d'acord amb l'informe del mateix arquitec-
te municipal que no ha sigut objecte de reprotxe: “No existeix en l'expedient municipal cap
certificació d'obra que justifique ni acredite la quantitat d'obra executada en el sector.

No obstant això, després de la recent visita d'inspecció a l'obra, es va poder comprovar
que únicament es van executar treballs previs de condicionament i moviment de terres
dels vials, la xarxa de sanejament i la subbase de part dels vials”.

3.4) Concurrència de les causes de resolució del programa d'actuació integrada

La falta de controvèrsia entre la procedència de la resolució del programa d'actuació inte-
grada i de la concurrència de causes al·legada per l'administrador concursal, no es traslla-
da no obstant això a la que l'al·legant entén que ha de ser objecte d'aplicació.

L'anterior ens ha de portar a donar una resposta a l'al·legació atenent quina és la causa de
resolució que ha d'operar en el present expedient per concórrer cronològicament en pri-
mer lloc.

La resposta a aquesta qüestió la trobem novament en l'informe de l'arquitecte municipal
de data 24 de febrer de 2017, en el qual es constata la concurrència coetània de tres cau-
ses de resolució (21 de juliol de 2010) amb anterioritat a la publicació de la interlocutò-
ria del Jutjat Mercantil núm. 3 de València, de data 14 de març de 2013.

De fet, tant la interlocutòria de declaració del concurs (BOE 23 de febrer de 2011), com
la interlocutòria de declaració de la finalització de la fase comuna de concurs i l'obertura
de la fase de conveni (BOE 9 de novembre de 2012), com la interlocutòria de dissolu-
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ció de la mercantil concursada (BOE 14 de març de 2013), resulten posteriors a la con-
currència de les tres causes esmentades -a), b) i c) anteriors-.

Recordem que l'arquitecte municipal va disposar que: “Per la qual cosa, iniciades les obres
el 21 de juliol de 2005, haurien d'haver-se finalitzat no més tard del  21 de juliol de
2010.”

En aquest sentit, allò que s'ha assenyalat per l'al·legant no ve a desvirtuar el pronuncia-
ment que va efectuar el Ple municipal en data 30 de març de 2017, fins que no ve a des-
virtuar-se que la interlocutòria concursal declarant la liquidació de la mercantil resultara
previ a la concurrència de les causes coetànies assenyalades pel Ple municipal.

Assentat l'anterior i en relació amb la concurrència de causes de resolució, convé reproduir
allò que s'ha establit en el dit acord plenari respecte a la present al·legació:

“La present qüestió ha de resultar indefugible per a l'Ajuntament, en tant que en cas de
concurrència de causes, la resolució ha de fundar-se en la causa resolutòria primigènia en
el temps, segons estableix de mode pacífic reiterada doctrina del Consell d'Estat i posició
jurisprudencial. 

Així, per exemple, la Sentència del Tribunal Suprem de data 29 de setembre de 1997 ja va
vindre a establir que: “En el cas que hagueren concorregut les dos causes de resolució, és
clar, d'acord amb doctrina unànimement acceptada, que ha d'aplicar-se la causa resolutò-
ria prioritària en el temps”.

De la mateixa manera, ha de recordar-se allò que s'ha assenyalat pel Consell
d'Estat en el seu Dictamen 2230/2004, de 14 d'octubre de 2004, en què esta-
blia que: “D'acord amb una consolidada doctrina del Consell d'Estat, amb caràc-
ter general en cas de concurrència de diverses causes de resolució d'un con-
tracte administratiu ha d'aplicar-se de manera preferent la causa que s'haguera
produït  abans des d'un punt de vista cronològic.  La dita doctrina resulta de
nombrosos dictàmens,  entre els  quals  cal  citar els  números 37.688,  34.387,
54.205,  55.563,  55.564,  717/91,  718/91 i  719/91,  de 20 de juny de 1991,
1.656/92, de 27 de gener de 1993, 712/94, de 23 de juny de 1994, i 740/95 i
741/95, de 25 de maig de 1995. 

És paradigmàtic d'aquesta doctrina el dictamen número 47.892, de 4 de juliol
de 1985, en què es diu que: “Quan concorren diverses causes de resolució del
contracte  amb diferents  efectes  quant  a  les  conseqüències  econòmiques  de
l'extinció ha d'atendre's a la que haja aparegut amb prioritat en el temps”. I en
un altre dels dictàmens allí citats, el núm. 55.564, de 31 de gener de 1991, va
precisar que: “El criteri fonamental, per tant, és el de la preferència per la causa
primerament perfeccionada en el temps -és a dir, aquella que ha quedat inte-
grada per tots i cada un dels seus perfils institucionals- i serà, per tant, la que
regisca el règim substantiu de la resolució”.
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De la mateixa manera, convé portar a col·lació el que assenyala ja el Consell d'Estat en el
seu Dictamen núm. 44.834, de 9 de desembre de 1982, en el sentit que: “No pot ser ad -
mesa la causa resolutòria de la suspensió de pagaments per a encobrir o disculpar un in-
compliment de les clàusules contractuals quant al termini, produït amb anterioritat al mo-
ment en què la dita causa ha sigut al·legada i coneguda oficialment per l'Administració, ja
que, si existeix “culpa del contractista”, aquesta causa és d'aplicació necessària en bona
defensa dels interessos generals implícits en tot contracte administratiu”.

Així mateix, el recent Dictamen del mateix Consell de data 20 de juliol de 2016, en un cas
anàleg al present, estableix que la resolució d'un contracte procedeix al succeir l'esdeveni-
ment previst per la llei, de manera que si posteriorment sobrevenen altres causes, aques-
tes resulten ja irrellevants.

En el present cas, i atenent a la concurrència de diverses causes de resolució, ha d'aten-
dre's a l'aplicació de la primera que apareguera en el temps.

A aquests efectes, la causa primera de la resolució del present contracte especial ve cons-
tituïda per la demora en el compliment dels terminis d'execució de les obres objecte del
programa d'actuació integrada, i és així mateix coetània a aquesta tant l'incompliment de
les obligacions essencials del mateix programa com aquelles altres establides expressa-
ment en el contracte.”

Atenent a tot el que antecedeix, ha de desestimar-se la pretensió del sol·licitant consistent
que siga l'obertura de la fase de liquidació (BOE 14 de març de 2013), la que prime so-
bre les causes de resolució establides pel Ple municipal acollint l'informe de l'arquitecte
municipal, les quals van tindre lloc en data 21 de juliol de 2010.  

3.5) Culpabilitat del contractista

Manifesta l'al·legant la concurrència de determinats principis que impedeixen l'aplicació
automàtica de la culpabilitat del contractista pel transcurs del termini, i cal ponderar les
circumstàncies en el cas concret.

L'al·legant en el present cas es limita a exposar determinada sentència del Tribunal Superi-
or de Justícia d'Andalusia en relació amb la culpabilitat.

No obstant això, excepte aquesta exposició teòrica, no s'efectua cap manifestació concreta
que haja pogut succeir en el present procediment que li faça creditora de tal exoneració
de culpa.

Recordem que les obres van començar l'any 2005, i que tal com manifesta l'arquitecte mu-
nicipal en el seu informe, ni tan sols es va presentar la primera certificació d'obra, única-
ment es van executar treballs previs de condicionament.

Com assenyalem en apartats precedents, resulta forçós assumir la tesi de l'al·legant ten-
dent a justificar que la falta de finalització de l'obra es va produir per l'entrada en concurs
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o l'obertura de la fase de liquidació de la mercantil, quan l'objecte de contracte no havia
sigut ni succintament iniciat.

Que la concurrència coetània de les tres causes de resolució esgrimides siguen qualifica-
des com a culpables en un cas com el present, en el qual les obres a penes han sigut inici-
ades, en què a pesar de requerir-se pel Ple municipal que acredite l'obra executada, no
s'aporta cap document, i en què concedit el present termini d'audiència no s'efectua re-
protxe a les manifestacions esgrimides per l'arquitecte municipal, fa que no puga exone-
rar-se o modular-se la culpabilitat de l'agent urbanitzador.

En el present cas, i atenent les circumstàncies concurrents i a la inexistència de prova en
contra de l'al·legant, els incompliments contractuals succeïts que donen lloc a la resolució
del present programa han de ser imputats a la culpabilitat del contractista.

En aquest sentit, la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, en la
Sentència de data 21 de desembre de 2007 va previndre que: 

“Per això si hi ha retard en el compliment del termini ha d'examinar-se si la demora deriva
de causa imputable al contractista o no hi és atribuïble.

La conclusió sobre la culpa s'obté contraposant el comportament del contractista amb un
patró de diligència comuna a l'estàndard ordinari de les obligacions imposades en el con-
tracte. Són, per tant, essencials les condicions que han concorregut en el desenrotllament
del contracte a fi de valorar si va haver-hi absència de previsió d'acord amb la naturalesa
de les obligacions i les circumstàncies concretes de temps i lloc.

Per això, l'administració que acorda resoldre un contracte ha de provar l'exis-
tència d'una situació objectiva d'incompliment per part del contractista. Per la
seua banda el contractista haurà d'acreditar l'existència d'una causa exonera-
dora de la seua responsabilitat”.

En el present cas, s'ha provat la concurrència de situacions objectives d'incompliment per
part de l'agent urbanitzador, no obstant això el contractista no ha efectuat cap acreditació
de l'existència de causes exoneradores de la seua responsabilitat.

En aquest mateix sentit i per recent, cal citar el que disposa la fonamentació jurídica de la
Sentència núm. 390/17 del Tribunal Superior de Justícia de Castella La Manxa, que esta-
bleix que:

“Partim que, com expressa la nostra esmentada Sentència de 9-2-2015 (po 299/2012), la
resolució del contracte ho va ser per incompliment culpable de la contractista, i això així
per haver-se dilatat en el temps la finalització de les obres (F.J. sisé)”.

Cal insistir en el present cas que l'al·legant no desvirtua que el retard li siga imputable,
que existisca concurrència de culpes o que concórrega qualsevol altra circumstància que
comporte la falta de confiscació de la garantia, la qual cosa comporta que el present punt
d'al·legacions haja de ser objecte de desestimació.
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4) En relació amb la resolució d'Alcaldia de data 4 de maig de 2017 per mitjà de
la qual sol·licita així mateix informe sobre els tràmits i actuacions a realitzar
després de l'informe i resolució d’aquestes.

Que respecte d'això, els que subscriuen es remeten a l'informe de data 1 de març de 2017
que es troba en el present expedient. En concret a l'apartat 3.2) de la fonamentació jurídi -
ca d’aquest.

En este sentit, cal recordar, que finalitzada la Instrucció del procediment, haurà de proce-
dir-se a atorgar-se un tràmit d'audiència als interessats, excepte quan no figuren en el
procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i
proves que les adduïdes per l'interessat. Després d'este tràmit d'audiència, es procedirà a
resoldre les al·legacions que, si és el cas, s'hagen pogut presentar; tot això abans de re-
dactar la proposta de resolució; tal com prevé el paràgraf primer de l'Art. 82.1 LPACAP.

Després de l'audiència i la redacció de la proposta de resolució, haurà de sol·licitar-se dic -
tamen al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en els termes que preveu el
paràgraf segon de l'esmentat precepte. En este mateix sentit, és doctrina reiterada del
Consell d'Estat que “És preceptiu el dictamen del Consell d'Estat. Però la dita preceptivitat
troba la seua ubicació formal en el si del procediment just en el moment anterior a l'adop-
ció de l'acord per l'òrgan encarregat de resoldre.”.

Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 23 de maig de 2017:

“Antecedents

En data 30 de març de 2017, mitjançant un acord plenari es va aprovar el dictamen relatiu a
la proposta d'iniciació del procediment de resolució de la condició d'agent urbanitzador del
PAI Illes 01 i 02 del polígon industrial Casa Blanca a la Mercantil Cuatre Carreres, SL, i és
aquest objecte de notificació.

En data 04 de maig de 2017, mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 1028, se sol·licita informe
al tècnic que subscriu, respecte al contingut de l'al·legació presentada respecte d'això, pel Sr.
Martín Carlos Arnal Coll, en qualitat d'administrador concursal de la referida mercantil, en
data 27 d'abril de 2017 amb Registre d'Entrada E-RE 100.

Analitzada l'al·legació presentada cal efectuar les següents

Consideracions tècniques:

1. Respecte a l'al·legació primera: “termini per a presentar al·legacions”

Cal remetre's a l'informe que puguen evacuar respecte d'això el tècnic de gestió i/o el secre-
tari de la corporació.
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2. Respecte a l'al·legació segona: “normativa aplicable a l'expedient de resolució
de la condició d'agent urbanitzador del PAI”

Cal remetre's a l'informe que puguen evacuar respecte d'això el tècnic de gestió i/o el secre-
tari de la corporació.

3. Respecte a l'al·legació tercera: “causes de resolució”

3.1 Manifesta l'al·legant que l'Ajuntament no ha acreditat que l'incompliment del contracte
siga culpable per a l'agent urbanitzador.

Respecte d'això cal manifestar que l'incompliment per part de l'agent urbanitzador queda
acreditat pel mer fet de no haver executat o complit les seues obligacions, detalladament in -
dicades en l'informe emés per qui subscriu en data 24 de febrer de 2017, i sense haver exis -
tit, en tot cas, causa de força major, cas fortuït ni altres causes alienes no imputables a la vo-
luntat de l'urbanitzador que justifiquen tots i cada un dels incompliments.

En aquest sentit l'al·legant, lluny d'aportar qualsevol justificació de l'incompliment que pogue-
ra determinar la no culpabilitat, únicament manifesta que l'administració no ha acreditat la
culpabilitat de l'urbanitzador, la qual com s'ha dit queda acreditada pel mer fet de no haver
complit les obligacions i compromisos, que només l'agent urbanitzador podia complir; a sa-
ber:

 Retard en el termini d'execució de l'obra.

 No haver aportat proposta o definició del tractament enjardinat de les parcel-
les dotacionals municipals d'ús esportiu, sociocultural i comercial.

 No haver aportat els convenis subscrits amb les companyies subministradores.

 No haver ampliat l'EDAR municipal.

 No haver mantingut i conservat les obres d'urbanització fins a la recepció defi-
nitiva

 Haver abandonat les obres d'urbanització.

 No haver finalitzat les obres d'urbanització.

3.2 Manifesta l'al·legant: “Que no se li pot imputar ara, que les obres estan inacabades, ja
que lògicament han d'estar-ho atés que la mercantil, per ministeri de llei, no és agent urba-
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nitzador des del 05 de febrer de 2013”, quan va tindre lloc l'obertura de la fase de liquidació
del concurs de creditors (BOE 14 de març de 2013).

Com veiem, l'al·legant no qüestiona i reconeix que les obres es troben inacabades, i pretén
justificar la no finalització d’aquestes amb l'obertura de la fase de liquidació de la mercantil.

Respecte d'això, si analitzem les dates en qüestió, observem que les obres d'urbanització ha-
vien d'haver-se finalitzat no més tard del 21 de juliol de 2010, és a dir, molt abans que es
produïra l'obertura de la fase de liquidació (any 2013) i inclús abans de la declaració de con-
curs (any 2011).

Per tant quan la mercantil és declarada en concurs, el termini per a l'execució de les obres ja
estava vençut. Dit d'una altra manera, si la mercantil, en compliment de les seues obligacions
contractuals, haguera finalitzat les obres en el termini establit per a això, en res haguera
afectat la declaració de concurs i liquidació de la mercantil, a la qual ara s'acull per a justificar
l'incompliment de les seues obligacions. 

3.3 Conclou l'al·legant que la menció de l'acord municipal que les obres no han conclòs i que
ha transcorregut amb escreix el termini de 5 anys per a escometre-les: “No és prou per a im-
putar un incompliment culpable del contractista per aquests fets”.

No obstant això, com s'ha vist, l'al·legant, no ha aportat ni acreditat l'existència de cap causa
que li eximisca de culpa en tots i cada un dels seus incompliments, per la qual cosa ha de
desestimar-se l'al·legació presentada.

4. Respecte al requeriment efectuat en el punt quart de l'acord plenari de 30 de
març de 2017

Com hem vist, l'al·legació presentada se centra en el “termini per a presentar al·legacions”,
en la “normativa aplicable a l'expedient de resolució de la condició d'agent urbanitzador del
PAI” i en les “causes de resolució”; no obstant això, l'al·legant, en qualitat d'administrador
concursal de la mercantil Cuatre Carreres SL, no ha aportat cap documentació respecte al
punt quart de l'acord plenari de 30 de març de 2017, segons el qual es va acordar: “Requerir
a l'agent urbanitzador del sector -“Cuatre Carreres SL”-, a fi que en el termini de 15 dies hà-
bils, acredite l'import de les càrregues sufragades per cada un dels propietaris inclosos en
l'àmbit del PAI; així com la quantitat d'obra realment executada, i haurà d'aportar els assajos
i informes corresponents de la direcció facultativa i de les companyies subministradores o
gestores del servei instal·lat, que acrediten que la part d'obra executada, es troba en bon es -
tat i disponible per a ser destinada al fi per al qual es va executar.”

Vist l'informe de l'interventor i de la tresorera de data 23 de maig de 2017:

“ANTECEDENTS DE FET
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Mitjançant l’acord plenari de data 30 de març de 2017 s'aprova dictamen relatiu a la pro-
posta d'iniciació del procediment de resolució de la condició d'agent urbanitzador de PAI
Illes 1 i 2 del polígon Industrial Casa Blanca a la mercantil Cuatre Carreres, SL.

Una vegada notificat l'acord anterior, es presenta en termini al·legació a l'acord adoptat
pel Sr. Martín Carlos Arnal Coll en virtut de la qual sol·licita el reintegrament de l'aval apor-
tat per la mercantil Cuatre Carreres SL tenint en compte la resolució forçosa del PAI esde-
vinguda de la interlocutòria del Jutjat Mercantil  núm. 3 de València de 5 de febrer de
2013.

En virtut del Decret d'Alcaldia núm. 1028/2017 de data 4 de maig de 2017, els apartats se-
gon i tercer del resolc determinen:

“Tercer. Sol·licitar informe la tresorera municipal sobre l'al·legació presentada, així  com
aquelles altres que es pogueren presentar en el present tràmit i d'aquells extrems o qües-
tions de l'expedient que pogueren derivar-se aspectes de la seua competència.

Quart. Sol·licitar informe l'interventor municipal, sobre el present expedient en virtut del
que disposa l'article  114 del  Reial  Decret  Legislatiu  781/1986,  de 18 d'abril,  pel  qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i la resta
de normativa que siga aplicable.”

FONAMENTS JURÍDICS

a) Conveni urbanístic subscrit en data 8 de novembre de 2004 entre l'Ajuntament de Mon-
cofa i l'agent urbanitzador, Vicente Peirats Aragó.

b) Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'activitat urbanística.

c) Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 2/2000, de 16 de juny.

d) Reial Decret 1098/2001, d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

INFORME

María del Rocío Mas Lucas, tresorera de l'Ajuntament de Moncofa, i Jesus Gual Sanz, inter-
ventor de l'Ajuntament de Moncofa, en virtut de les atribucions conferides pels articles 5
del RD 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
de l'Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional, i 114 del Reial Decret Legis-
latiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vi-
gents en matèria de Règim Local, respectivament, emeten el present informe:
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PRIMER. La clàusula sisena del conveni urbanístic subscrit en data 8 de novembre de
2004 entre l'Ajuntament de Moncofa i l'agent urbanitzador, Vicente Peirats Aragó (se ce-
deix la condició d'agent urbanitzador posteriorment i en virtut d'acord plenari de 22 de de-
sembre de 2004, a favor de la mercantil Cuatre Carreres SL), exigia en virtut d'allò que
s'ha preceptuat en el llavors vigent article 29.8 LRAU i per a assegurar el compliment de
les previsions del PAI, constitució de fiança per import de 102.616,76 euros corresponent
al 7% del cost global de l'obra urbanitzadora previst en 1.465.953,68.

Respecte del contingut de la clàusula anterior, es posa de manifest pels funcionaris que
subscriuen l'existència de document original d'AVAL en les dependències municipals, degu-
dament  inscrit  en  el  Registre  Especial  d'Avals  amb  núm.:  54925,  AVAL:  2138-098-
020097.2.

L'aval anterior és constituït en favor de la urbanitzadora Cuatre Carreres SL davant de
l'Ajuntament de Moncofa, per import de 102.616,76 euros en data 24 de gener de 2005.

SEGON. La clàusula setena de l'esmentat conveni urbanístic disposa en els termes se-
güents: “Si transcorregut el dit termini de sis mesos de demora subsistira l'incompliment
per part de l'urbanitzador dels terminis i la resta de compromisos adquirits en l'alternativa
tècnica, la dita demora determinarà… la pèrdua de la fiança depositada, tot això sense
perjuí de la prèvia tramitació de l'oportú expedient amb audiència a l'interessat.”

De la clàusula anterior s'entén que la demora en l'execució de les obres superior a sis me-
sos porta amb si com a penalitat i en concepte indemnitzatori de danys i perjuís la pèrdua
automàtica de la garantia constituïda.

Doncs bé, consta informe de l'arquitecte municipal de data  26 de juliol de 2016 en el qual
es posa de manifest el transcurs del termini de 5 anys de què disposava l'agent urbanitza-
dor per a escometre les obres d'urbanització, sense haver sigut aquestes executades, i
s’afegeix que: “No hi ha causa de força major, cas fortuït ni altres causes alienes no impu-
tables a la voluntat de l'urbanitzador que justifique el retard en l'execució de l'obra, i és
responsabilitat de l'agent urbanitzador el retard hagut durant l'execució de l’obra.”

TERCER. L'al·legació formulada pel Sr. Martín Carlos Arnal Coll en virtut de la qual sol·licita
el reintegrament de l'aval aportat per la mercantil Cuatre Carreres SL, es funda en els as-
pectes següents:

-Normativa aplicable a l'expedient de resolució de la condició d'agent urbanitzador del PAI:
sostenint la infracció de l'article 29.13 de la LRAU i el principi general de prevalença, a
l'aplicar directament la legislació de contractació administrativa, amb el fi únic de confiscar
la garantia.
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-Causes de resolució. En aquest motiu considera el creditor concursal que la primera causa
forçosa de resolució del contracte és l'obertura de la fase de liquidació del concurs de cre -
ditors  succeïda el 5 de febrer de 2013.

Respecte d'allò que s'ha al·legat pels motius anteriors, la Tresoreria i Intervenció munici-
pals, es remeten als informes del tècnic de gestió d'Urbanisme i del secretari general de
l'Ajuntament de Moncofa.

TERCER. Els funcionaris que subscriuen entenen que en el que als aspectes d'índole eco-
nòmica es refereix l'expedient, concretament quant a la confiscació de la fiança constituïda
per la mercantil Cuatre Carreres SL, s'han d'emetre les consideracions següents:

-La  garantia  que consta  vigent  tant  en la  comptabilitat  municipal,  com en el  registre
d'avals de l'Ajuntament respon d'allò que s'ha exigit en el ja derogat article 29.8 LRAU:
“Tot programa ha d'assegurar el compliment de les seues previsions ja siga per mitjà de
crèdit compromés amb càrrec al pressupost d'una administració, o bé amb garantia -finan-
cera o real- prestada i mantinguda per l'adjudicatari seleccionat com a urbanitzador, per
l'import mínim que reglamentàriament es determine i que mai excusarà la prestació d'aval
o fiança per valor mínim del 7% del cost d'urbanització previst.”

Considerant la normativa, és clar que la naturalesa jurídica pròpia de la garantia contractu-
al definitiva no és una altra que respondre de la correcta execució del contracte, en el cas
que ens ocupa, del compliment de les previsions del PAI, açò és de les obligacions de
l'agent urbanitzador en el conveni urbanístic subscrit amb l'Ajuntament de Moncofa, açò
és, la correcta execució en termini del projecte d'actuació integrada de les illes 1 i 2 de la
UA 1 del polígon industrial Casa Blanca.

-Per la seua banda, la normativa és clara a l'establir la confiscació de la garantia per in-
compliment culpable del contractista. Així, l'article 113.4. del TRLCAP d'aplicació a l'expedi-
ent per motiu de temporalitat, disposava que: “Quan el contracte es resolga per incompli -
ment culpable del contractista li serà confiscada la garantia i, a més, haurà d’indemnitzar
l'Administració dels danys i perjuís ocasionats en el que excedisquen de l'import de la ga-
rantia confiscada.”

-Així mateix, ha quedat posat de manifest en els informes que hi ha en l'expedient, que
existeixen en el present cas diverses causes de resolució de la condició d'agent urbanitza-
dor de Cuatre Carreres SL, a saber:

-L'incompliment de l'execució del contracte.
-L'incompliment d'obligacions essencials del contracte.
-L'incompliment de les obligacions fixades expressament en el contracte.
-L'obertura de la fase de liquidació del concurs de creditors de la urbanitzadora Cu-

atre Carreres SL, d'Interlocutòria de 5 de febrer de 2013.
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Vist l'anterior, vistes així mateix les consideracions efectuades pel tècnic de gestió respecte
de la concurrència de causes de resolució, i la doctrina del Tribunal Suprem i dels nombro-
sos dictàmens emesos pel Consell d'Estat, que considera que davant de diverses causes de
resolució ha d'aplicar-se la causa resolutòria prioritària en el temps. 

Vist així mateix que tal com determina el dictamen núm. 47.834, de 9 de desembre de
1982, la suspensió de pagaments no pot esgrimir-se com a causa resolutòria per a enco-
brir o disculpar un incompliment contractual quant al termini d'execució.

Considerant el que antecedeix, la Tresoreria i Intervenció municipals entenen que reme-
tent-se als informes jurídics evacuats, i considerant que de conformitat amb aquests, l'in-
compliment del termini d'execució queda en qualsevol cas acreditat, per ser aquest de 5
anys des de l'inici de les obres d'urbanització (clàusula quarta del conveni urbanístic) i per
haver transcorregut folgadament aquest amb anterioritat a la dissolució i obertura de liqui-
dació de la mercantil Cuatre Carreres SL (produïda per interlocutòria del Jutjat mercantil
núm. 3 de València de data 5 de febrer de 2013),  procedeix confiscació de la garantia de-
finitiva constituïda  per  la  urbanitzadora Cuatre  Carreres  SL davant  de l'Ajuntament  de
Moncofa en data 24 de gener de 2005. L'anterior sense perjuí de l'existència dels possibles
danys i perjuís a favor de l'Administració que excediren si és el cas de l'import total avalat”.

Que en conseqüència i atenent a tot el que antecedeix, procedeix elevar al Ple l'adopció  de
l'ACORD següent:

Primer. Desestimar la sol·licitud/al·legació efectuada pel Sr. Carlos Arnal Coll en qualitat d'ad-
ministrador concursal de la mercantil urbanitzadora Cuatre Carreres, SL en virtut d'escrit amb
número de registre d'entrada E-RE 100 de data 27 d'abril.

Segon. Concedir un termini d'audiència de 10 dies hàbils als interessats a fi que puguen al·le-
gar i presentar els documents i justificacions que estimen pertinents.

Obert el torn d'intervencions, el portaveu del grup Popular, Sr. Andrés Alós, exposa el contingut
de la proposta i la necessitat d'avançar en la resolució de la diferents qüestions urbanístiques
que afecten el municipi.

El portaveu del grup Socialista, Sr. Picher julià, avança el vot favorable. En aquest mateix sentit
es  pronuncien  el  portaveu  del  grup  Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  i  la  portaveu  del  grup
Ciutadans, Sra. Juliá Juliá.

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular),
sotmet a votació la proposta, la qual és aprovada per unanimitat dels assistents.
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7. DESPATX  EXTRAORDINARI  -  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL
COMPROMÍS RELATIU AL PLA DE MANTENIMENT DE LES ESCOLES D'INFANTIL I
PRIMÀRIA

Abans de procedir a la consideració de la urgència d'aquest punt, l'alcalde de la corporació, el Sr.
Alós Valls (Grup Popular), recorda l'obligació de presentar les mocions amb un mínim d'antelació
i així respectar els terminis que marca la Llei.

L'alcalde atorga la paraula al portaveu del grup municipal Compromís, Sr. Vilar Paradís, perquè
explique els motius de la urgència.

Obert  el  torn d'intervencions,  el  portaveu del  grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  explica  la
urgència en atenció al Ple de la Diputació Provincial celebrat dimarts passat i en la necessitat de
fer-se sentir com més prompte millor.

El portaveu del grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que el seu grup no considera que la moció
tinga caràcter urgent.

El portaveu del grup Socialista, Sr. Picher Julià, considera que sí que hi ha raons d'urgència per a
la  incorporació  d'aquest  punt  ja  que  és  ara  quan  aquest  assumpte  s'està  debatent  en  la
Diputació.

La portaveu del grup Ciutadans, Sra. Julià Julià, opina que no hi ha raons d'urgència per a la
incorporació d'aquest punt en l'ordre del dia per quant l'obligació de manteniment dels centres
de primària correspon a la Generalitat Valenciana i que és aquesta qui no compleix les seues
obligacions. A més es refereix que encara no s'han establit els criteris de repartiment de les
quantitats destinades a les dites finalitats. 

Posteriorment, l'alcalde, Sr. Alós Valls, sotmet a votació l'apreciació de la urgència
per a la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia, i queda aprovada amb el resultat
següent:

7 vots a favor que corresponen al vot dels membres del Grup Socialista (5) i del
Grup Compromís (2).

5 abstencions que correspon als vots dels membres del Grup Popular (4) i al vot de
la membre del Grup Ciutadans (1).

A continuació el secretari dóna compte de la part resolutòria de la proposta, el text íntegre del
qual és el següent:
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“La situació d'asfíxia financera dels ajuntaments de les comarques del nord, provocada principal-
ment per l'infrafinançament, ha provocat que moltes escoles no hagen pogut fer totes les actua-
cions de manteniment que caldria. Cal recordar que la competència del manteniment de les es-
coles d'Infantil i Primària és dels ajuntaments, i que pel mal finançament no sempre compten
amb els fons necessaris per mantindre en bones condicions un parc d'escoles generalment enve-
llit o que presenta problemes derivats del seus models constructius.

Davant d'aquesta situació, institucions com ara la Diputació de València, amb l'assessorament 
tècnic i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, han decidit destinar en el pressupost de 
2017 un total de 7 milions d'euros per ajudes directes a municipis per al manteniment d'escoles.
Es tracta de injectar recursos als municipis per tal de cobrir les mancances de finançament local 
que dificulten poder atendre totes les actuacions necessàries de manteniment de les escoles.

Per tot açò, proposem els següents acords: 

ACORDS
PRIMER. Instar que la Diputació de Castelló impulse un Pla de manteniment d'escoles en col·la-
boració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

SEGON. Que es planifiquen les actuacions amb els tècnics de la Conselleria d'Educació, ja que
són els que disposen d'informació centralitzada sobre l'estat de manteniment de cada escola.

TERCER. Que s'establisca una línia d'ajudes i es done prioritat als centres que necessiten una
actuació més urgent, atenent criteris tècnics.

QUART. Instar la Diputació de Castelló perquè habilite una partida pressupostària per aquest fi
amb romanents de tresoreria disponibles sota el concepte financerament sostenible.

CINQUÉ. Donar trasllat de l’acord, en cas d’aprovar-se, a la Diputació de Castelló.”

Obert  el  torn d'intervencions,  el  portaveu del  grup Compromís,  Sr.  Vilar  Paradís,  explica  el
contingut de la moció, reclama un finançament just, es refereix a l'escassa capacitat econòmica
de la Generalitat Valenciana i lloa la bona actuació de la Conselleria d’Educació eliminant els
barracons.

El  portaveu  del  grup  Popular,  Sr.  Andrés  Alós,  explica  que  el  seu  grup  considera  que
l’infrafinançament es referisca a totes les administracions, també als municipis. A continuació es
refereix que la Generalitat és la competent per al manteniment dels col·legis i que per això no
s'ha  d'atribuir  la  dita  responsabilitat  a  la  Diputació.  També  es  refereix  al  compromís  de
l'Ajuntament  en  el  manteniment  del  centre  escolar  de  Moncofa  i  critica  que  no  s'haja
proporcionat auxili per part d'altres administracions. 
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El portaveu del grup Popular tanca la seua intervenció avançant el vot favorable del seu grup a 
la moció per raons de coherència i perquè considera que pot ser beneficiosa per al municipi de 
Moncofa.

El portaveu del grup Socialista, Sr. Picher Julià, critica que el grup popular haja votat en contra 
de la urgència i avança el seu vot favorable al fons de la moció i considera que qualsevol suport 
econòmic de la Diputació pot ser beneficiós.

La portaveu del grup Ciutadans, Sra. Julià Julià, opina que no és el moment de discutir sobre
infrafinançament  i  critica  la  gestió  del  grup  Compromís  en  la  Generalitat  Valenciana.  A
continuació es refereix que el seu grup està en desacord amb la moció ja que suposa que la
Generalitat gestionarà els fons econòmics de la Diputació sense uns criteris prèviament definits.
Posteriorment avança la seua abstenció perquè considera que no disposen de la  informació
suficient per a decantar el seu vot en sentit positiu o negatiu.

Obert un segon torn d'intervencions, el portaveu del grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, agraeix
el  vot  favorable  del  grup  Popular  i  es  refereix  a  la  necessitat  que  els  informes  tècnics
establisquen els criteris per al repartiment de la despesa.

El portaveu del grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica la coherència del seu vot favorable a la
moció i l'abstenció en l'apreciació de la urgència basant-se en ser respectuosos amb el ROF.

El portaveu del grup Socialista, Sr. Picher Julià, critica la posició del Grup Ciutadans i considera
que la funció del Ple municipal és sol·licitar l'ajuda econòmica que és beneficiosa per a Moncofa.

La  portaveu  del  grup  Ciutadans,  Sra.  Julià  Julià,  explica  que  el  seu  grup  defén  les  seues
creences i que es necessiten estudis per a saber si la moció resulta raonable. A continuació
comenta que el seu grup està d'acord amb el fons però no amb la forma. Posteriorment es
refereix que en la Diputació de València les ajudes han anat destinades, fonamentalment, a
municipis en què governa Compromís o el PSOE.

Per a tancar aquest torn d'intervencions,  el  portaveu del grup Compromís,  Sr.  Vilar Paradís,
critica la falta de col·laboració del grup Ciutadans ja que amb la moció es tracta d'instar que la
Diputació i la Generalitat elaboren unes bases per al repartiment de les ajudes atenent a criteris
tècnics i de necessitat.

Una vegada finalitzades les intervencions l'alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),
sotmet a votació la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent:

11 vots a favor que corresponen als vots dels membres del Grup Popular (4); dels
membres del Grup Socialista (5); i del Grup Compromís (2).

1 abstenció que correspon al vot de la membre del Grup Ciutadans (1).
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B) CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

8.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  SENTÈNCIA  136/2017  DEL  JUTJAT  CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE CASTELLÓ, DE DATA 27 D'ABRIL DE 2017, DICTADA
EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 83/2015

El secretari dóna compte de la Sentència 136/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2
de Castelló, de data 27 d'abril de 2017, dictada en el procediment ordinari 83/2015, per la qual
es procedeix a estimar el recurs contenciós administratiu interposat per MANFERFOLIO, SL, i
INVERSIONES, RESPUESTAS EMPRESARIALES, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS, SL contra l'acord
adoptat pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el 29 d'abril de 2014 pel qual es resolia
desestimar el recurs de reposició interposat en data 9 d'abril de 2014 contra l'acord plenari de
data 6 de març de 2014 en el qual es declara la resolució del conveni subscrit per l'Ajuntament i
les citades mercantils, de tal forma que procedeix anul·lar la referida resolució administrativa
impugnada per resultar disconforme a dret, i declara que la resolució del conveni celebrat entre
les actores i l'Ajuntament de Moncofa va obeir a incompliments únicament imputables a l'indicat
Ajuntament, al qual procedeix condemnar a abonar els interessos de demora meritats per les
quantitats aportades en metàl·lic per les mercantils demandants i les despeses financeres de
manteniment dels avals aportats per aquestes fins al moment de la seua devolució, que, fins a
la data en què per part de les actores es va instar la resolució del conveni, ascendien a la
quantitat d'onze mil cent noranta-set euros amb trenta-un cèntims (11.197,31) i cent setanta
mil cent noranta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims (170.195,53), respectivament, tot això
en concepte d'indemnització pels danys i perjuís causats a les mercantils demandants.

A la vista d’aquesta el Ple acorda per assentiment:

Primer. Acusar rebut de l'esmentada resolució registrada d'entrada el dia 12-5-2017 amb el 
número 136/2017.

Segon. Traslladar-la al Departament d'Intervenció per a la seua execució.

Tercer. Comunicar ambdós acords al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.

10.  DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  DECRETS  DICTATS  DES  DE  L'ÚLTIMA  SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL 2017-0878 AL 2017-1.151

Es dóna compte de la relació de decrets dictats des de l'última sessió ordinària que figuren a
continuació:
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Nom Data Resum
DECRET 2017-1151 [Decret PEI 
Alimentació 1914-2006-2149-2536-
2700]

19/05/2017 
13:01

DECRET CONJUNT PEI 
ALIMENTACIÓ

DECRET 2017-1150 [decret abril 2017] 19/05/2017 
12:30

liquidació irpf abril

DECRET 2017-1149 [DECRET] 19/05/2017 
12:15

Decret que autoritza l’ocupació de la 
via pública amb tall del carrer EM i 
ocupació parcial del c/ Trinitat el dia 
21 de maig per celebració particular. 
A.E.M.

DECRET 2017-1148 [decret avançament
nòmina maig Isidro Haro Melchor]

19/05/2017 
12:10

avançament nòmina maig

DECRET 2017-1147 [decret pagament 
transferència retornada Associació Amics
del Cavall]

19/05/2017 
10:50

pagament transferència retornada

DECRET 2017-1146 [decret devolució 
aval La Xeperudeta, SA]

19/05/2017 
10:50

devolució aval

DECRET 2017-1145 [decret devolució 
fiança Elena Nabas Tuzón]

19/05/2017 
10:49

devolució fiança

DECRET 2017-1144 [DECRET TAULES I 
CADIRES  - AV. CONSTITUCIÓ 2 -  BAR 
LA PLAÇA-  EXP. 2542 17]

19/05/2017 
9:25

DECRET TAULES I CADIRES -AV. 
CONSTITUCIÓ 2 - BAR LA PLAÇA – 
EXP. 2542 17

DECRET 2017-1143 [DECRET ordre 
d’execució exp. 3649.2016 - caducitat]

19/05/2017 
9:01

DECRET ordre d’execució exp. 
3649.2016 - caducitat

DECRET 2017-1142 [Decret llicència] t19/05/2017 
8:36

Inadmissió de sol·licitud llicència 
gossos perillosos Exp. 6.167/16 DOA

DECRET 2017-1141 [DECRET] 19/05/2017 
8:35

Decret que autoritza l’ocupació de la 
via pública amb tall del carrer 
Benavente el dia 21 de maig per 
celebració particular A.M.M.R.

DECRET 2017-1140 [DECRET  
APROVACIÓ EXP. DE CONTRACTACIÓ 
CONCESSIÓ PARADES DE MERCAT 
INTERIOR EXP. 1890  17]

19/05/2017 
8:22

DECRET APROVACIÓ EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ 
PARADES DE MERCAT INTERIOR 
EXP. 1890 17

DECRET 2017-1139 [DECRET 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA SEGREGACIÓ 
PALAFANGUES EXP. 2706 17]

18/05/2017 
19:51

DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA 
SEGREGACIÓ PALAFANGUES EXP. 
2706 17

DECRET 2017-1138 [DECRET INCOACIÓ
ORDRE D’EXECUCIÓ Av. Científic Avel·lí 

18/05/2017 
19:47

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ Av. Científic Avel·lí 
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Corma, 9] Corma, 9
DECRET 2017-1137 [DECRET INCOACIÓ
ORDRE D’EXECUCIÓ Av. Científic Avel·lí 
Corma, número 5]

18/05/2017 
19:46

DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ Av. Científic Avel·lí 
Corma, número 5

DECRET 2017-1136 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2548 17]

18/05/2017 
19:45

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2548 17

DECRET 2017-1135 [DECRET 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA SEGREGACIÓ 
EXP. 2707 17]

18/05/2017 
19:41

DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA 
SEGREGACIÓ EXP. 2707 17

DECRET 2017-1134 [DECRET ESMENA 
TEMERITAT]

18/05/2017 
15:57

REQ. ESMENA OFERTES 
TEMERÀRIES

DECRET 2017-1133 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ  EXP.  2742  17]

18/05/2017 
14:58

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2742  17

DECRET 2017-1132 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ]

18/05/2017 
14:57

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ

DECRET 2017-1131 [Decret lloguer 
2147-2395-2644]

18/05/2017 
14:25

DECRET CONJUNT PEI LLOGUER

DECRET 2017-1130 [DECRET 61-64] 18/05/2017 
14:25

TARGETES NÚM. 61-64 MOBILITAT 
REDUÏDA

DECRET 2017-1129 [D. ALCALDIA 
ORDRE DE PAGAMENT RELACIÓ 
DESPESES FASE O 9-2017]

18/05/2017 
13:09

ORDRE DE PAGAMENT RELACIÓ 
DESPESES FASE O 9-2017

DECRET 2017-1128 [DECRET 
REQUERIMENT obra en av. Primer de 
Maig, 22-A]

18/05/2017 
10:42

DECRET REQUERIMENT obra en av. 
Primer de Maig, 22-A

DECRET 2017-1127 [decret] 18/05/2017 
8:59

Decret autoritzant l’ocupació de la 
via pública amb tall del camí d’accés 
a la via de servei de l’AP-7, marge 
dret, juntament al pont CV2225, per 
obres de reforma en la xarxa 
d’aigua. L.A.R.

DECRET 2017-1126 [Decret aprovació 
factures. Relació 31-2017]

18/05/2017 
8:59

Reconeixement de l’obligació de 
despeses relatives a la relació de 
factures núm. 31-2017.

DECRET 2017-1125 [Decret ADO 
aprovació factures. Relació 32-2017]

18/05/2017 
8:59

Autorització, disposició i 
reconeixement de l’obligació de 
despeses relatives a la relació de 
factures núm. 32-2017.

DECRET 2017-1124 [Decret ADO 
Aprovació factures. Relació 33-2017]

18/05/2017 
8:59

Autorització, disposició i 
reconeixement de l’obligació de 
despeses relatives a la relació de 
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factures núm. 33-2017.
DECRET 2017-1123 [DECRET 
REQUERIMENT SOL·LICITAR LLICÈNCIA
OBRES - COSTES – EXP. 2712  17]

17/05/2017 
15:36

DECRET REQUERIMENT 
SOL·LICITAR LLICÈNCIA OBRES - 
ZONA COSTES – EXP. 2712 17

DECRET 2017-1122 [DECRET 
REQUERIMENT SOL·LICITAR LLICÈNCIA
OBRES - COSTES – EXP. 2711  17]

17/05/2017 
15:35

DECRET REQUERIMENT 
SOL·LICITAR LLICÈNCIA OBRES - 
ZONA COSTES – EXP. 2711 17

DECRET 2017-1121 [Decret de la 
convocatòria]

17/05/2017 
14:37

CONVOCATÒRIA JGL SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 22-05-2017

DECRET 2017-1120 [DECRET 
DESIGNACIÓ ADVOCAT J.V. 1096-2016]

17/05/2017 
13:05

Designació advocat juí verbal 
1096/2016. Advocat: Solernou 
Abogados, SCL.

DECRET 2017-1119 [DECRET 
DESIGNACIÓ ADVOCAT J.V. 1096-2016]

17/05/2017 
13:05

Decret designació advocat J.V. 
1096/2016

DECRET 2017-1118 [DECRET 
VARIACIÓN PADRÓ D'HABITATS]

17/05/2017 
12:47

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 18 D’ABRIL

DECRET 2017-1117 [Decret designació 
advocat]

17/05/2017 
11:17

Decret designació advocat exp. 
jurisdiccional 141/2017, Jutj C-A 1 
CS

DECRET 2017-1116 [DECRET ACTA 2 
ADEQUACIÓ I MANTENIMENT DE 
PLATGES  EXP. 1232 17]

17/05/2017 
11:14

DECRET ACTA 2 "ADEQUACIÓ I 
MANTENIMENT DE PLATGES" - 
EXCLUSIÓ LICITADORS EXP. 1232 
17

DECRET 2017-1115 [DECRET 
REQUERIMENT DEPÒSIT COSTES 
TAULES I CADIRES EXP. 2549 17]

17/05/2017 
11:10

DECRET REQUERIMENT DEPÒSIT 
COSTES TAULES I CADIRES EXP. 
2549 17

DECRET 2017-1114 [DECRET 
REQUERIMENT DEPÒSIT COSTES 
TAULES I CADIRES EXP. 2173  17]

17/05/2017 
11:09

DECRET REQUERIMENT DEPÒSIT 
COSTES TAULES I CADIRES EXP. 
2173 17

DECRET 2017-1113 [DECRET REL 7- 
2017 IIVTN LIQUIDACIÓ 238 EXP 2670]

16/05/2017 
14:44

APROVAR LIQUIDACIÓ 238  IIVTNU

DECRET 2017-1112 [DECRET 
ADJUDICACIÓ  DEFENSA JURÍDICA PA 
141 17  -EXP. 2539 17]

16/05/2017 
14:23

DECRET ADJUDICACIÓ DEFENSA 
JURÍDICA PA 141/17 – EXP. 2539/17

DECRET 2017-1111 [DECRET RELACIÓ 
30-2017 REPERCUSSIÓ CANON COSTES
A 12-05-2017]

16/05/2017 
14:20

RELACIÓ 30/2017 LIQUIDACIONS 
REPERCUSSIÓ CANON COSTES 2017
A 12/05/2017

DECRET 2017-1110 [DECRET de  
RECTIFICACIÓ DECRET 945_2017   EXP.
2244 17]

16/05/2017 
14:05

DECRET de RECTIFICACIÓ DECRET 
945 17 EXP. 2244 17
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DECRET 2017-1109 [DECRET 
DESISTIMENT PER FALTA 
DOCUMENTACIÓ]

16/05/2017 
13:08

APROVACIÓ DESISTIMENT PER 
FALTA DE DOCUMENTACIÓ EN L’EXP.
ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS D’H.A.

DECRET 2017-1108 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

16/05/2017 
12:09

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 10 DE MAIG

DECRET 2017-1107 [DECRET] 16/05/2017 
9:14

Decret que autoritza l’ocupació de la 
via pública sense tall del carrer 
Alqueries el dia 16 de maig per 
instal·lació de contenidor per 
enderroc. S.T.G.

DECRET 2017-1106 [DECRET 
DESIGNAC ADVOCAT PO 64-17-1]

16/05/2017 
9:13

Designació advocat P.O. 64/2017. 
Exp. 2084/2017

DECRET 2017-1105 [DECRET caducitat 
ordre d’execució]

15/05/2017 
17:58

DECRET caducitat ordre d’execució

DECRET 2017-1104 [DECRET ordre 
d’execució carrer Onda 4-3-A – 
AL·LEGACIONS]

15/05/2017 
17:55

DECRET ordre d’execució carrer 
Onda 4-3-A – AL·LEGACIONS

DECRET 2017-1103 [DECRET 1a MULTA 
COERCITIVA ORDRE D’EXECUCIÓ - c/ 
Tenerife núm. 3, 1r D]

15/05/2017 
17:36

DECRET 1a MULTA COERCITIVA 
ORDRE D’EXECUCIÓ - c/ Tenerife 
núm. 3, 1r D

DECRET 2017-1102 [DECRET TAULES I 
CADIRES CARMEN RAMOS HIDALGO - 
SEBASTIAN ELCANO 12 _ TENERIFE -  
EL PIRATA]

15/05/2017 
15:43

DECRET TAULES I CADIRES 
CARMEN RAMOS HIDALGO - C/ 
SEBASTIAN ELCANO 12 -"EL 
PIRATA"

DECRET 2017-1101 [Decret de la 
convocatòria]

15/05/2017 
15:20

Decret convocatòria comissió 
informativa assumptes jurídics sessió
ordinària de 18-5-2017

DECRET 2017-1100 [Decret de la 
convocatòria]

15/05/2017 
15:20

Convocatòria sessió ordinària 
comissió informativa assumptes 
econòmics de 18-05-2017

DECRET 2017-1099 [Decret de la 
convocatòria]

15/05/2017 
15:20

Convocatòria comissió informativa 
assumptes socials i ciutadans, sessió
ordinària de 18-05-2017

DECRETO 2017-1098 [DECRETO 
RECTIFICACION 30]

15/05/2017 
9:46

RECTIFICACION TARJETA 30, ES 
URGENTE

DECRET 2017-1097 [DECRET 
DESIGNAC ADVOCAT PO 64-17]

12/05/17 
15:01

Decret designació d’advocat P.O. 
64/2017. Exp. 2084/2017.

DECRET 2017-1096 [DECRET] 12/05/17 
15:00

Decret autorització ocupació de la 
via pública sense tall de carrer 

42

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


        Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

Guillem de Montcada el dia 10 de 
juny per celebració particular. I.R.A.

DECRET 2017-1095 [DECRET 
DESIGNAC ADVOCAT PO 68-17]

12/05/17 
15:00

Decret designació advocat P.O. 
68/17. Exp. 1422/17

DECRET 2017-1094 [DECRET]
12/05/17 
15:00

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer Pizarro 
el dia 21 de maig per celebració 
particular. M.I.E.A.

DECRET 2017-1093 [DECRET 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 
WINTON EXP. 424 15]

12/05/17 
13:45

DECRET REQUERIMENT 
DOCUMENTACIÓ WINTON EXP. 424 
15

DECRET 2017-1092 [Decret resolució]
12/05/17 
13:09

Aprovació resolució i liquidació exp. 
1695/16 JBS.

DECRET 2017-1091 [Decret llicència]
12/05/17 
13:07

Llicència gos potencialment perillós 
OMOG Exp. 1.955/17

DECRET 2017-1090 [Decret d’advocació
de la JGL]

12/05/17 
12:52

Advocació de la sol·licitud de 
subvenció en espècie per al concurs 
de teatre persones majors exp. 
2408/17

DECRET 2017-1089 [Decret llicència]
12/05/17 
12:51

Llicència de gos potencialment 
perillós exp. 2.610/17 ADG

DECRET 2017-1088 [Decret cens]
12/05/17 
12:50 Cens caní exp. 2.240/17 FMA

DECRET 2017-1087 [DECRET]
12/05/17 
12:50

Decret autorització ocupació de la 
via pública sense tall de carrer Lugo 
per instal·lació de grua el 26/5/17. 
J.F.F.

DECRET 2017-1086 [DECRET 
APROVACIÓ EXP. CONTRACTACIÓ 
CONCESSIÓ PÈRGOLA ZV-18 EXP. 1961 
17]

12/05/17 
12:44

DECRET APROVACIÓ EXP. 
CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ 
PÈRGOLA ZV-18 EXP. 1961 17

DECRET 2017-1085 [DECRET 
requeriment de documentació]

12/05/17 
10:58

Decret de requeriment de 
documentació procediment de 
concessió demanial

DECRET 2017-1084 [Decret aprovació 
factures. Relació 26-2017]

11/05/17 
13:33

Reconeixement de l’obligació de 
despeses relació 26-2017.

DECRET 2017-1083 [Decret ADO 
aprovació factures. Relació 27-2017]

11/05/17 
13:33

Autorització, disposició i 
reconeixement de l’obligació de 
despeses relació 27-2017.

DECRET 2017-1082 [Decret ADO 
Aprovació factures. Relació 28-2017]

11/05/17 
13:33

Autorització, disposició i 
reconeixement de l’obligació de 
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despeses relació 28-2017.

DECRET 2017-1081 [Decret ADO 
aprovació factures. Relació 29-2017]

11/05/17 
13:32

Autorització, disposició i 
reconeixement de l’obligació de 
despeses relació 29-2017.

DECRET 2017-1080 [Decret ADO 
Aprovació factures. Relació 30-2017]

11/05/17 
13:32

Autorització, disposició i 
reconeixement de l’obligació de 
despeses relació 30-2017.

DECRET 2017-1079 [DECRET 
REQUERIMENT FALTA DOCUMENTACIÓ
CADIRES I TAULES CAFETERIA 
GELADERIA EXP. 2215 17]

11/05/17 
13:32

DECRET REQUERIMENT FALTA 
DOCUMENTACIÓ TAULES I CADIRES
CAFETERIA GELADERIA EXP. 2215 
17

DECRET 2017-1078 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

11/05/17 
13:21

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 9 DE MAIG.

DECRET 2017-1077 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

11/05/17 
13:19

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 8 DE MAIG.

DECRET 2017-1076 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

11/05/17 
13:17

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 5 DE MAIG

DECRET 2017-1075 [DECRET millora 
sol·licitud LFMG]

11/05/17 
12:10

EXPEDIENT NÚMERO 2179/2017 
MILLORA SOL·LICITUD LFMG

DECRET 2017-1074 [DECRET SAD] 11/05/17 9:28 Aprovació SAD
DECRET 2017-1073 [DECRET 
REQUERIMENT ESMENA DEFICIÈNCIES
CLÍNICA DENTAL CAMÍ LA VALL 43 EXP.
1547 17]

10/05/17 
19:37

DECRET REQUERIMENT ESMENA 
DEFICIÈNCIES CLÍNICA DENTAL 
CAMÍ LA VALL 43 EXP. 1547 17

DECRET 2017-1072 [DECRET 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE ORDRE 
D’EXECUCIÓ 3306 16 – EXP. 1406 17-]

10/05/17 
15:47

DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
ORDRE D’EXECUCIÓ 3306/16 – EXP. 
1406/2017

DECRET 2017-1071 [RESOLUCIÓ EXP. 
NÚM. 5726/17 DIFERÈNCIA ENTRE 
ESPECÍFICS]

10/05/17 
15:46

EXPEDIENT NÚMERO 5726/2016 
DIFERÈNCIA ENTRE ESPECÍFICS.

DECRET 2017-1070 [DECRETO REQ. 
DOC 151.2]

10/05/17 
15:46

REQ. DE DOCUMENTACIÓ ART. 
151.2 TRLCSP

DECRET 2017-1069 [DECRET 
DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
VIVERS CENTRE VERD - PC 22 2017 – 
EXP. 2334 17]

10/05/17 
15:45

DECRET DEVOLUCIÓ GARANTIA 
DEFINITIVA VIVERS CENTRE VERD 
-PC 22 2017 -EXPTE 2334 17

DECRET 2017-1068 [RESOLUCIÓ 
RECUSACIÓ INSTRUCTOR I SECRETARI

10/05/17 
15:45

EXPEDIENT NÚMERO 1745/2017 
RECUSACIÓ INSTRUCTOR I 
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EXP. 1745/2017] SECRETARI

DECRET 2017-1067 [DECRET 
INSCRIPCIO ASOC BELCAIRE ART] 10/05/17 9:46

Autorització inscripció en el Registre 
Municipal d’Associacions Veïnals de 
l’Associació Belcaire Art Independent 
Bai con el número 37.

DECRET 2017-1066 [Resolució 
reconeixement tasques tècnic de gestió 
de MJEM]

10/05/17 9:46
EXPEDIENT NÚMERO 1126/17 
RECONEIXEMENT TASQUES TÈCNIC 
DE GESTIÓ DE MJEM

DECRET 2017-1065 [DECRET 
DEDUCCIÓ HAVERS DSV] 10/05/17 9:46

EXPEDIENT NÚMERO 120/17 
DEDUCCIÓ D’HAVERS DSV.

DECRET 2017-1064 [DECRET 
DESIGNAC ADVOCAT PO 689-16] 10/05/17 9:46

Designació advocat P.O. 689/2016-
Gomez Acebo & Pombo

DECRET 2017-1063 [decret baixes drets
reconeguts abril 2017] 9/05/17 10:03

anul·lació drets reconeguts liquidació
abril 2017

DECRET 2017-1062 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

9/05/17 8:55
APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 4 D’ABRIL.

DECRET 2017-1061 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

9/05/17 8:52
APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 3 DE MAIG.

DECRET 2017-1060 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ]

9/05/17 8:47
APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 2 MAIG

DECRET 2017-1059 [DECRET] 8/05/17 19:25

decret autorització d’ocupació de la 
via pública amb tall de carrer 
Benavente el dia 14 de maig per 
celebració particular. M.C.R.A.

DECRET 2017-1058 [DECRET] 8/05/17 19:25

Decret autorització d’ocupació de la 
via pública amb tall de carrer La 
Comuna el dia 13/5/17 per 
celebració particular. P.B.C.

DECRET 2017-1057 [DECRET] 8/05/17 19:25
Decret autorització d’ocupació de la 
via pública amb tall de carrer el Pilar 
el dia 14/5/17 per celebració. M.S.M.

DECRET 2017-1056 [DECRET 
REQUERIMENT] 8/05/17 18:08 DECRET REQUERIMENT

DECRET 2017-1055 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2432 17] 8/05/17 18:01

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2432

DECRET 2017-1054 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2433 17] 8/05/17 18:01

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2433 17

DECRET 2017-1053 [DECRET 8/05/17 17:53 DECRET rectificació error en resolc 
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rectificació error en resolc de la primera
multa coercitiva] de la primera multa coercitiva

DECRET 2017-1052 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2482 17] 8/05/17 17:50

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2482 17

DECRET 2017-1051 [DECRET 
INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA
DE SOLAR]

8/05/17 17:48 DECRET INCOACIÓ ORDRE 
D’EXECUCIÓ NETEJA DE SOLAR

DECRET 2017-1050 [DECRET estimació 
còpia documentació] 8/05/17 17:38

DECRET estimació còpia 
documentació

DECRET 2017-1049 [DECRET 
ESTIMACIÓ CÒPIA DOCUMENTACIÓ] 8/05/17 17:34

DECRET ESTIMACIÓ CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ

DECRET 2017-1048 [DECRET ACCÉS 
COMPROMÍS INFO EXP. 2525]

8/05/17 13:06

Autorització accés a la informació 
sol·licitada pel regidor Juan Bta. Vilar
Paradís (sol·licita acta Ple en què es 
faculta l’alcalde per a firmar el 
conveni amb Acuamed).

DECRET 2017-1047 [DECRET 
ADJUDICACIÓ DEFENSA JURÍDICA P.A 
64 2017 – EXP. 2310 2 017]

8/05/17 11:11
DECRET ADJUDICACIÓ DEFENSA 
JURÍDICA P.A. 64 2017 EXP. 2310 /
2017

DECRET 2017-1046 [DECRET 
AUDIÈNCIA A INTERESSATS 
DESSALADORA]

8/05/17 11:00 DECRET AUDIÈNCIA A 
INTERESSATS DESSALADORA

DECRET 2017-1045 [DECRET 
REQUERIMENT] 8/05/17 10:01 DECRET REQUERIMENT

DECRET 2017-1044 [DECRET 
REQUERIMENT REPRESENTACIÓ EXP. 
2366 17]

8/05/17 9:58 DECRET URBANISME REGIDOR

DECRET 2017-1043 [DECRET ORDRE 
D’EXECUCIÓ NETEJA SOLAR] 8/05/17 9:58

DECRET ORDRE D’EXECUCIÓ 
NETEJA SOLAR

DECRET 2017-1042 [DECRET 
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL 
OBRA EXP. 5575 16]

8/05/17 9:57 DECRET APROVACIÓ CERTIFICACIÓ 
FINAL OBRA EXP. 5575/16

DECRET 2017-1041 [DECRET 1ª MULTA
COERCITIVA ORDRE D’EXECUCIÓ] 8/05/17 9:57

DECRET 1ª MULTA COERCITIVA 
ORDRE D’EXECUCIÓ

DECRET 2017-1040 [DECRET 1ª MULTA
COERCITIVA ORDRE D’EXECUCIÓ] 8/05/17 9:56

DECRET 1ª MULTA COERCITIVA 
ORDRE D’EXECUCIÓ

DECRET 2017-1039 [2017 05 04 EXP 
696-2016 ANUL·LACIÓ MULTES 
COERCITIVES]

8/05/17 8:12

ANUL·LACIÓ DE MULTES 
COERCITIVES LIQUIDADES 
INCORRECTAMENT PER A TORNAR 
A LIQUIDAR CORRECTAMENT

DECRET 2017-1038 [DECRET 5/05/17 13:55 ADOPK SENTÈNCIA LANGA
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ALCALDIA ADOPK SENTÈNCIA 1232017
P.A. 162016 (LANGA)]

DECRET 2017-1037 [DECRET millora 
sol·licitud LFMG]

5/05/17 12:56
EXPEDIENT NÚMERO 2179/2017 
MILLORA SOL·LICITUD 
FLEXIBILITAT HORÀRIA LFMG.

DECRET 2017-1036 [DECRET 
ADJUDICACIÓ ORGANISME CONTROL 
PER A REVISIÓ EDIFICIS TITULARITAT 
MUNICIPAL EXP. 2304 17]

5/05/17 12:33

DECRET ADJUDICACIÓ ORGANISME 
CONTROL AUTORITZAT PER A 
REVISIÓ EDIFICIS TITULARITAT 
MUNICIPAL

DECRET 2017-1035 [decret plec càrrecs
abril 2017] 5/05/17 8:41

reconeixement drets liquidació abril 
2017

DECRET 2017-1034 [decret aplicació 
pagaments pendents d'aplicar abril 
2017]

5/05/17 8:41 aplicació despeses pendents d'aplicar
al pressupost

DECRET 2017-1033 [decret aplicació 
pagaments pendents d'aplicar factures 
abril 2017]

5/05/17 8:41 aplicació despeses pendents d'aplicar
al pressupost

DECRET 2017-1032 [Decret ADO-P PEI 
ACCIONS EXTRAORDINÀRIES]

5/05/17 8:40

Autorització, disposició, 
reconeixement de l’obligació i 
ordenació del pagament de PEIS 
exp. 1254-2017, 1291-2017 i 1905-
2017.

DECRET 2017-1031 [Decret de la 
convocatòria] 4/05/17 15:18

Convocatòria ple extraordinari i 
urgent

DECRET 2017-1030 [DECRET 
D’ALCALDIA recurs IIVTNU –exp. 2436-
2017]

4/05/17 12:19 Estimació de recurs de reposició i 
aprovació noves liquidacions

DECRET 2017-1029 [DECRET] 4/05/17 11:22

Decret autorització d’ocupació de la 
via pública amb tall de carrer de c/ 
Eugenio Martí el dia 7 de maig per 
celebració particular. M.D.A.G

DECRET 2017-1028 [SOL·LICITUD 
INFORMES INSTRUCCIÓ PROCED. 
RESOL. CONTRACTE PAI ILLES 01 I 02]

4/05/17 11:22
SOL·LICITUD INFORMES 
INSTRUCCIÓ PROCED. RESOL. 
CONTRACTE PAI ILLES 01 I 02

DECRET 2017-1027 [DECRET] 4/05/17 11:19

Decret autorització d’ocupació de la 
via pública amb tall de carrer Riuet el
dia 6/5/17 per celebració particular. 
V.M.L.

DECRET 2017-1026 [DECRET 52-60] 4/05/17 9:47 DECRET TARGETES 52-60
DECRET 2017-1025 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS] 4/05/17 8:24

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.
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DECRET 2017-1024 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS] 4/05/17 8:23

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2017-1023 [DECRET 
VARIACIÓNS PADRÓ D'HABITANTS] 4/05/17 8:21

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2017-1022 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS] 4/05/17 8:20

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.

DECRET 2017-1021 [DECRET 
RENÚNCIA LLICÈNCIA OBRES 
HABITATGE ENTRE MITGERES C/ 
PELAYO 3 EXP. 4283 16]

3/05/17 14:16
DECRET RENÚNCIA LLICÈNCIA 
OBRES HABITATGE ENTRE 
MITGERES C/PELAYO 3 EXP. 4283 16

DECRET 2017-1020 [DECRET 1ª MULTA
COERCITIVA ORDRE D’EXECUCIÓ - 
NETEJA SOLAR - ORDRE D’EXECUCIÓ - 
CARRER ZARAGOZA, 7]

3/05/17 13:39

DECRET 1ª MULTA COERCITIVA 
ORDRE D’EXECUCIÓ - NETEJA 
SOLAR - ORDRE D’EXECUCIÓ - 
CARRER ZARAGOZA, 7

DECRET 2017-1019 [Decret de la 
convocatòria] 3/05/17 12:22

Convocatòria Junta de Govern Local 
dia 8-5-2017 a les 13 h

DECRET 2017-1018 [Decret registre 
cens] 3/05/17 12:07 Cens caní exp. 613/17 HCA

DECRET 2017-1017 [Decret registre 
cens] 3/05/17 12:07

Cens animal no perillós exp. 
2.135/17 MECS

DECRET 2017-1016 [Decret cens] 3/05/17 12:06
Cens caní gos no perillós MTNL Exp. 
2.295/17

DECRET 2017-1015 [Decret cens] 3/05/17 12:06
Cens caní gos no perillós exp. 
2.185/17 JMF

DECRET 2017-1014 [Decret cens] 3/05/17 12:06
Cens caní gos no perillós exp. 
2.240/17 FMA

DECRET 2017-1013 [Decret] 3/05/17 12:06

Autorització estacionament de 
vehicles per a persones amb 
mobilitat reduïda exp. 2241/07 MRL 
Camí Serradal prop c/ La Plana Alta

DECRET 2017-1012 [Decret] 3/05/17 12:06

Autorització zona estacionament de 
vehicls per a persones amb mobilitat
reduïda en c/ Bonavista, exp. 
2.252/17 MPA

DECRET 2017-1011 [Decret 
nomenament animador esportiu interí]

3/05/17 9:16
nomenament animador esportiu 
substitució titular per accident de 
treball

DECRET 2017-1010 [DECRET 
AUTORITZACIÓ PRÒRROGA COMISSIÓ 
DE SERVEIS VGG]

3/05/17 9:15
AUTORITZACIÓ PRÒRROGA 
COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT 
POLICIA LOCAL VGG

DECRET 2017-1009 [CANVI TITULAR 2/05/17 14:22 CANVI TITULAR ACTIVITAT C/ 

48

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


        Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

ACTIVITAT C/ ALMIRANTE CERVERA 
EXP. 2288] ALMIRANTE CERVERA EXP. 2288 17

DECRET 2017-1008 [CANVI TITULAR 
ACTIVITAT C/ MARE NOSTRUM, 81 EXP.
2289 17]

2/05/17 14:20 CANVI TITULAR ACTIVITAT C/ MARE
NOSTRUM 81 EXP. 2289 17

DECRET 2017-1007 [DECRET CÒPIA 
LLICÈNCIA OCUPACIÓ C/ SANTA POLA 
80 3 G EXP. 2376 17]

2/05/17 14:19
DECRET CÒPIA LLICÈNCIA 
OCUPACIÓ C/ SANTA POLA 80 3 G 
EXP. 2376 17

DECRET 2017-1006 [DECRET 2ª MULTA
COERCITIVA ORDRE D’EXECUCIÓ 
NETEJA SOLAR]

2/05/17 14:16 DECRET 2ª MULTA COERCITIVA 
ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA SOLAR

DECRET 2017-1005 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ]

2/05/17 10:44
APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 19/04/2017

DECRET 2017-1004 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ]

2/05/17 10:42
APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 18 D’ABRIL.

DECRET 2017-1003 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ]

2/05/17 10:40
APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, 
SOL·LICITADES EL 12 D’ABRIL.

DECRET 2017-1002 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS]

2/05/17 10:37
APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 04 D’ABRIL.

DECRET 2017-1001 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2285 17] 2/05/17 9:26

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2285 17

DECRET 2017-1000 [Decret devolució 
A22-fetes-0017]

2/05/17 9:05
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0999 [Decret devolució 
A22-fetes-0027]

2/05/17 9:05
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0998 [Decret devolució 
A22-fetes-0014]

2/05/17 9:05
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0997 [Decret devolució 
A22-fetes-0003]

2/05/17 9:05
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0996 [Decret devolució 
A22-fetes-0026]

2/05/17 9:04
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0995 [Decret devolució 2/05/17 9:04 Devolució d’ingressos per a 
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A22-fetes-0019]
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0994 [Decret devolució 
A22-fetes-0020]

2/05/17 9:04
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0993 [Decret devolució 
A22-fetes-0012]

2/05/17 9:04
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0992 [Decret devolució 
A22-fetes-0001]

2/05/17 9:04
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0991 [Decret devolució 
A22-fetes-0002]

2/05/17 9:04
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0990 [Decret devolució 
A22-fetes-0010]

2/05/17 9:04
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0989 [Decret devolució 
A22-fetes-0005]

2/05/17 9:04
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0988 [Decret devolució 
A22-fetes-0028]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0987 [Decret devolució 
A22-fetes-0016]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0986 [Decret devolució 
A22-fetes-0013]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0985 [Decret devolució 
A22-fetes-0004]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0984 [Decret devolució 
A22-fetes-0006]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0983 [Decret devolució 
A22-fetes-0025]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0982 [Decret devolució 
A22-fetes-0009]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)
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DECRET 2017-0981 [Decret devolució 
A22-fetes-0008]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0980 [Decret devolució 
A22-fetes-0011]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0979 [Decret devolució 
A22-fetes-0018]

2/05/17 9:03
Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0978 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0022]

2/05/17 8:25 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0977 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0003]

2/05/17 8:25 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0976 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0014]

2/05/17 8:25 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0975 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0016]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0974 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0004]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0973 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0008]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0972 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0015]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0971 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0017]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0970 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0009]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0969 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0013]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0968 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació
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0006]
DECRET 2017-0967 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0019]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0966 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0021]

2/05/17 8:24 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0965 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0024]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0964 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0018]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0963 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0011]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0962 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0002]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0961 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0005]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0960 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0001]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0959 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0007]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0958 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0012]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0957 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0020]

2/05/17 8:23 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0956 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0010]

2/05/17 8:22 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0955 [Decret devolució 
d’ingressos IBI 2011-2012 A-1-fet-
0023]

2/05/17 8:22 Devolució d’ingressos sense 
compensació

DECRET 2017-0954 [Decret devolució 2/05/17 8:22 Devolució d’ingressos per a 
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ingressos A21-fets-0003]
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0953 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0006]

2/05/17 8:22
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0952 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0007]

2/05/17 8:22
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0951 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0009]

2/05/17 8:22
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0950 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0008]

2/05/17 8:22
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0949 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0001]

2/05/17 8:22
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0948 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0005]

2/05/17 8:22
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0947 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0002]

2/05/17 8:21
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0946 [Decret devolució 
ingressos A21-fets-0004]

2/05/17 8:21
Devolució d’ingressos per a 
compensar amb liquidacions alta IBI 
SPR

DECRET 2017-0945 [DECRET 
ADJUDICACIÓ OBRES EN SANT JOAN 
VILAVELLA EXP. 2244 17]

2/05/17 7:55 DECRET ADJUDICACIÓ OBRES EN 
SANT JOAN VILAVELLA EXP. 2244 17

DECRET 2017-0944 [INCOACIÓ 
DIPUTACIÓ 5021 MULTES TRÀNSIT]

28/04/17 
16:13

INCOACIÓ REMESA 5021 MULTES 
TRÀNSIT

DECRET 2017-0943 [INCOACIÓ 
DIPUTACIÓ 5105 MULTES TRÀNSIT]

28/04/17 
16:13

INCOACIÓ REMESA 5105 MULTES 
TRÀNSIT

DECRET 2017-0942 [201668263P 
RECURS REPOSICIÓ SANCIÓ DE 
TRÀNSIT]

28/04/17 
15:46

RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ 
2016/68263P

DECRET 2017-0941 [201673744S 
RECURS REPOSICIÓ]

28/04/17 
15:46

RESOLUCIÓ RECURS RESPOSICIÓ 
CONTRA EXP. 2016/73744S

DECRET 2017-0940 [201723728C 
ESTIMACIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA 
TRÀNSIT]

28/04/17 
15:46

ESTIMACIÓ AL·LEGACIONS EXP. 
MULTA TRÀNSIT
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DECRET 2017-0939 [MUL-2017-39 RES 
COL·LECTIVA MULTES TRÀNSIT]

28/04/17 
15:45

RESOLUCIÓ COL·LECTIVA RELACIÓ 
39/2017 MULTES TRÀNSIT

DECRETO 2017-0938 [Decret devolució 
A22-fetes-0023]

28/04/17 
14:35

Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0937 [Decret devolució 
A22-fetes-0021]

28/04/17 
14:33

Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0936 [Decret devolució 
A22-fetes-0007]

28/04/17 
14:33

Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0935 [Decret devolució 
A22-fetes-0015]

28/04/17 
14:33

Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0934 [DECRET CADIRES 
I TAULES café-bar en av. Port 8 baix 3 -
façana carrer Monturiol exp. 2072 17]

28/04/17 
14:33

DECRET TAULES I CADIRES CAFÉ-
BAR EN AV. PORT 8 BAIX 3 - 
FAÇANA CARRER MONTURIOL EXP. 
2070 17

DECRET 2017-0933 [Decret devolució 
A22-fetes-0022]

28/04/17 
14:31

Devolució d’ingressos per a 
compensar liquidacions d’alta IBI 
SPR amb saldo creditor (a tornar)

DECRET 2017-0932 [DECRET 
ADJUDICACIÓ INSTAL·LACIÓ BANDES 
REDUCTORES DE VELOCITAT 
SILENCIOSES EN VIES AMB TRÀNSIT 
RODAT INTENS EN NUCLI URBÀ EXP. 
1764 17]

28/04/17 
14:30

DECRET ADJUDICACIÓ 
INSTAL·LACIÓ BANDES 
REDUCTORES VELOCITAT 
SILENCIOSES EN VIES AMB 
TRÀNSIT RODAT INTENS EN NUCLI 
URBÀ EXP. 1764 17

DECRET 2017-0931 [DECRET 
VARIACIONS PADRÓ D'HABITANTS] 28/04/17 9:33

APROVACIÓ VARIACIONS EN EL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
SOL·LICITADES EL 6 D’ABRIL DE 
2017

DECRET 2017-0930 [Resolució 
aprovació bases BEQUES FORMATIVES]

27/04/17 
18:07

APROVACIÓ BASES BEQUES 
FORMATIVES

DECRET 2017-0929 [Resolució 
aprovació bases beques formatives torn
discapacitat]

27/04/17 
18:07

Aprovació bases beques formatives 
torn discapacitat

DECRET 2017-0928 [decret ADOPK 
liquidació cotització i diferències nòmina
Pablo Romero Soriano]

27/04/17 
17:54

adopk liquidació cotització i 
diferència nòmina març

DECRET 2017-0927 [DECRET] 27/04/17 
17:54

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer Sant 
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Jaume el dia 14 de maig per 
celebració particular. R.M.M.

DECRET 2017-0926 [DECRET]
27/04/17 
17:53

Decret autorització ocupació de via 
pública amb tall de carrer Menorca el
dia 14 de maig per celebració 
particular. N.L.O.

DECRET 2017-0925 [DECRET]
27/04/17 
17:53

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer 
Menorca el dia 7 de maig per 
celebració particular. D.G.G.

DECRET 2017-0924 [DECRET]
27/04/17 
17:53

Decret autorització ocupació de via 
pública amb tall de carrer Menorca el
dia 21 de maig per celebració 
particular. N.V.J.

DECRET 2017-0923 [DECRET]
27/04/17 
17:53

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de c/ Menorca el
dia 28 de maig per celebració 
particular. M.C.V.R.

DECRET 2017-0922 [DECRET]
27/04/17 
17:53

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer 
Menorca el dia 11 de juny per 
celebració particular. M.J.F.A.

DECRET 2017-0921 [Resolució 
aprovació bases INFORMADOR 
TURÍSTIC]

27/04/17 
14:05

BASES INFORMADOR TURÍSTIC

DECRET 2017-0920 [Decret PEI 
Alimentació 1454-1998-2005-2184]

27/04/17 
12:43

DECRET PEI ALIMENTACIÓ MAIG I 
JUNY 2017

DECRET 2017-0919 [Decret PEI 
ACCIONS EXTRAORDINÀRIES 1254-
1291-1905]

27/04/17 
12:43

DECRET ACCIONS 
EXTRAORDINÀRIES PER A ULLERES 
I DENTISTA

DECRET 2017-0918 [D. ORDRE DE 
PAGAMENT RELACIÓ DESPESES FASE O
8-2017]

27/04/17 
12:41

ORDREN DE PAGAMENT RELACIÓ 
DESPESES FASE O 8-2017

DECRET 2017-0917 [Resolució llista 
definitiva peó serveis múltiples, tribunal 
i data d’examen]

27/04/17 
11:11

llista definitiva, tribunal i data 
d’examen peó serveis múltiples

DECRET 2017-0916 [DECRET 
ALCALDIA ADO NÒMINA ABRIL 2017]

27/04/17 
10:58

APROVACIÓ NÒMINA ABRIL 2017 
(ADO)

DECRET 2017-0915 [DECRET 
ALCALDIA PK NÒMINA ABRIL 2017]

27/04/17 
10:58 PAGAMENT NÒMINA ABRIL (PK)

DECRET 2017-0914 [D. 27/04/17 CONVOCATÒRIA SESSIÓ 
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CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CONSELL AGRARI 8-5-2017] 10:15

ORDINÀRIA CONSELL AGRARI 8-5-
2017

DECRET 2017-0913 [DECRET]
27/04/17 
10:15

Decret autorització ocupació de via 
pública amb tall del carrer Menorca 
el dia 30 d’abril per celebració 
particular. A.L.R.F.

DECRET 2017-0912 [Decret DR 
arrendament BANKIA abril 2017] 27/04/17 9:02

Aprovació del reconeixement del dret
en concepte d’arrendament edifici 
municipal abril 2017 a la mercantil 
BANKIA, SAU

DECRET 2017-0911 [DECRET 
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
2016]

27/04/17 8:28 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2016

DECRET 2017-0910 [DECRET 
substitució secretari 18-19 abril i 1 al 7 
de maig GENER - còpia]

26/04/17 
15:13

EXPEDIENT NÚMERO 390/2017 
SUBSTITUCIÓ SECRETARI, 18-19 
D’ABRIL I DE L’1 AL 7 DE MAIG 2017

DECRET 2017-0909 [DECRET 2017-
0700 [DECRET ACCÉS INFO OVIDIO]

26/04/17 
14:50

Sol·licitud de documentació de l’exp. 
de pàrquing d’autocaravanes per 
part d’O.A.B.

DECRET 2017-0908 [decret de 
tancament]

26/04/17 
14:50

APROVACIÓ TANCAMENT 
EXPEDIENT INFORMACIÓ 
RESERVADA LFMG

DECRET 2017-0907 [DECRET 
requeriment esmena desperfectes 
sector terciari Riuet]

26/04/17 
14:50

DECRET requeriment esmena 
desperfectes sector terciari Riuet

DECRET 2017-0906 [DECRET ACCÉS 
INFO COMPROMÍS 26-4-17]]

26/04/17 
14:47

Accés a la informació per part del 
regidor de Compromís Raül Borràs 
Penyarroja (sol·licitud decrets)

DECRET 2017-0905 [DECRET]
26/04/17 
14:47

Decret autorització ocupació de la 
via pública sense tall de la plaça 
Constitució (dos places 
d’estacionament davant del núm. 3) 
el dia 29 per celebració particular. 
J.G.M.

DECRET 2017-0904 [DECRET]
26/04/17 
14:47

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer Calvari 
el dia 29 d’abril per celebració 
particular.

DECRET 2017-0903 [DECRET] 26/04/17 
14:47

Decret autorització ocupació de la 
via pública sense tall de carrer del 
Pilar des del 27/04/17 fins al 
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30/06/17 per obres de reforma. 
M.G.C.

DECRET 2017-0902 [DECRET]
26/04/17 
14:46

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer 
Marbella el dia 29 d’abril per 
celebració particular. M.A.S.C.

DECRET 2017-0901 [DECRET]
26/04/17 
14:46

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer 
Germans Pinzón el dia 27 per 
celebració particular. M.C.P.M.

DECRETO 2017-0900 [DECRET 
D’ALCALDIA alta GUAL –exp. 2207-
2017]

26/04/17 9:09 Autorització gual

DECRET 2017-0899 [DECRET 
D’ALCALDIA alta gual –exp. 2271-2017] 26/04/17 9:09

Autoritzar reposició placa gual per 
sostracció

DECRET 2017-0898 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2170 17]

25/04/17 
15:06

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2170 17

DECRET 2017-0897 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2169 17]

25/04/17 
15:05

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2169 17

DECRET 2017-0896 [DECRET 
REQUERIMENT FALTA REPRESENTACIÓ
EXP. 2073 17]

25/04/17 
15:04

DECRET REQUERIMENT FALTA 
REPRESENTACIÓ EXP. 2073 17

DECRET 2017-0895 [DECRET CÒPIA 
DOCUMENTACIÓ EXP. 2209 17]

25/04/17 
15:04

DECRET CÒPIA DOCUMENTACIÓ 
EXP. 2209 17

DECRET 2017-0894 [decreto ADOPK 
assistències regidors de l'1_12_2016 al 
21_04_2017]

25/04/17 
14:40

Pagament assistències plenaris, 
juntes de govern local i comissions 
informatives de l'1/12/2016 al 
21/04/2017

DECRET 2017-0893 [Decret ADO-P PEI 
ÚS HABITATGE HABITUAL SEGONS 
DECRETO 857-2017]

25/04/17 
14:40

Autorització, disposició, 
reconeixement de l’obligació i 
ordenació de pagaments expedients 
PEI, segons decret de concessió 
857-2017.

DECRET 2017-0892 [Decret ADO-P PEI 
ÚS HABITATGE HABITUAL]

25/04/17 
14:40

Autorització, disposició, 
reconeixement de l’obligació i 
ordenació del pagament de despeses
de PEI exp. 1864, 1888 i 1891 de 
2017.

DECRET 2017-0891 [DECRET 
d’advocació de la JGL festes interés 
turístic]

25/04/17 
14:40

Advocació de la competència JGL 
sol·licitud subvenció festes 
declarades d’interés turístic
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DECRET 2017-0890 [DECRET 
d’advocació de la JGL informador 
turístic]

25/04/17 
14:40

Advocació de la competència JGL 
sol·licitud subvenció informador 
turístic

DECRET 2017-0889 [DECRET] 25/04/17 
12:42

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrers 
passeig de Catalunya i travessia 
Fontanals el dia 7 de maig per 
celebració del triatló de Xilxes. A.R.L.

DECRET 2017-0888 [Resolució llista 
definitiva peó serveis múltiples, tribunal 
i data d’examen]

25/04/17 
11:34

llista definitiva peó serveis múltiples, 
designació tribunal i data d’examen

DECRET 2017-0887 [DECRET 
ALCALDIA GENERACIÓ CRÈDITS]

25/04/17 
11:33

APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÈDITS
3-2017. GENERACIÓ CRÈDITS 
INCAUTACIÓ AVAL INEX

DECRET 2017-0886 [DECRET 
REQUERIMENT REPRESENTACIÍ EXP. 
410 15]

24/04/17 
14:34

DECRET REQUERIMENT 
REPRESENTACIÓ EXP. 410 15

DECRET 2017-0885 [Decret de la 
convocatòria]

24/04/17 
14:20

Decret convocatòria ple sessió 
ordinària de 27-04-2017

DECRET 2017-0884 [DECRET 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE NETEJA 
EDIFICIS MUNICIPALS EXP. 4050 2016]

24/04/17 
12:48

DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE 
NETEJA EDIFICIS MUNCIPALS EXP. 
4050 16

DECRET 2017-0883 [DECRET DEFENSA
JURÍDICA P.A. 68 2017 EXP. 2011 2017]

24/04/17 
12:06

DECRET DEFENSA JURÍDICA PA 68 
2017 EXP. 2011 17

DECRET 2017-0882 [2- DECRET nínxols
María A C]

24/04/17 
11:54 Concessió administrativa de 2 nínxols

DECRET 2017-0881 [DECRET inhum. 
María A C]

24/04/17 
11:54 INHUMACIÓ EN NÍNXOL NOU

DECRET 2017-0880 [DECRET]
24/04/17 
11:54

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer Mestre 
Serrano el dia 21/05/2017 per 
celebració particular. S.A.P.

DECRET 2017-0879 [DECRET]
24/04/17 
11:54

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall del carrer Riuet 
el dia 25 d’abril per celebració 
particular. I.N.C.

DECRET 2017-0878 [DECRET]
24/04/17 
11:54

Decret autorització ocupació de la 
via pública amb tall de carrer Jardins
el dia 7 de maig per celebració 
particular.
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Obert el torn d’intervencions, el regidor del grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, pregunta per 
què en el Decret 1124/2017 s’alça una objecció desfavorale.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (grup Popular), atorga la paraula a l’interventor, que explica que es tracta 
d’un supòsit de fraccionament.

A continuació, el regidor del grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, pregunta per què el contracte 
de neteja finalitza en la mateixa data que la legislatura i sobre què ocorre si l’empresa adjudicatària
no compleix les millores ofertades.

L’alcalde atorga la paraula a l’interventor que explica que el contracte finalitze amb la legislatura és
una qüestió fortuïta, no obstant això, cal considerar també les possibles pròrrogues. En relació al
compliment de les millores explica que en cas d’incompliment s’hauran d’aplicar les penalitats
corresponents.

El regidor del grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, pregunta sobre el Decret 1038/2017 que es
refereix al compliment d’una sentència.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (grup Popular), respon que es refereix al compliment d’una sentència per la
qual es retiraren unes tanques de publicitat sense el degut procediment i que això ha obligat
l’Ajuntament a reparar el dany causat.

Finalment, el regidor del grup Compromís, Sr. Borràs Penyarroja, pregunta si s’ha tornat la garantia
definitiva a Centre Verd.

L’alcalde atorga la paraula a l’interventor que explica que una vegada aclarit el correcte compliment
del contracte l’expedient segueix el seu curs i hauria tornar-se la garantia definitiva.

C)  PRECS I PREGUNTES

Sr. Picher Julià (Grup Socialista). Pregunta per l’obra que es va aprovar en el Ple extraordinari
passat.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), respon que és un tema complex i demana que es tracte en
la reunió que a continuació tindran els grups.

Sr. Borràs Peñarroja (Grup Compromís). Pregunta si es pot utilitzar el micròfon per part del
públic.

L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), contesta que no hi ha cap inconvenient.

Sr. Vilar Paradís (Grup Compromís). Pregunta sobre la pròrroga del contracte de neteja viària.
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L’alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), contesta que la setmana que ve estarà llest l’informe
sobre el seu compliment.

Sra. Juliá Juliá (Grup Ciutadans). Pregunta si se sap alguns cosa sobre l’adequació de l’accés a
l’estació de tren, ja que des del seu grup creuen que sí que es farà.

L’alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  contesta  que  de  moment  no  es  disposa  de  cap
informació respecte d’això, però que si hi ha comunicació s’intentarà pressionar perquè siga una
realitat.

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

Document firmat electrònicament al marge.
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