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ACTA 

Expedient núm: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/15 El Ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus 
convocatòria 

Extraordinària urgent
Motiu: «Necessitat de complir els terminis previstos per a la 
tramitació del procediment de resolució de la condició d’agent 
urbanitzador»

Data 20 de novembre de 2017 

Durada Des de les 19:00 fins a les 19:25 hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per WENCESLAO ALOS VALLS 

Secretari MARC PALOMERO LLOPIS 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i cognoms Assisteix

73376651G JAIME PICHER JULIA SÍ

33465679N JESÚS GUAL SANZ SÍ

52946420Y JOSE MARIA ANDRES ALOS SÍ

18941575V JOSÉ MANUEL FRANCH PERUGA SÍ

52949967B JUAN BAUTISTA VILAR PARADÍS SÍ

18976422L MARIA SANDRA JULIA JULIA NO

53380318D MARIA TERESA ALEMANY RÍOS SÍ

19007347D Mª ESTELA HUERTA JULIÁ SÍ

53384110Y PAULA GALI TUR SÍ

18925119Y PEDRO SALES PEIXÓ SÍ
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18907279Z RAFAEL JOSÉ SILVESTRE ISACH SÍ

19006510T RAÜL BORRÀS PEÑARROJA SÍ

79090583T WENCESLAO ALOS VALLS SÍ

Excuses d’assistència presentades:
1. MARIA SANDRA JULIA JULIA:
«Incompatibilitat amb l’agenda»

Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució de l’òrgan, el president sotmet
a votació l’apreciació de la urgència de la sessió que queda acordada per unanimitat
dels assistents. A continuació el president obri la sessió i procedeix a la deliberació
sobre els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia.

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/assentiment

De conformitat amb el que disposa l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic  de les  Entitats  Locals,  l’alcalde,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  pregunta als
membres  del  Ple  si  desitgen  formular  alguna  observació  a  l’acta  de  la  sessió
extraordinària  celebrada  el  9  de  novembre  de  2017  que  s’ha  distribuït  amb  la
convocatòria.

Davant de la falta d’observacions es considera aprovada per assentiment unànime.

RESOLUCIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR PAI ILLES 1 I 2 
POLÍGON INDUSTRIAL CASA BLANCA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria de la proposta que se sotmet al Ple i
que a continuació es transcriu:

"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  resta  de  normativa  d'aplicació,  atenent  els  antecedents  i
documents que es troben en el present expedient, DECRETE:
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Que en data 30 de març de 2017, el Ple de la corporació va adoptar l'acord que es
transcriu a continuació:

Que en data 1 de març de 2017 s'evacua informe per part de Sr. Diego Moliner
Ortiz, en qualitat de tècnic de gestió d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, el qual
es transcriu a continuació:

“Antecedents, 

1. Antecedents de la Providència

Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 5053 de data 26
de juny de 2016, Sr. Javier Aparici Bartoll, manifestant actuar en representació
de la mercantil AZULMED, SL Unipersonal, manifesta que és propietària de la
parcel·la  núm.  3  emplaçada  en  el  si  del  denominat  programa  d'actuació
integrada de les illes 01 i 02 de la UE 1 del polígon industrial Casa Blanca, de
la qual és agent urbanitzador la mercantil Cuatre Carreres, SL.

Que segons manifesta el sol·licitant, en virtut d'interlocutòria de data 5 de
febrer  de  2013  del  Jutjat  Mercantil  núm.  3  de  València,  es  va  produir  la
dissolució de la referida mercantil.

 
Que  així  mateix  manifesta  el  sol·licitant  que,  en  virtut  de  la  legislació
contractual  d'aplicació,  i  al  trobar-se  en  liquidació  i  en  l'actualitat  dissolta
l'esmentada mercantil,  no pot ostentar  la  condició  d'agent urbanitzador del
referit programa.

Que en conseqüència, i atenent a quant antecedeix, el sol·licitant demanda la
resolució  de  la  condició  d'agent  urbanitzador  a  la  mercantil  urbanitzadora
Cuatre Carreres, SL, així com la resolució del programa d'actuació integrada.

Que en data 26 de juliol de 2016, l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament va
dictar la providència següent: 

“Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde de l'Ajuntament de Moncofa, en virtut de les
facultats que li confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, DISPOSA: 

Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 5053 de data 26
de juny de 2016 de 2016, la mercantil Azulmed, S.L., presenta escrit en el que
manifesta que en virtut d'Interlocutòria de data 5 de febrer de 2013 –el qual
es manifesta acompanyar a l'escrit de referència-, el Jutjat Mercantil núm. 3 de
València ha acordat la dissolució de la mercantil urbanitzadora Cuatre Carreres,
S.L.

Que per mitjà de la present Providència i a fi de procedir a la incoació, si és el
cas, de la resolució de la condició d'agent urbanitzador del sector Belcaire Sud,
se sol·liciten els informes següents:
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-A l'arquitecte municipal:
Sobre  la  concurrència  de  causes  de  resolució  i  actes  de  liquidació  del
contracte.

-A l'interventor municipal:
Sobre els possibles incompliments d'índole econòmica succeïts en el present
programa,  i  així  com en  relació  amb  aquells  aspectes  objecte  de  la  seua
competència.

-A la Tresoreria municipal:
Si  es  troben  garanties  depositades  per  a  respondre  de  les  obligacions  i
compliment del referit programa (en cas afirmatiu, que se’n trasllade còpia al
Dep. D'Urbanisme).

-Al secretari de la corporació i al tècnic de Gestió d'Urbanisme: 
Sobre,  si  una  vegada  evacuats  els  informes  que  antecedeixen,  concorren
causes de resolució, i si és el cas, el règim jurídic d'aplicació, procediment i
confiscació de la garantia prestada.”

Que dels informes sol·licitats, i sense perjuí de l’evacuació dels informes que
se sol·liciten en la corresponent fase d’instrucció, s’han evacuat els següents:

 Informe de l’interventor municipal de data 13 de febrer de 2017
 Informe de l’arquitecte municipal de data 24 de febrer de 2017

2) Antecedents de l’expedient de programació

Que en virtut d'edicte publicat en el  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
núm. 4336 de data 16 de setembre de 2002, es va sotmetre a informació
pública l'expedient del programa per al desenrotllament de l'actuació integrada
de les illes 01 i 02 del polígon industrial Casa Blanca, de la unitat d'execució 01
del sector SU-I.

Que en virtut d'acord plenari celebrat en sessió ordinària de data 24 d'abril de
2003, el Ple municipal va procedir, per unanimitat, a l'aprovació de l'alternativa
tècnica presentada per Sr. Vicente Peirats Aragó sobre les illes 1 i 2 del sòl
urbà (ús industrial) del polígon industrial Casa Blanca, adjudicant-li així mateix
la condició d'agent urbanitzador del dit programa.

Que  posteriorment,  i  mitjançant  un  acord  plenari  adoptat  en  sessió
extraordinària de data 21 d'abril  de 2014, es va procedir, per unanimitat, a
l'aprovació condicionada del projecte de reparcel·lació de l'actuació.

Que estableix el dit acord plenari, que l'aprovació provisional del programa es
convertirà en definitiva una vegada atorgada la cèdula d'urbanització, constant
l'expedició d’aquesta en data 14 de juny de 2004.

Que en data 8 de novembre de 2004, se subscriu el conveni urbanístic entre
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l'agent urbanitzador del sector i l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament.

Que mitjançant un acord plenari de sessió ordinària de data 22 de desembre
de 2004, el Ple municipal va aprovar per unanimitat la cessió de la condició
d'agent  urbanitzador  realitzada per  Sr.  Vicente  Peirats  Aragó a  favor  de la
mercantil  urbanitzadora Cuatre Carreres, SL, condicionada al compliment de
l'aportació de determinada documentació.

Que  mitjançant  el  Decret  núm.  53/05  de  data  28  de  gener,  es  prevé  el
compliment  de  la  condició  d'aportació  de  la  documentació  referida  en
l'esmentat acord plenari, i aconsegueix el dit acord plena eficàcia.

Fonaments jurídics

1) Qüestions prèvies

Que la mercantil sol·licitant de la present sol·licitud -Azulmed, SL Unipersonal-,
manifesta en el seu escrit que per mitjà d'interlocutòria de data 5 de febrer de
2013,  es  va  declarar  la  dissolució  de  la  mercantil  Urbanitzadora  Cuatre
Carreres, SL, i adjunta el dit edicte a la sol·licitud.

Que efectivament, en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 63 de data 14 de març
de 2013, apareix  publicada la  interlocutòria  del  Jutjat  Mercantil  núm. 3 de
València de data 5 de febrer de 2013, per mitjà de la qual s'estableix que
queden en suspens les facultats d'administració i disposició dels administradors
de  l'empresa  concursada,  i  es  declara  la  dissolució  de  la  mercantil
urbanitzadora Cuatre  Carreres,  SL,  el  que  comporta,  segons  la  pròpia
interlocutòria, el cessament de l'administració societària i la seua substitució
per l'administració concursal.

Que la dita publicació ens ha de remetre'ns a l'apareguda en el Butlletí Oficial
de l’Estat núm. 270 de data 9 de novembre de 2012, en la qual es transcriu la
interlocutòria del referit Jutjat sobre la tramitació d'interlocutòries de concurs
de  creditors  núm.  979/2010,  i  s’ha  dictat  en  data  15  d'octubre  de  2012
interlocutòria  de fi  de la fase comuna i  obertura de fase de conveni  de la
mercantil urbanitzadora Cuatre Carreres, SL.

2) Règim Jurídic d'aplicació.

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 Paisatge, de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant
LOTUP), que els programes d'actuació adjudicats amb anterioritat a l'entrada
en vigor de la  present llei  es regiran quant als  seus efectes,  compliment i
extinció,  inclosa  la  duració  i  règim de pròrrogues,  per  la  normativa  que  li
resultava d'aplicació abans de la entrada en vigor d'aquesta llei.
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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) -resultant 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
la entrada en vigor d'aquesta llei”, açò és, la Llei 6/1994, de 15 de novembre,
reguladora de l'activitat urbanística (d'ara en avant LRAU).

2.2)  En  relació  amb  la  legislació  substantiva  aplicable  en  matèria  de
contractació.

Igualment  per  la  contínua  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 este  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 allò que aquestes no contradiguen el que s'ha
disposat per aquesta Llei ni siguen incompatibles amb els principis d’aquesta
en els termes que reglamentàriament siguen desenrotllats”.

En  aquest  mateix  sentit  i  aprofundint  en  l'anterior,  el  preàmbul  de  la  Llei
Urbanística Valenciana, 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 directa o immediata una finalitat pública de
l'específica competència de l'administració contractant", i es determinen 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
Contractes  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, remitent, per a la seua
aplicació supletòria, a les normes rectores de la contractació administrativa".

En  conseqüència,  atenent  a  la  naturalesa  del  programa  com  a  contracte
administratiu especial, únicament cabrà acudir a la normativa de contractació
pública en defecte de previsió expressa per part de la normativa valenciana o
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per remissió d'aquesta última a la normativa estatal en matèria de contractació
pública; la qual cosa, cal reiterar, va vindre a 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 regiran per la normativa anterior. A estos efectes s'entendrà que els
expedients de contractació 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 moment 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 present llei  es regiran, quant als seus efectes, compliment i  extinció,
inclosa la seua duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior”.

Pel que, 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  per  el  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 Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (d'ara en avant RGLCAP).

3. Règim jurídic del procediment de resolució

3.1) Règim jurídic

Atenent al citat art. 29.13 LRAU i a la seua 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 resolució 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 programa (en tant
que  contracte  administratiu  especial).  En  conseqüència,  el  procediment
aplicable serà el regulat parcament en la pròpia LRAU i en el Reial  Decret
Legislatiu 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).

Al seu torn, i atés que el TRLCSP no prevé un procediment respecte d'això,
hem de remetre'ns al 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, encara vigent, entre altres, quant al present extrem es refereix.

http://legislacion.derecho.com/real-decreto-1098-2001-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-general-de-la-ley-de-contratos-de-las-administraciones-publicas
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3.2) Procediment de resolució

Quant al procediment que s'ha de seguir per a la resolució del programa prevé
l'art. 29.13 (paràgraf segon) LRAU que “la resolució de l'adjudicació s'acordarà
per l'Administració actuant, previ dictamen del Consell Superior d'Urbanisme”
les funcions de la qual han sigut assumides pel Consell Superior de Territori i
Urbanisme regulat  en la  disposició  addicional  1a de la  LUV,  en la  redacció
donada per la Llei 14/2007, de 26 de   desembre.

Atenent  a  l'anterior,  haurà  de  requerir-se  informe  el  Consell  Superior  de
Territori  i  Urbanisme,  òrgan consultiu  no constituït  fins  a  la  data,  però les
funcions de la qual va passar a exercir transitòriament fins la seua creació al
conseller amb competències en matèria d'Urbanisme, amb un informe previ de
la CTU, tal com establia la disposició transitòria novena de la LRAU.

Tot  això  sense  perjuí  que  l'òrgan  autonòmic,  considere  d'aplicació  el  que
disposa l'apartat segon de la disposició transitòria quarta de la LOTUP, que
estableix que: “No obstant això, en el procediment de resolució o pròrroga del
programa d'actuació integrada o aïllada no s'haurà de sol·licitar dictamen del
Consell  Superior  de  Territori  i  Urbanisme  o  òrgan  que  exercia  les  seues
funcions”.

Assentat allò que s'ha establit per la LRAU, el procediment que s'ha de seguir
per a la  resolució del  contracte serà l'establit  en l'art.  96 del  TRLCAP, que
estableix que la resolució haurà d'acordar-se per l'òrgan de contractació sense
un altre tràmit  preceptiu  que l'audiència del  contractista (en el  nostre cas,
agent urbanitzador) i quan es formule oposició per part d'aquest, requerir el
dictamen  del  Consell  d'Estat  o  òrgan  consultiu  equivalent  de  la  comunitat
autònoma respectiva. 

No obstant això, l'art. 112.1 TRLCAP estableix que la resolució del contracte
s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista per
mitjà,  si  és el  cas,  de procediment en la  forma que reglamentàriament es
determine, la qual cosa ens remet a l'art. 109 RGCAP, d'aplicació al present per
motius  temporals,  després  d'admetre  que  la  resolució  del  contracte  pot
acordar-se per  l'òrgan de contractació d'ofici  o  a instància del  contractista,
exigint a més el compliment dels tràmits següents:

a. Audiència del contractista, en el cas de proposta d'ofici.

b. Audiència de l'avalador o assegurador si es proposa la confiscació de la
garantia.

c. Informe del servei jurídic.

En  l'àmbit  de  l'Administració  local,  l'Art.  114.3  del  Reial  Decret  Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Règim Local (TRRL),
estableix com a necessaris els informes de la Secretaria i de la Intervenció de

http://legislacion.derecho.com/ley-14-2007-de-medidas-fiscales-de-gestion-administrativa-y-financiera-y-de-organizacion-de-la-generalitat
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la corporació. (Dictàmens del Consell Jurídic Consultiu 106/09, de 18 de febrer,
239/09, de 6 de maig, 403/09, de 15 de juliol, 14/10, de 20 de gener, 110/10,
de 21 d'abril, 692/11, de 7 de desembre i 221/12, de 18 d'abril).

d. Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat
autònoma respectiva, quan es formule oposició per part del contractista.

En  el  nostre  cas,  haurà  de ser  consultat  preceptivament  el  Consell  Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana quan es formule oposició per part del
contractista.  (Art.  10.8.c)  de  la  Llei  10/1994,  de  19  de  desembre,  de  la
Generalitat,  de  Creació  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana). La doctrina de la preceptivitat de tal tràmit ha sigut assentada a
través dels seus propis dictàmens pel mateix Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana (valga per tots el dictamen núm. 1463/11 de data 22 de
desembre),  i  sempre  que  es  formule  oposició  per  part  del  contractista,  i
respecte d'això, haurà de ser suspés el termini per a resoldre en el moment de
la remissió a aquest d'acord amb el que preveu l'art. 22.d) de la Llei 39/2015,
d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

El dictamen, tal com ha reiterat el Consell d'Estat, ha de “demanar-se en un
moment específic”, concretament després de “fer-se la proposta de resolució”,
just perquè, assenyala altres vegades “en el moment anterior a l'adopció de
l'acord per l'òrgan encarregat de resoldre”, perquè “constitueix l'emissió última
d'una opinió jurídica abans de la decisió final”.

Arribats a aquest punt i atenent les consideracions prèvies efectuades en el
present informe, i a pesar que l'art. 109 RGCAP, guarda silenci respecte si ha
de concedir-se un termini d'audiència a l'administració concursal, l'art. 35.1 de
la Llei  Concursal  22/2003,  de 9 de juliol,  assenyala que els  administradors
concursals exerciren el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat administrador
i  d'un  representant  lleial.

En conseqüència, i ja que en el procediment concursal núm. 979/2010, instruït
en el Jutjat Mercantil número 3 de València, es va dictar interlocutòria de data
5  de  febrer  de  2013 (BOE núm.  63  de  data  14/03/13),  en  la  qual  es  va
declarar  la  suspensió  de  les  facultats  d'administració  i  disposició  dels
administradors  societaris  (i  el  cessament),  així  com  la  substitució  per
l'administració concursal, el corresponent procediment administratiu per a la
resolució  del  present  programa  haurà  de  seguir-se  amb  l'administració
concursal.  (Respecte d'això,  la  seua identificació i  domicilis  apareixen en la
pròpia publicació en el BOE).

De la mateixa manera, i a pesar de no vindre expressament arreplegat en la
normativa  d'aplicació,  res  impediria  donar  coneixement  del  present
procediment de resolució del programa, al Jutjat Mercantil núm. 3 de València
en el qual s'instrueix el procediment concursal de la mercantil urbanitzadora
Cuatre Carreres SL.
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Sense  perjuí  del  procediment  establit  tipificat  en  els  preceptes  que
antecedeixen, i ja que en un procediment com el present, en el qual a més de
la mateixa administració, l'avalador i l'agent urbanitzador, hi ha una sèrie de
subjectes  titulars  de  drets  i  interessos  en  l'àmbit  de  la  programació
directament afectats pel seu desenrotllament, ha de resultar pacífic que ha de
donar-se  la  corresponent  audiència  als  propietaris  afectats,  en  tant  que
interessats en el procediment en els termes establits en l'Art. 82 de la Llei
39/2015,;  per  la  qual  cosa  prèviament  a  la  redacció  de  la  proposta  de
resolució,  haurà  de  posar-se  de  manifest  als  interessats  el  corresponent
expedient a fi que en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze
puguen  al·legar  i  presentar  els  documents  i  justificacions  que  estimen
pertinents.

4) Termini per a resoldre

Finalment  ha  d'informar-se,  per  constituir-se  un  extrem  de  notable
importància, el caràcter al mateix temps peremptori i breu del termini de què
disposa l'Ajuntament per a resoldre el present procediment.

A aquests efectes, i atenent el silenci que la legislació urbanística guarda quant
a aquest extrem, hem d'acudir inexorablement al que disposa l'art. 21 de la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques,  el  qual  assenyala  expressament  que:  “Quan les
normes reguladores dels procediments no fixen el termini màxim, aquest serà
de  tres  mesos.  Aquest  termini  i  els  previstos  en  l'apartat  anterior  es
comptaran:

a. En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.
b. En els iniciats a sol·licitud de l'interessat, des de la data en què la sol·licitud

haja tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o organisme
competent per a la seua tramitació”.

La  referida  aplicació  supletòria  ve  referendada  entre  moltes  altres,  per  la
Sentència núm. 891/11 de data 15 de desembre de la Secció Quinta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el FJII del qual ve a assenyalar el següent:

Com vullga que ni la Llei ni el Reglament en matèria de contractació vigent en
la data de la contractació administrativa objecte del present recurs contenia
cap norma sobre la duració del procediment, és necessari acudir a la legislació
supletòria, segons els termes que s'han exposat. Doncs bé, a estos efectes,
resulta aplicable el que disposa la Llei de procediment comú i en concret en
l'article 42.1de la mateixa on s'assenyala que L'administracióestà obligada a
dictar  una  resolució  expressa en tots  els  procediments  i  a  notificar-la  siga
quina siga la seua forma d'iniciació, disposant el número 2 del mateix precepte
que " Eltermini màxim en què ha de notificar-se la resolució expressa serà el
fixat per la norma reguladora del corresponent procediment. Este termini no
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podrà excedir sis mesos llevat que una norma amb rang de Llei establisca un
major o així  vinga previst en la normativa comunitària europea", afegint  el
número 3, que "Quan les normes reguladores dels procediments no fixen el
termini  màxim, este serà de tres  mesos.  Este  termini  es comptarà,  en els
procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació".

En aquest mateix sentit, cal destacar allò que s'ha previst pel Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana en el recent dictamen núm. 2012/0069,
en el qual citant la Sentència de 9 de setembre de 2009 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem, estableix el següent:

“De l'anterior dedueix aquesta Sala que la resolució del contracte constitueix
un procediment autònom i no un mer incident d'execució d'un contracte, que
té substantivitat  pròpia,  i  que respon a un procediment  reglamentàriament
normat com disposava l'art. 157 del Reglament General de Contractació de 25
de novembre de 1975, i com arreplega ara amb millor tècnica i més precisió
l'art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. A ratificar l'anterior ha
vingut la doctrina establida en la Sentència del Ple d'esta Sala de 28 de febrer
de 2007, recurs de cassació núm. 302/2004, que en el seu fonament de Dret
Quart assenyala que: ´Així, en el cas d'interlocutòries, la petició d'interessos
deduïda és una incidència de l'execució d'un contracte d'obres. No hi ha un
procediment específic relatiu a l'execució del contracte d'obres; només n'hi ha,
en la relació de procediments existents per a les peticions de classificació de
contractistes,  modificació,  cessió  o  resolució  del  contracte  o  peticions
d'atribució de subcontractació. 

Arrancant d'allò que s'ha exposat hem de coincidir amb la posició que manté el
motiu de manera que a l'haver-se iniciat d'ofici  per l'òrgan de contractació
competent  per  a  això  el  procediment  de resolució  del  contracte,  i  atenent
l'obligació  de  resoldre  i  notificar  la  resolució  que  a  les  administracions
públiques  imposa  l'art.  42  de  la  Llei  de  Procediment  Administratiu  Comú,
l'Administració va haver de resoldre el procediment dins de termini, que al no
estar establit per la seua norma reguladora la Llei ho fixa en tres mesos en
l'article citat”. 

L'anterior, no impedeix que si en fase d'instrucció, l'elevat nombre d'interessats
afectats pel procediment i la seua notificació, l'aparició de tercers o qualsevol
altra contingència relacionada amb el programa faça que resulte inviable dur a
terme la tramitació del procediment en el termini de tres mesos, este puga ser
ampliat,  prèvia  motivació,  en  els  termes  que  preveu  l'art.  23  de  la  Llei
39/2015.

5) Òrgan competent per a resoldre

Estableix  el  paràgraf  segon  de  l'art.  29.13  LRAU,  que  “La  resolució  de
l'adjudicació s'acordarà per l'Administració actuant, previ dictamen del Consell
Superior d'Urbanisme, que podrà ser instat també per l'urbanitzador”.
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En  aquest  sentit,  a  pesar  que  l'òrgan  competent  per  a  la  resolució  de  la
condició  d'agent  urbanitzador  no  estava  previst  expressament  en  la  LRAU,
podem entendre que ha de ser el mateix que va ostentar la competència per a
l'aprovació provisional i l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador (24
d'abril de 2003), que l'art. 47.1 LRAU atribuïa  “a l'Ajuntament Ple” ( i això amb
l'excepció de la concepció més recent del PAI com a document de gestió quan
l'alternativa tècnica no comprenga document de planejament i per tant amb la
seua eventual competència plenària d'acord amb l'art. 21.1.j)).

6. Causes de resolució

6.1)  Causa  de  resolució  esgrimida  per  part  de  la  mercantil  Azulmed,  SL
Unipersonal.

Que en primer  terme,  i  sense perjuí  de la  concurrència  d'altres causes de
resolució  que  a  continuació  s'abordaran,  cal  fer  referència  a  la  causa  de
resolució a què fa referència la mercantil Azulmed, SL Unipersonal en el seu
escrit amb número de registre d'entrada 5053 de data 26 de juny de 2016.

En relació amb aquest extrem, i davant de l'absència de personació d'aquesta
Administració en el concurs de creditors de l'agent urbanitzador, qui subscriu
ha de circumscriure's als actes que sobre el concurs es troben publicats en el
Butlletí Oficial de l’Estat en compliment en l'art. 23 en relació amb l'art. 144 de
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal (d'ara en avant LC o Llei concursal).

Així, mitjançant un edicte publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 23 de
febrer de 2011, la Secretaria Judicial del Jutjat Mercantil núm. 3 de València,
va  publicar  interlocutòria  de  data  27  de  gener  de  2011,  de  declaració  de
concurs voluntari de creditors de la mercantil Urbanitzadora Cuatre Carreres,
SL.

Que posteriorment, i per mitjà de publicació d'edicte en el BOE de data 9 de
novembre  de  2012,  el  referit  Jutjat  va  dictar  interlocutòria  de  data  15
d'octubre de 2012, de fi de la fase comuna i obertura de fase de conveni a dita
mercantil.

Que per tot això, la mercantil Azulmed, S.L Unipersonal adjunta interlocutòria
de data 5 de febrer de 2013 del Jutjat Mercantil núm. 3 de València en virtut
del qual es declara la suspensió de les facultats d'administració i disposició dels
administradors societaris, cessant aquesta, i substituint-se per l'administració
concursal; declarant-se així mateix la dissolució de la mercantil  concursada;
interlocutòria que apareix publicat en el BOE de data 14 de març de 2013.

Que d'acord amb les dites publicacions, ha d'atendre's que l'art. 67 de la Llei
22/2003, de 9 de juliol, Concursal, estableix que “Els efectes de la declaració
de concurs sobre els contractes de caràcter administratiu celebrats pel deutor
amb administracions públiques es regiran pel que estableix la seua legislació
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especial”,  el  que ens remet  a  l'aplicació  de la  legislació  sobre contractació
pública.

Que atenent a quant antecedix, la mercantil Azulmed, SL Unipersonal invoca
com a causa de resolució del programa, el que estableix l'art. 111 TRLCAP i en
especial  el  que  preveu  l'art.  112.2,  que  estableix  que  “La  declaració
d'insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs, l'obertura de la
fase de liquidació originaran sempre la resolució del contracte.”

No obstant l'invocat per la mercantil Azulmed, la veritat és que el text de l'art.
112.2 TR-LCAP vigent en el moment de l'adjudicació del contracte, establia que
“La declaració de fallida,  de concurs de creditors,  d'insolvent o de fallit  en
qualsevol procediment originarà sempre la resolució del contracte”; resultant
així mateix que l'art. 111.b) del mateix text refós, prevenia que “La declaració
de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o d'insolvent
fallit en qualsevol procediment, o l'acord de quitament i espera”, són causes de
resolució del contracte”.

A tals efectes,  la disposició addicional primera de la Llei  Concursal,  sota la
rúbrica “Referències legals als procediments concursals anteriorment vigents”,
va disposar que: 

”Els jutges i  tribunals interpretaran i  aplicaran les normes legals que facen
referència  als  procediments  concursals  derogats  per  esta  llei  posant-les  en
relació amb les del concurs regulat en aquesta, atenent fonamentalment el seu
esperit i finalitat i, en particular, a les regles següents:

1a.  Totes les referències a la suspensió de pagaments o al procediment de
quitament  i  espera  contingudes  en  preceptes  legals  que  no  hagen  sigut
expressament modificats per aquesta llei s'entendran realitzades al concurs en
què no s'haja produït l'obertura de la fase de liquidació.

2a. Totes les referències a la fallida o al concurs de creditors contingudes en
preceptes legals que no hagen sigut expressament modificats per aquesta llei
s'entendran realitzades al concurs en què s'haja produït l'obertura de la fase
de liquidació”.

Que a aquests efectes, l'art. 145.3 de la Llei Concursal estableix que en els
casos en què, com ara ens ocupa, el concursat fóra una persona jurídica, la
resolució judicial que òbriga la fase de liquidació contindrà la declaració de
dissolució  si  no  estiguera  acordada  i,  en  tot  cas,  el  cessament  dels
administradors  o  liquidadors,  que  seran  substituïts  per  l'administració
concursal,  sense  perjuí  de  continuar  aquells  en  la  representació  de  la
concursada en el procediment i en els incidents en què siga part.

En aquest mateix sentit, l'art. 361.2 de la Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, prevé
que l'obertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors produirà la
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dissolució de ple dret de la societat, i en aquest cas el jutge del concurs haurà
de fer constar la dissolució en la resolució d'obertura de la fase de liquidació
del concurs.

Arribats a aquest punt i no obstant això, de la documentació que es troba en
l'expedient es desprén que poden concórrer altres causes de resolució a més
de l'argumentada per la mercantil Azulmed, SLU.

En tot cas, i sense perjuí de l'anterior, han de passar-se a realitzar les següents
consideracions quant a l'eventual concurrència de causes prèvies de resolució:

6.2) Demora en el compliment dels terminis

Estableix  l'art.  29.10  LRAU,  que  l'incompliment  del  termini  d'execució  d'un
programa determinarà, excepte pròrroga justificada en causa d'interés públic,
la caducitat de l'adjudicació.

En aquests mateixos termes, l'art. 110 del TR-LCAP disposa que el contracte
s'entendrà complit per part del contractista quan aquest haja realitzat, d'acord
amb els termes d’aquest i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu
objecte.

Que atés a aquest precepte, cal remetre's en primer terme a l'informe evacuat
per part de l'arquitecte municipal en contestació a la Providència d'Alcaldia de
data 26 de juliol de 2016, el qual estableix de manera clara i expressa, quant
als  efectes  que  ara  ens  ocupen,  que  “Per tot  això,  havent  transcorregut
folgadament el termini total fixat per a la conclusió de les obres d'urbanització,
es dóna el precepte d'incompliment de terminis que determinaria la caducitat
de l'adjudicació i la pèrdua de la fiança depositada”.

De la mateixa manera, estableix aquest informe que: “No hi ha causa de força
major,  cas  fortuït  ni  altres  causes  alienes  no  imputables  a  la  voluntat  de
l'urbanitzador  que  justifique  el  retard  en  l'execució  de  l'obra,  sent
responsabilitat  de  l'agent  urbanitzador  el  retard  hagut  durant  l'execució
d’aquesta”.

Allò  que s'ha assenyalat en l'informe dels  serveis tècnics municipals resulta
concloent,  tota  vegada,  que  tal  com s'hi  assenyala,  ha  transcorregut  amb
escreix el termini de 5 anys per a escometre les obres d'urbanització. 

Així, cal recordar que la clàusula quarta del conveni urbanístic subscrit entre
l'agent urbanitzador del sector i aquesta Administració va preveure en relació
amb el termini d'execució de les obres que: “L'adjudicatari del programa, Sr.
Vicente Peirats Aragó, es compromet a iniciar les obres d'urbanització en el
termini de 12 mesos, a comptar de la inscripció en el Registre de la Propietat
del projecte de reparcel·lació que es presentarà en un termini no superior a
quatre mesos des de l'adjudicació del programa.
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Les dites obres d'urbanització es conclouran en el termini de cinc anys a partir
del seu inici”.

En relació amb la caducitat del programa com a causa de resolució, la doctrina
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana és clara. Així, ja en
la Sentència núm. 1246/05 de 4 de novembre de 2005, va vindre a establir el
següent:

“En tot cas, té dita aquesta Sala i secció altres vegades (per exemple, S. de 14
de febrer de 2003, registre núm. 550/00) que "per a l'eficàcia de la caducitat
no és prou el simple transcurs del temps a què ve vinculada l'execució del
programa, sinó que ha de ser apreciada i declarada per l'Administració”.

És  a  més necessari,  en tals  termes,  que s'aprecie  que l'incompliment  dels
indicats terminis siga directament imputable a l'urbanitzador -tal com es va
arreplegar expressament en el conveni urbanístic, en aquest supòsit. 

El  dit  criteri  és  aplicable  al  cas  d'interlocutòries  atés  que  el  conveni  havia
establit el termini de tres anys (clàusula tercera) si bé tal termini s'amplia tres
mesos més, quan es refereix explícitament el conveni a l'incompliment dels
terminis  d'execució  (apartat  3  de  la  clàusula  5,  "responsabilitat  de
l'urbanitzador i penalitzacions")”.

En tot  cas,  ha  d'assenyalar-se  que la  declaració  de caducitat  no opera  de
manera automàtica, sinó que exigeix la prèvia substanciació d'un procediment.
En aquest  sentit,  davant  del  Tribunal  Superior  de Justícia  de la  Comunitat
Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a, Sentència de 17 mar.
2008, (Rec. 1424/2003) estableix en el seu FJIII, el següent:

“Per consegüent,  al  presentar-se  el  14  de  gener  de  2003  el  projecte  de
reparcel·lació havien transcorreguts més de tres mesos des de la publicació del
projecte  d'urbanització,  com  al·lega  l'actor,  però  això  no  significa  que
automàticament  haguera  d'entendre's  caducat  el  PAI  o  que  l'Administració
estiguera obligada directament a resoldre en caducitat, certament prevista en
el precepte que invoca el recurrent, article 29.10 de la LRAU, però sense que
es desprén del seu sentit i finalitat, segons ve afirmat la Sala en sentències
com les indicades per l'Ajuntament de Llanera de Ranes (número 606/2004 de
15 d'abril o la de 14 de febrer de 2003) per a produir-se la caducitat no és
prou el simple transcurs del temps a què ve vinculada l'execució del programa,
(…).

No  declarada  la  caducitat  -que  naturalment  exigeix  específic  procediment
encara que fóra incidental, amb audiència de l'adjudicatari del PAI- òbviament
no  té  suport  l'al·legat  que,  d'altra  banda,  no  conté  referències  a  possible
incompliment de la codemandada”.

En suma,  i  atenent  a  quant  antecedeix,  cal  constatar  l'incompliment  de la
mercantil  Cuatre  Carreres,  SL,  del  termini  per  a  l'execució  de  l'obra
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urbanitzadora.

6.3) L'incompliment de les restants obligacions essencials (art. 111.g TR-LCAP)

Estableix l'art. 30.1.c) LRAU, que els programes han de cobrir sempre com a
objectius imprescindibles i entre altres, la completa urbanització de la unitat
d'execució que constituïsquen el  seu objecte,  així  com la realització de les
obres  públiques  complementàries  que  es  necessiten  per  a  complir  el  que
disposen  els  apartats  anteriors  de  l'esmentat  precepte,  fent  tot  això  amb
subjecció a terminis detallats.

La llavors vigent Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions
(d'ara en avant LRSV) ja establia en l'article 8.b) que ostenten la condició de
sòl  urbà,  a  més  del  sòl  ja  transformat  per  reunir  els  servicis  establits  en
l'apartat a) del propi precepte, els terrenys que en execució del planejament
hagen sigut urbanitzats d'acord amb aquest.

En aqueste sentit, la clàusula primera i segona del conveni urbanístic subscrit
amb aquesta Administració,  ja  va preveure com a objectiu  imprescindible  i
complementari  del  programa,  al  regular  els  compromisos  de  l'urbanitzador
respecte a l'àmbit objecte i territorial del programa, la realització de les obres
pròpies  tant  del  projecte  d'urbanització  com  d'aquelles  obres  públiques
complementàries que es necessitaren per a complir el que disposa l'art.  30
LRAU.

És concloent en aquest mateix sentit, el que disposa l'informe de l'arquitecte
municipal, el qual estableix que: “Respecte d'això es considera que l'abandó de
l'obra per part de l'agent urbanitzador constitueix l'incompliment d'una de les
obligacions contractuals essencials, com és la pròpia execució de l'obra”.

Que així mateix, es prevé en aquest informe que: “De la mateixa manera, es
considera obligació contractual essencial, la finalització de l'obra, la qual no ha
tingut lloc, com s'ha vist, per causes imputables a l'agent urbanitzador.”

En conseqüència, i atenent la falta de finalització de les obres d'urbanització,
concorre com a causa de resolució, l'incompliment d'una obligació essencial del
programa, qual és la finalització de l'obra urbanitzadora.

6.4) Aquelles que s'establisquen expressament en el contracte (art. 111.h TR-
LCAP)

Que d'acord amb el que preveu l'art. 111.h) TR-LCAP, es constitueix com a
causa  de  resolució  del  contracte,  aquelles  obligacions  que  s'establisquen
expressament en el contracte.

Pel que a aquest apartat es refereix, conclou la consideració tècnica segona de
l'informe evacuat pels serveis tècnics municipals de data 24 de febrer de 2017,
que: “Per tot això, es conclou que l'agent urbanitzador no ha complit cap dels
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compromisos adquirits en el conveni urbanístic, la qual cosa, en virtut de la
clàusula SETENA del mateix conveni, determinarà igualment la caducitat de
l'adjudicació i  la pèrdua de la garantia depositada, en concepte de danys i
perjuís”.

Pel que concorre igualment, l'esmentada causa de resolució.

7) Concurrència de causes de resolució

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 resolutòria 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 el qual
establia que: “D'acord amb una consolidada doctrina del Consell d'Estat, amb
caràcter general en cas de concurrència de diverses causes de resolució d'un
contracte  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 que 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
integrada per tots i cada un dels seus perfils institucionals- i serà, per tant, la
que regisca el règim substantiu de la resolució”.

De la mateixa manera, convé portar a col·lació el que assenyala ja pel Consell
d'Estat en el seu Dictamen núm. 44.834, de 9 de desembre de 1982, en el
sentit  que:  “no  pot  ser  admesa  la  causa  resolutòria  de  la  suspensió  de
pagaments  per  a  encobrir  o  disculpar  un  incompliment  de  les  clàusules
contractuals quant al termini, produït amb anterioritat al moment 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”.
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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'esdeveniment previst per la llei, de manera que si posteriorment
sobrevenen altres causes, aquestes resulten ja irrellevants.

En el present cas, i atenent la concurrència de diverses causes de resolució, ha
d'atendre'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  constituïda  per  la  demora  en  el  compliment  dels  terminis
d'execució de les obres objecte del programa d'actuació integrada, sent així
mateix coetània a aquesta tant l'incompliment de les obligacions essencials del
mateix programa com aquelles altres establides expressament en el contracte.

8. Confiscació de la garantia depositada

Estableix l'art. 113.5 TRLCAP que l'acord de resolució contindrà pronunciament
exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la
garantia constituïda.

A tals efectes,  cal  recordar que la garantia la confiscació de la qual ha de
proposar-se és la garantia financera constituïda en compliment del que preveu
l'art.  29.8 LRAU, és a dir,  en concepte de garantia de promoció o garantia
definitiva; constituint l'objecte d’aquesta l'assegurament del compliment de les
previsions  del  programa,  açò  és,  de  qualsevol  tipus  d'obligacions  i
compromisos  assumits  per  l'agent  urbanitzador  en  el  conveni  urbanístic
subscrit  amb  l'Administració  actuant,  i  que  el  TRLCAP  ve  a  estendre  als
conceptes previstos en el seu art. 43.2.

Allò que s'ha assenyalat respecte a la concurrència de les causes de resolució
assenyalades, ha de portar a proposar a l'òrgan competent per a resoldre, la
procedència de la confiscació de la garantia presentada, tota vegada, que tant
la  demora en el  compliment  dels  terminis  com l'incompliment d'obligacions
pròpies del programa ha esdevingut per causes culpables atribuïbles al mateix
agent urbanitzador del sector en els termes expressats en l'art. 113.4 TRLCAP,
el qual estableix que: “Quan el contracte es resolga per incompliment culpable
del  contractista  li  serà  confiscada  la  garantia  i  deurà,  a  més,  indemnitzar
l'Administració els danys i perjuís ocasionats en el que excedisquen de l'import
de la garantia confiscada.”

Amb més motiu, la clàusula setena del conveni, establia l'automatisme de la
pèrdua  de  la  fiança  depositada  en  cas  demora  en  l'execució  de  les  obres
d'urbanització  en  els  termes  allí  previstos  en  concepte  d'indemnització  per
danys i perjuís.
En el present cas, atenent l'informe dels serveis tècnics municipals, és evident
que la falta de finalització i l'incompliment del termini d'execució de les obres
objecte  del  programa  i  dels  compromisos  assumits  en  aquest  comporten
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l'incompliment del contracte per l'exclusiva culpabilitat de l'agent urbanitzador;
incompliment culpable que li fa responsable d’aquest. 

Tot això sense perjuí de la liquidació a efectuar per part dels serveis tècnics
municipals, de la determinació dels danys i perjuís que puguen determinar-se
de la resolució del present contracte especial, i de l'informe de la Tresoreria i
Intervenció d'aquest Ajuntament.

8. Efectes de la resolució del contracte entre l'Administració i l'urbanitzador

Com ja s'ha apuntat en la fonamentació jurídica precedent d'aquest informe,
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 allò que aquestes no contradiguen allò que s'ha disposat per aquesta Llei ni
siguen  incompatibles  amb  els  principis  d’aquesta  en  els  termes  que
reglamentàriament siguen desenrotllats”.

Respecte d'això, no pot negar-se que la resolució i  la ulterior liquidació del
programa constitueixen actes derivats de l'adjudicació d’aquest, la qual cosa
ens deriva novament al que preveu el TRLCAP, en concret al seu art. 151.1, el
qual disposa que: 

“La  resolució  del  contracte  donarà  lloc  a  la  comprovació,  mesurament  i
liquidació de les obres realitzades d'acord amb el projecte, fixant els saldos
pertinents  a  favor  o  en  contra  del  contractista.  Serà  necessària  la  citació
d'aquest, en el domicili que figure en l'expedient de contractació, per a la seua
assistència a l'acte de comprovació i mesurament. “

D'aquesta  manera,  i  una  vegada  resolt  el  programa  d'actuació  integrada,
procedirà abordar la liquidació d’aquest.

De  la  mateixa  manera,  l'acord  de  resolució,  atenent  -entre  altres-  l'estat
d'execució de l'obra, haurà de determinar, quan procedisca, amb un informe
previ dels serveis tècnics, proposta en relació amb el que disposa l'art. 29.13
LRAU, a saber:

“La  resolució  de  l'adjudicació  s'acordarà  per  l'Administració  actuant,  previ
dictamen del Consell  Superior d'Urbanisme, que podrà ser instat també per
l'urbanitzador.  Sense  perjuí  de  les  responsabilitats  econòmiques  que
procedisquen, això determinarà la cancel·lació de la programació i la subjecció
de l'àmbit de l'actuació a les previsions de l'article 10. El corresponent acord
deurà, a més i quan procedisca:

a)  Declarar,  de conformitat  amb el  referit  dictamen,  l'edificabilitat  d'aquells
solars  el  propietari  del  qual  haja  contribuït  bastant  a  les  càrregues
d'urbanització.

b)  Iniciar  el  procediment  per  a la  reclassificació  d'aquells  terrenys en què,
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donat  allò  que  s'ha  avançat  de  les  obres  d'urbanització,  siga  possible
concloure-les en el règim propi de les actuacions aïllades.

c) Incoar, si es creu oportú, les actuacions necessàries per a acordar una nova
programació del terreny en què el nou urbanitzador assumisca les obligacions
de  l'antic,  afectant  els  béns  i  recursos  resultants  de  la  liquidació  de  la
programació cancel·lada a executar la que la substituïsca o, en qualsevol altre
cas, i excepte perjuí per a l'interés públic o tercer sense culpa, disposar:

-La devolució de la contribució a les càrregues d'urbanització, efectivament
satisfetes i no aplicades al seu destinació, als propietaris de terrenys en què no
es  vaja  a  escometre  una  nova  programació,  prèvia  modificació  pel  mateix
procediment  seguit  per  a  la  seua  adopció  dels  corresponents  actes
administratius dictats per a l'execució del programa cancel·lat, o

-La compensació que siga pertinent als propietaris que hagen contribuït a les
càrregues d'urbanització amb càrrec a l'execució de les garanties prestades per
l'antic urbanitzador, quan aquesta procedisca.

d)  Començar,  si  és  el  cas,  la  tramitació  dels  procediments  declaratius  de
l'incompliment de deures urbanístics que siguen pertinents.”

En conseqüència, i atenent el contingut de la Providència dictada en data 26
de juliol de 2016, RESOL:

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 Casa Blanca” 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 contracte
i d'altres compromisos assumits en aquest.

Segon.  Proposar  la  confiscació  de  la  garantia  prestada  per  la  mercantil
urbanitzadora Cuatre Carreres, SL, consistent en aval bancari de data 24 de
gener de 2005 atorgat per la Caja de Ahorros de Castilla y la Mancha 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  Caja  de
Ahorros  de  Castilla  la  Mancha  en  la  condició  d'urbanitzador  i  avalador
respectivamente.

Quart. Requerir a l'agent urbanitzador del sector -Cuatre Carreres SL-, a fi que
en el termini de 15 dies hàbils, 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,  havent  d'aportar  els  assajos  i  informes
corresponents de la direcció facultativa i de les companyies subministradores o
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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 resoldre 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 així mateix, en data 25 de maig de 2017, el Ple de la corporació va adoptar 
l'acord que es transcriu a continuació:

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

“Antecedents 

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 Casa Blanca” 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 contracte
i d'altres compromisos assumits en aquest.

Segon.  Proposar  la  confiscació  de  la  garantia  prestada  per  la  mercantil
urbanitzadora Cuatre Carreres, SL, consistent en aval bancari de data 24 de
gener de 2005 atorgat per la Caja de Ahorros de Castilla y la Mancha 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  Caja  de
Ahorros  de  Castilla  la  Mancha;  en  la  condició  d'urbanitzador  i  avalador
respectivament.

Quart. Requerir a l'agent urbanitzador del sector -Cuatre Carreres SL-, a fi que
en el termini de 15 dies hàbils, 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,  havent  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 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 resoldre i notificar el present procediment en els termes que preveu
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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, a Sr. Carlos Arnal Coll en qualitat d'administrador
concursal de la mercantil  Cuatre Carreres, SL, acusant-se rebut d’aquest 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,  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.

Manifesta  en primer lloc  l'al·legant,  que no resulta  d'aplicació la  normativa
especial  de  contractació  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'aplicació 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·legació 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
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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 R.D.L 2/2000, ja disposava que:  “Tots els
terminis  establits  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 Contractes  de les  Administracions Públiques  –art.  77-;  havent
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 normes de desplegament, sent d’aplicació supletòria
els de  la  Llei de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del
Procediment Administratiu   Comú”.

En conseqüència, i atenent quant 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; en quant que és la pròpia legislació contractual la que preveu
que els terminis gaudisquen de tal naturalesa (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 està finalitzat el
termini d'audiència concedit de 10 dies naturals, no existeix acte administratiu
declarant tal circumstància.

Tot això, sense perjuí de l'ulterior tràmit d'audiència previst en la legislació
sobre procediment 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.
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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 prestada”(sic).

A  continuació,  manifesta  l'al·legant  quines  són  les  normes  que  hagueren
d'aplicar-se al present expedient a més de la pròpia LRAU: “(…) a la tramitació
de l'expedient de resolució de contractes se li apliquen els preceptes vigents
en la data de la seua incoació, que en el present 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  Administracions  Públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret
1098/2011, de 12 d'octubre, i (ii) en matèria de procediment: la Llei 39/2015”.

Assentats  els  termes  de  l'al·legació,  desconeixem quin  és  el  reprotxe  que
l'al·legant li efectua a l'administració.

Respecte d'això i a pesar de la proximitat temporal de l'acord d'incoació del
present procediment, convé recordar quina és la normativa objecte d'aplicació
al present expedient i que es va preveure amb caràcter exhaustiu en aquest:

“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 Paisatge, de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant
LOTUP), que els programes d'actuació adjudicats 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 normativa 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) -resultant 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
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l’entrada en vigor d'aquesta llei”, açò és, a la Llei 6/1994, de 15 de novembre,
reguladora de l'activitat urbanística (d'ara en avant LRAU).

2.2)  En  relació  amb  la  legislació  substantiva  aplicable  en  matèria  de
contractació.

Igualment  per  la  contínua  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 el que aquestes no contradiguen allò que s'ha
disposat per aquesta Llei ni siguen incompatibles amb els principis d’aquesta
en els termes que reglamentàriament siguen desenrotllats”.

En  aquest  mateix  sentit  i  aprofundint  en  l'anterior,  el  preàmbul  de  la  Llei
Urbanística Valenciana, 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 directa o immediata una finalitat pública de
l'específica  competència  de  l'administració  contractant",  determinant-se  que
"(…) El règim jurídic d'aquests contractes, d'acord amb l'art. 7.1 del RDLeg.
2/2000,  de 16 de juny,  pel  qual  es  va aprovar  el  text  refós  de la  Llei  de
Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  està  constituït  per  les  seues
pròpies normes preferentment, quedant 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, remitent, per a la seua
aplicació supletòria, a les normes rectores de la contractació administrativa".

En  conseqüència,  atenent  a  la  naturalesa  del  programa  com  a  contracte
administratiu especial, 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 normativa estatal en matèria de contractació
pública; la qual cosa, cal reiterar, va vindre a 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 regiran per la normativa anterior. A aquests efectes s'entendrà que els
expedients de contractació 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 moment d'iniciació es tindrà en



 
Ajuntament de Moncofa

compte la data d'aprovació dels plecs.

2. Els contractes administratius adjudicats 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 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 per el 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 Reglament 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 a 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 resolució 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 programa (en tant
que  contracte  administratiu  especial).  En  conseqüència,  el  procediment
aplicable serà el regulat parcament en la pròpia LRAU i en el Reial  Decret
Legislatiu 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).

Al seu torn, i atés que el TRLCSP no prevé un procediment respecte d'això,
hem de remetre'ns al 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, 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  pròpia  legislació  contractual,  que  no  al
“procediment” com a manifesta l'al·legant amb caràcter general.

A tals efectes, la disposició final tercera 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 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 Administratiu
Comú de les Administracions Públiques en virtut del que disposa la disposició

http://legislacion.derecho.com/real-decreto-1098-2001-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-general-de-la-ley-de-contratos-de-las-administraciones-publicas
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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 Contractes 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 qüestions no són controvertides
entre al·legant i administració; i d'un altre perquè tals reconvencions ni tan
sols  arriben  a  concretar-se  en  actuacions  de  l'administració  que  suposen
infraccions 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.

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·legant).

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
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procedència de la resolució del programa d'actuació integrada.

Assentada la qüestió que antecedeix respecte al concurs de creditors com a
causa de resolució,  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 apartats a), b) i c) anteriors; les quals concorrien
cronològicament amb caràcter previ a l'entrada 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 ve a
negar la concurrència de les causes de resolució esgrimides pel Ple municipal,
de fet, cap reprotxe o argument contradictori s'aporta a l'expedient amb vista
a negar l'existència de l'incompliment d'obligacions establides en el programa,
ni de l'incompliment de les restants obligacions essencials, 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'administració municipal; sinó que la seua oposició únicament
ve referida a negar l'aplicació d’aquestes a favor de la causa consistent en
l'entrada en fase de liquidació de l'empresa concursada.

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 integrada, 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'arquitecte municipal i  assumides pel Ple municipal de data 30 de març de
2017.

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 especial.

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'Ajuntament 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
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per  l'administració,  manifesta  la  seua  concurrència,  per  la  qual  cosa  la
concurrència d’aquestes, excepte 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·legant en el fet que la falta de finalització de les obres es dega
al fet que l'any 2013 s'haguera obert la fase de liquidació.

I això perquè tal com afirma l'arquitecte municipal, les obres es van iniciar
l'any 2005, havent de finalitzar-se l'any 2010; sent que a més, i d'acord amb
l'informe del mateix arquitecte 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 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  integrada  i  de  la  concurrència  de  causes  al·legada  per
l'administrador concursal, no es trasllada 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 a quina
és la causa de resolució que ha d'operar en el present expedient per concórrer
cronològicament en primer 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 causes de resolució (21 de juliol de 2010) amb anterioritat a
la publicació de la interlocutòria 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 dissolució de la mercantil concursada (BOE 14 de març
de 2013), resulten posteriors a la concurrència de les tres causes esmentades
-a), b) i c) anteriors-.

Recordem que l'arquitecte municipal va disposar que: “Pel que, iniciades les
obres el 21 de juliol de 2005, haurien d'haver-se finalitzat no més tard del 21
de juliol de 2010.”
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En aquest sentit, allò que s'ha assenyalat per l'al·legant no ve a desvirtuar el
pronunciament que va efectuar el Ple municipal en data 30 de març de 2017,
fins  que  no  ve  a  desvirtuar-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 resolutòria 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 la qual
establia que: “D'acord amb una consolidada doctrina del Consell d'Estat, amb
caràcter general en cas de concurrència de diverses causes de resolució d'un
contracte  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 el qual 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
integrada per tots i cada un dels seus perfils institucionals- i serà, per tant, la
que regisca el règim substantiu de la resolució”.

De la mateixa manera, convé portar a col·lació el que assenyala ja pel Consell
d'Estat en el seu Dictamen núm. 44.834, de 9 de desembre de 1982, en el
sentit  que   “no  pot  ser  admesa  la  causa  resolutòria  de  la  suspensió  de
pagaments  per  a  encobrir  o  disculpar  un  incompliment  de  les  clàusules
contractuals quant al termini, produït amb anterioritat al moment en què la
dita causa ha sigut al·legada i coneguda oficialment per l'Administració, ja que,
si existix “culpa del contractista”, aquesta causa és d'aplicació necessària en
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bona defensa dels interessos generals implícits en tot contracte administratiu”.

Així mateix, recent Dictamen del propi 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'esdeveniment  previst  per  la  llei,  de  manera  que  si  posteriorment
sobrevenen altres causes, aquestes resulten ja irrellevants.

En el present cas, i atenent a la concurrència de diverses causes de resolució,
ha d'atendre'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  constituïda  per  la  demora  en  el  compliment  dels  terminis
d'execució de les obres objecte del programa d'actuació integrada, sent així
mateix coetània a aquesta tant l'incompliment de les obligacions essencials del
propi programa com aquelles altres establides expressament en el contracte.”

Atenent a quant antecedeix, ha de desestimar-se la pretensió del sol·licitant
consistent en què siga l'obertura de la fase de liquidació (BOE 14 de març de
2013), la que prime sobre 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, havent de ponderar la circumstàncies en el cas concret.

L'al·legant en el present cas es limita a exposar determinada sentència del
Tribunal Superior 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 municipal en el seu informe, ni tan sols es va presentar la primera
certificació d'obra, sent que a més únicament es van executar treballs previs
de condicionament.

Com assenyalem en  apartats  precedents,  resulta  forçós  assumir  la  tesi  de
l'al·legant tendent a justificar que la falta de finalització de l'obra es va produir
per l'entrada en concurs 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
qualificades com a culpables en un cas com el present, en el qual les obres a
penes han sigut iniciades, en el qual a pesar de requerir-se pel Ple municipal
que acredite l'obra executada, no s'aporta cap document, i en el que concedit
el  present  termini  d'audiència  no  s'efectua  reprotxe  a  les  manifestacions
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esgrimides per l'arquitecte municipal, fa que no puga exonerar-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 és atribuïble a aquest.

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 contracte. 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'existència d'una situació objectiva d'incompliment per part del contractista.
Per  la  seua banda el  contractista haurà d'acreditar  l'existència d'una causa
exoneradora 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 estableix 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. sext)”.

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.

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
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març de 2017 que es troba en el present expedient. En concret a l'apartat 3.2)
de la fonamentació jurídica d’aquest.

En aquest sentit,  cal recordar, que finalitzada la instrucció del procediment,
haurà de procedir-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'aquest tràmit d'audiència, es procedirà a resoldre les al·legacions
que,  si  és  el  cas,  s'hagen pogut  presentar;  tot  això  abans  de  redactar  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 dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
en els termes que preveu el paràgraf segon de l'esmentat precepte. En aquest
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'adopció 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.,  sent  el  mateix  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,  per  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 secretari de la corporació.

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 secretari de la corporació.
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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 indicades en l'informe emés per qui subscriu
en data 24 de febrer de 2017, i sense haver mediat, en tot cas, causa de força
major,  cas  fortuït  ni  altres  causes  alienes  no  imputables  a  la  voluntat  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 poguera 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 saber:

 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

definitiva.
 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 urbanitzador 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 havien 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 concurs (any 2011).

Pel que 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



 
Ajuntament de Moncofa

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 a què 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  imputar  un  incompliment  culpable  del
contractista per estos 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 hàbils, 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, havent 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 estat i
disponible per a ser destinada al fi per al que es va executar”

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

“ANTECEDENTS DE FET

Mitjançant un acord plenari de data 30 de març de 2017 s'aprova dictamen
relatiu a la proposta 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.

Havent  sigut  notificat  l'acord  anterior,  es  presenta  en  termini  al·legació  a
l'acord adoptat per Sr. Martín Carlos Arnal Coll en virtut de la qual sol·licita el
reintegrament de l'aval aportat per la mercantil Cuatre Carreres SL tenint en
compte la resolució forçosa del PAI esdevinguda 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 segon i tercer del resolc determinen:
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“Tercer.  Sol·licitar  informe  a  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 qüestions de l'expedient que pogueren derivar-se
aspectes de la seua competència.

Quart. Sol·licitar informe a 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 Moncofa 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,  interventor  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 Legislatiu 781/1986, de
18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, respectivament, emeten el present informe:

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  (sent  cedida  la  condició  d'agent  urbanitzador
posteriorment i en virtut d'acord plenari de 22 de desembre 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, degudament inscrit en el Registre Especial d'Avals
amb núm.: 54925, AVAL: 2138-098-020097.2.
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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  següents:  “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 mesos porta amb si com a penalitat i en concepte indemnitzatori
de danys i perjuís la perduda 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 urbanitzador per a escometre les obres d'urbanització, sense
haver sigut estes executades, afegint-se que “no hi ha causa de força major,
cas fortuït ni altres causes alienes no imputables a la voluntat de l'urbanitzador
que justifique el retard en l'execució de l'obra, sent responsabilitat de l'agent
urbanitzador el retard hagut durant l'execució d’aquesta.”

TERCER. L'al·legació formulada per 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 aspectes 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.

-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 creditors succeïda el 5 de febrer de 2013.

Respecte  d'allò  que  s'ha  al·legat  pels  motius  anteriors,  la  Tresoreria  i
Intervenció  municipals,  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 econòmica 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
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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  -financera  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 contractual 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  incompliment culpable del  contractista.  Així,  l'article  113.4.  del
TRLCAP d'aplicació a l'expedient  per  motiu  de temporalitat,  disposava que:
“Quan el contracte es resolga per incompliment culpable del contractista li serà
confiscada la garantia i deurà, a més, indemnitzar a l'Administració els danys i
perjuís ocasionats en el que excedisquen de l'import de la garantia 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 urbanitzador 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 Cuatre Carreres SL,  d'interlocutòria  de 5 de febrer de
2013.

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 nombrosos 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 encobrir  o disculpar un incompliment contractual  quant al
termini d'execució.

Considerant quant antecedeix, la Tresoreria i Intervenció municipals entenen
que  remetent-se  als  informes  jurídics  evacuats,  i  considerant  que  de
conformitat  amb  aquests,  l'incompliment  del  termini  d'execució  queda  en
qualsevol cas acreditat, per ser aquest de 5 anys des de l'inici de les obres
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d'urbanització (clàusula quarta del conveni urbanístic) i per haver transcorregut
folgadament aquest amb anterioritat a la dissolució i obertura de liquidació 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 definitiva 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 quant antecedix, el Ple adopta l'ACORD
següent:

Primer. Desestimar la sol·licitud/al·legació efectuada per Sr. Carlos Arnal Coll
en  qualitat  d'administrador  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·legar  i  presentar  els  documents  i  justificacions que estimen
pertinents.

Que així mateix consten en l'expedient, escrit amb números de registre d'entrada E-
RE-  138  de  data  17  de  maig  de  2017  i  E-RE  178  de  data  1  de  juny  de  2017,
presentats  per  la  mercantil  Ceràmiques  Tesany,  SLU i  Azulmed,  SLU en les  quals
mostren la seua conformitat amb el contingut de l'acord notificat.

Que després de l'evacuació dels referits informes, es va efectuar proposta de resolució
evacuada en virtut de decret núm. 1496/17 de data 20 de juny de 2017.

Que en la part resolutiva del dit decret, es va elevar la següent proposta de resolució:

“Primer. Desestimar la sol·licitud/al·legació efectuada per Sr. Carlos Arnal Coll
en  qualitat  d'administrador  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. Declarar resolt el programa d'actuació integrada denominat “Illes 01 i
02 del polígon industrial Casa Blanca, de la unitat d'execució 01 del sector SUI”
adjudicat a la mercantil urbanitzadora Cuatre Carreres, SL i resoldre la condició
d'agent urbanitzador d’aquest per la coetània concurrència de les següents de
resolució:

-Demora en el compliment dels terminis.

-L'incompliment de les restants obligacions essencials.
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-Aquelles que s'establisquen expressament en el contracte.

Tercer.  Confiscar  la  garantia  prestada per  la  mercantil  urbanitzadora Cuatre
Carreres, SL, consistent en aval bancari de data 24 de gener de 2005 atorgat
per la Caja de Ahorro de Castilla y la Mancha que ascendeix a la quantitat de
102.616,76 €.

Tercer.  Sol·licitar  dictamen  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana en els termes que preveu el present.

Quart. Suspendre el transcurs del termini màxim legal per a resoldre el present
procediment i notificar la resolució.

Quint.  Comunicar  als  que  apareguen  com  a  interessats  en  el  present
procediment la sol·licitud de dictamen i la suspensió a què fan referència els
ordinals anteriors.

Sisé. Incloure les Illes 01 i 02 del polígon industrial Casa Blanca, de la unitat
d'execució 01 del sector SUI, objecte del present, en el règim propi d'actuació
integrada, declarant-se la subjecció de l'àmbit  de l'actuació al  règim de sòl
urbà inclòs en unitat d'execució, sense programació.

Seté.  Notificar  la  resolució  finalitzadora  del  procediment  a  tots  els  que
apareguen com interessats en aquest, així com al Jutjat Mercantil, núm. 3 de
València,  a  la  Conselleria  competent  en  matèria  d'Urbanisme  (Registre  de
Programes  d'Actuació  Integrada)  amb  caràcter  previ  a  la  corresponent
publicació”.

Que en data 16 de novembre de 2017 ha sigut remés pel Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana dictamen favorable a la referida proposta de resolució.

Que en conseqüència i atenent a tot quant antecedeix, eleve la següent PROPOSTA
D'ACORD al Ple:

Primer.  Desestimar  la  sol·licitud/al·legació  efectuada  per  Sr.  Carlos  Arnal  Coll  en
qualitat d'administrador 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. Declarar resolt el programa d'actuació integrada denominat “Illes 01 i 02 del
polígon industrial Casa Blanca, de la unitat d'execució 01 del sector SUI” adjudicat a la
mercantil urbanitzadora Cuatre Carreres, SL i resoldre la condició d'agent urbanitzador
d’aquest per la coetània concurrència de les següents de resolució:
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-Demora en el compliment dels terminis.

-L'incompliment de les restants obligacions essencials.

-Aquelles que s'establisquen expressament en el contracte.

Tercer. Confiscar la garantia prestada per la mercantil urbanitzadora Cuatre Carreres,
SL, consistent en aval bancari de data 24 de gener de 2005 atorgat per la Caja de
Ahorros de Castilla y la Mancha que ascendeix a la quantitat de 102.616,76 €.

Quart. Comunicar als que apareguen com a interessats en el present procediment la
recepció del dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de data
15 de novembre de 2017.

Quint. Incloure les  illes  01  i  02  del  polígon  industrial  Casa  Blanca,  de  la  unitat
d’execució  01  del  sector  SUI,  objecte  del  present,  en  el  règim  propi  d'actuació
integrada, declarant-se la subjecció de l'àmbit de l'actuació al règim de sòl urbà inclòs
en unitat d'execució, sense programació.

Sisé. Notificar la corresponent resolució a tots els que apareguen com a interessats en
aquest, així com al Jutjat Mercantil, núm. 3 de València, a la Conselleria competent en
matèria d'Urbanisme (Registre de Programes d'Actuació Integrada) amb caràcter previ
a  la  corresponent  publicació;  advertint-los  dels  recursos  que  procedixen  contra
aquesta, òrgan davant del qual presentar-los i termini per a interposar-los."

Posteriorment l'alcalde de la corporació sotmet a votació l'apreciació de la urgència
quedant ratificada per unanimitat dels assistents.

Obert el torn d'intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, manifesta que la
urgència deriva de la necessitat de concloure l'expedient en els terminis previstos per
l'ordenament jurídic.

El portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, explica que l'acord suposa la resolució
de la condició d'agent urbanitzador i la confiscació de l'aval.

La resta de portaveus i el regidor no adscrit  manifesten la seua intenció de votar
favorablement a l'acord proposat.

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, sotmet a votació
la proposta que queda aprovada per unanimitat dels assistents.

APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 32-2017



 
Ajuntament de Moncofa

Favorable Tipus de votació: 
unanimitat/assenti
ment

El secretari dóna compte de la part resolutòria de la proposta que se sotmet al Ple i que a
continuació es transcriu:

"Vista la memòria d'Alcaldia que diu literalment:

“Memòria de l'expedient de modificació de crèdit núm. 32/2017. 

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

Tenint  en  compte  que,  a  data  actual,  resulta  necessària  l'execució  de  determinades
despeses la dotació pressupostària del qual en 2017 es considera insuficient.

Tenint en compte que resulta possible i necessària la incorporació de romanents amb
origen en el pressupost 2016.

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 que hi ha en l'expedient i que a
continuació s'indica:

Descripció i partida
pressupostària, origen

Crèdit/€ Finançament Descripció i partida
pressupostària, aplicació

Espectacles i actuacions 
festes juliol
FES-3381-22799

726,00Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

Joventut, cursos, tallers i 
activitats
JOV-337-22799

3.255,00Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

Rènting vehicles Policia
 
SEG-130-20400

660,05Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

Arrendament de material 
de transport
SVG-920-20400

485,20Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

TOTAL 5.126,25

Relacionats els romanents de crèdits finançats amb romanent líquid de Tresoreria per a
despeses generals, 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 número 369-2017 emés  per  l'interventor  municipal  amb el  tenor  literal



 
Ajuntament de Moncofa

següent:

"Informe núm. 345-2017. Assumpte. Expedient de modificació de crèdit  consistent en

incorporació de romanents de crèdit. Expedient 28/2017.

Vista la memòria d'Alcaldia, amb el tenor literal següent:

"Memòria de l'expedient de modificació de crèdit núm. 28/2017. 

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

Tenint  en  compte  que,  a  data  actual,  resulta  necessària  l'execució  de  determinades
despeses la dotació pressupostària del qual en 2017 es considera insuficient.

Tenint en compte que resulta possible i necessària la incorporació de romanents amb
origen en el pressupost 2016.

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 que hi ha en l'expedient i que a
continuació s'indica:
 

Descripció i partida
pressupostària, origen

Crèdit/€ Finançament Descripció i partida
pressupostària, aplicació

Escola de Nadal
BSO-231-2279903

1.200,00Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals.

Inversions en edificis 
esportius
ESP-340-62200

Energia elèctrica
SVG-920-22100

15.174,49Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Inversions en edificis 
esportius
ESP-340-62200

Actes esportius, 
activitats, cursos
ESP-340-22799

3.218,60Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Inversions en edificis 
esportius
ESP-340-62200

Manteniment d’ascensors 
SVG-920-21301

1.823,03Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Inversions en edificis 
esportius
ESP-340-62200

Manteniment centres de 
transformació
SVG-920-21303

6.314,25Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Inversions en edificis 
esportius
ESP-340-62200

TOTAL 27.730,37  

Relacionat  el  romanent  de  crèdit  finançat  amb  romanent  líquid  de  Tresoreria  per  a
despeses generals, 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’aquest al pressupost del 2017".
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Jesús Gual Sanz, interventor de l'Ajuntament de Moncofa, de conformitat amb allò que
disposa l’�article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, en l'exercici de la funció de fiscalització
prèvia informa:

Primer. Legislació aplicable 
-Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals.
-Bases d'execució del pressupost. 
-Reial Decret 500/1990.
-Reial  Decret  1174/1987  de  18  de  setembre,  pel  qual  s'aprova  el  règim jurídic  dels
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Segon. Expedient incorporació romanents de crèdit
L'article  175  del  TRLRHL  disposa  que  els  crèdits  per  a  despeses  que  l'últim  dia  de
l'exercici pressupostari no estiguen afectats el compliment d'obligacions ja reconegudes
quedaran anul·lats de ple dret, sense més excepcions que les assenyalades en l'article
182. L'esmentat article 182 assenyala que a pesar de la prohibició de l'article 175 podran
incorporar-se  als  corresponents  crèdits  dels  pressupostos  de  despeses  de  l'exercici
immediat següent, sempre que existisquen per a això els suficients recursos financers:

b) Els crèdits que emparen els compromisos de despesa a què fa referència l'apartat 2
b). de l'article 176 del TRLRHL

D'acord  amb  l'article  47.5  del  RD  500/1990  els  romanents  de  crèdit  que  emparen
despeses amb finançament afectat hauran d'incorporar-se de forma obligatòria.

L'article 48 del RD 500/1990 considera de forma preferent, en el cas de romanents que
emparen despeses amb finançament afectat, recursos financers suficients els excessos de
finançament afectats els romanents la incorporació dels quals es pretén.

Comprovats els extrems anteriorment citats, a saber:
a) Es tracta d'un romanent de crèdit que deriva d'un compromís de despesa degudament
adquirit en exercicis anteriors i que es troba en fase AD.
b) Hi ha recursos suficients per a la seua incorporació, constituïts en el present cas pel
romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals. Tot això d'acord amb l'informe
d'intervenció relatiu a la liquidació del pressupost 2016.

Vist l'article 47.3 del RD 500/1990 que estipula que hauran de ser les bases d'execució
del pressupost les que regulen el procediment d'incorporació de romanents de crèdit i,
d'acord amb les base 10a i següents ha de considerar-se com a òrgan competent al Ple
sent el procediment el següent:

1. Elaboració per la Intervenció d'un estat comprensiu dels romanents.
2. Basant-se en l'anterior document l'alcalde formularà proposta d'incorporació.
3. Un informe de fiscalització emés per la Intervenció municipal.
4. Acord del Ple. 
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També han de ser apuntades, en el present expedient d'incorporació de romanents, les
especialitats següents:

Pel que es refereix al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, entés aquest
com l'equilibri pressupostari derivat de la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses i
1 a 7 de l'estat d'ingressos, ha d'assenyalar-se que aquesta Intervenció considera que, en
relació  al  desequilibri  generat  pròpiament  per  la  incorporació  de  romanents,  han  de
realitzar-se les puntualitzacions següents: 

 La present modificació no suposa incompliment de l'estabilitat pressupostària ja
que d'acord amb l'informe d'Intervenció 339-2017 (estabilitat  pressupostària al
tancament  del  tercer  trimestre)  la  previsió  de  compliment  se  situa  en
1.280.540,57 €. 

 En relació amb l'impacte que la present modificació produeix respecte de la regla
de despeses, el funcionari que subscriu es remet a les consideracions contingudes
en l'informe d'Intervenció 340-2017 (regla de despesa al tancament del segon
trimestre) que en el que ací interessa estableix: 

"(...) D’acord amb allò que s'ha exposat hi ha previsió d'incompliment de la regla
de despesa en un import de 12.185,22 €, el qual considera aquesta Intervenció
que podrà ser corregit en l'execució pressupostària de què resta d'any ja que, tal
com s'ha indicat anteriorment, s'ha previst una execució del 100% del capítol 1 de
l'estat  de  despeses  quan  realment  les  dades  de  2016  tiren  una  execució  de
l'esmentat capítol del 87%.

Atés allò  que s'ha  exposat,  el  funcionari  que  subscriu  recomana  a  l'equip  de
govern  que  realitze  una  continguda  execució  de  la  despesa  amb  la  finalitat
d'ajustar-ho com a màxim a idèntics percentatges d'execució que s'han aconseguit
en 2016 en els distints capítols, màximament quan a data actual la part actora en
el  PO  121/15  ha  sol·licitat  l'execució  provisional  de  la  sentència  264/2016
(GESTURBE), ascendint l'import sol·licitat a 239.380,11 €, ja que en el cas que
finalment  es  despatxe  execució  provisional  enfront  de  l'Ajuntament  haurà
d'articular-se  la  pertinent  modificació  pressupostària  als  efectes  de  poder
comptabilitzar l'esmentada quantitat per al seu ulterior abonament; extrem aquest
que  suposaria  l'incompliment  automàtic  de  la  regla  de  despesa  i  la  inherent
obligació d'aprovar un pla economicofinancer.

És precisament  la  possibilitat  que es despatxe execució provisional  enfront de
l'Ajuntament la que fa que addicionalment es recomane a l'equip de govern la no
execució,  almenys  temporalment,  de  despesa  per  import  idèntic  a  l'execució
provisional sol·licitada (...)".

PER  TOT EL  QUE  S’HA  EXPOSAT AQUEST  ÉS  L'INFORME QUE TINC  A  BÉ  EMETRE,
indicant-se  expressament  que  en  el  present  expedient  d'incorporació  de  romanents
concorre una singularitat permesa per l'ordenament jurídic i que consisteix en el fet que
l'aplicació  pressupostària  de  destinació  del  romanent  és  diferent  d'aquelles  en  què
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s'origina el citat romanent a 31-12-2016. Tal com s'ha indicat, segons el parer d'aquesta
Intervenció,  l'esmentada  singularitat  no  incorre  en  infracció  de  l'ordenament  jurídic
(TRLRHL I RD 500/1990) ja que, d'acord amb l'article 182.2 del TRLRHL, la destinació
finalista dels romanents de crèdit tan sols es predica en els supòsits de l'article 182.1.a)
del  TRLRHL relatius  a  romanents  amb origen en  crèdits  extraordinaris,  suplements  i
transferències  aprovades  durant  l'últim  trimestre,  havent-se  comprovat  per  aquesta
Intervenció els extrems següents:

Que els romanents existents a 31-12-2016 i que són objecte de l'actual 
incorporació no han sigut prèviament incorporats en 2017.

Que el romanents existents a 31-12-2016 no tenen el seu origen en cap dels 
supòsits regulats en l'article 182.1.a) del TRLRHL.

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

Primer. Incorporar els següents romanents de crèdit al pressupost vigent per a l'exercici
2017: 

Descripció i partida
pressupostària, origen

Crèdit/€ Finançament Descripció i partida
pressupostària, aplicació

Espectacles i actuacions 
festes juliol
FES-3381-22799

726,00Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

Joventut, cursos, tallers i 
activitats
JOV-337-22799

3.255,00Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

Rènting vehicles Policia
 
SEG-130-20400

660,05Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

Arrendament de material 
de transport
SVG-920-20400

485,20Romanent líquid 
Tresoreria despeses
generals

Estudis i treballs tècnics, 
adm. gral.
SVG-920-22706

TOTAL 5.126,25

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."

Posteriorment  l'alcalde  de  la  corporació  sotmet  a  votació  l'apreciació  de  la  urgència
quedant ratificada per unanimitat dels assistents.

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós explica que la
urgència deriva de la necessitat de dotar crèdit  per a la realització del pla en aquest
exercici pressupostari. A continuació es refereix al contingut del pla així com que aquest
es refereix a tot el municipi i no sols a l'Ajuntament.
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El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià, avança el seu vot favorable i sol·licita
informació sobre el pla d'igualtat.

El portaveu del grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, pregunta sobre la justificació de la
urgència.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, atorga la paraula a l'interventor que explica que
es  requereix  l'existència  de  crèdit  per  a  realitzar  la  contractació  i  que  aquesta  s'ha
d'agilitzar si es vol presentar la factura abans del tancament de l'exercici comptable.

El  regidor  no  adscrit,  Sr.  Silvestre  Isach,  reconeix  la  urgència  i  avança  el  seu  vot
favorable.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, assenyala que la modificació pressupostària es
realitza per a finançar el pla d'igualtat.

L'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls,  atorga  la  paraula  a  la  regidora  del  Grup
Municipal Popular, Sra. Alemany Rius, que explica el contingut del pla d'igualtat així com
que aquest es refereix a tot el municipi de Moncofa i no sols a l'Ajuntament.

El portaveu del Grup Socialista, Sr. Picher Julià,  avança el seu vot favorable i reclama
que se'ls haguera informat abans de la intenció de redacció d'un pla d'igualtat.

El portaveu del Grup Compromís, Sr. Vilar Paradís, considera que la realització del pla
d'igualtat és beneficiós i pregunta si no cal fer una comissió informativa per a acordar una
modificació pressupostària.

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, atorga la paraula a l'interventor, que explica que
no és necessària la realització d'una comissió informativa que dictamine l'assumpte que
se sotmet al Ple en els supòsits d'urgència que arreplega la llei i que, com en el present
cas, són lliurement apreciats pel Ple de l'Ajuntament.

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls, sotmet a votació la
proposta que queda aprovada per unanimitat dels assistents.
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