
 
Ajuntament de Moncofa

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2017/13 El Ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus convocatòria Ordinària

Data 26 d’octubre de 2017 

Duració Des de les 19:00 fins a les 23:35 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 SÍ

53380318D MARIA TERESA ALEMANY RÍOS SÍ

19007347D Mª ESTELA HUERTA JULIÁ SÍ

53384110Y PAULA GALI TUR SÍ

18925119Y PEDRO SALES PEIXÓ SÍ

18907279Z RAFAEL JOSÉ SILVESTRE ISACH SÍ

19006510T RAÜL BORRÀS PENYA-ROJA SÍ
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53224744F ROCIO MARTINEZ CASADO SÍ

79090583T WENCESLAO ALOS VALLS SÍ

Una vegada verificada pel secretari la constitució vàlida de l’òrgan, 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 volen formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària celebrada el 28 de
setembre de 2017 que s’ha distribuït amb la convocatòria.

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

Dictamen relatiu a la proposta per a la declaració de festius locals per a l’any 
2018

Favorable Tipus de votació: 
unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que a continuació es transcriu:

«Vist l'escrit de data 28/09/2017, registrat d'entrada amb el número 7.754, en el qual
es prega que pel Ple de la corporació municipal es formule proposta de fins a dos dies
per a l'any 2018 amb el caràcter de festa local, que per la seua tradició siguen pròpies
del municipi, amb expressió del dia i mes i que no coincidisquen amb diumenge ni amb
alguna de les festes de caràcter  retribuït  i  no recuperable fixades en l'àmbit  de la
Comunitat Valenciana per a l'any 2018, en virtut del Decret del Consell 109/2017, de 28
de juliol, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana per a l'any 2018.

Vist que el Decret 109/2017, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es determina el
calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any
2017 i que en l'article únic disposa que:

“Es declaren, dins de l'àmbit  territorial  de la Comunitat  Valenciana, dies inhàbils,  a
efectes laborals retribuïts i no recuperables, corresponents a l'any 2018, les dates que a
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continuació s'indiquen: 
1 de gener Any nou
19 de març Sant Josep
30 de març Divendres Sant
2 d'abril Dilluns de Pasqua
1 de maig Festa del Treball
15 d'agost Assumpció de la Mare de Déu
9 d'octubre Dia de la Comunitat Valenciana
12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre Festa de Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Dia de la Immaculada Concepció
25 de desembre Nativitat
I amb caràcter retribuït i recuperable, s'estableix la festa del 6 de gener, Reis Mags.”

Vist l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descansos que atribueix la competència per a la 
proposició dels festius locals al Ple de l'Ajuntament:

“Seran també inhàbils per al treball retribuïts i no recuperables, fins a dos dies de cada 
any natural amb caràcter de festes locals que per tradició siguen pròpies en cada 
municipi, i es determinen per l'autoritat laboral competent –a proposta del Ple de 
l'Ajuntament corresponent– i es publiquen en el butlletí oficial de la comunitat 
autònoma i, si és el cas, en el Butlletí Oficial de la Província.”

Vist que la festivitat local de Moncofa es realitza en els dies 22 i 23 de juliol, 
corresponent respectivament al dia la patrona del municipi, de Sta. Maria Magdalena, i 
al dia posterior.

Vist que el dia 22 de juliol de 2018 coincideix amb diumenge.

Per tot el que s'ha exposat propose al Ple l'adopció del següent
ACORD
Primer. Proposar com a dies festius locals per a l'any 2018 els dies 20 i 23 del mes de
juliol de 2018.
Segon. Traslladar aquest  acord  al  Servei  Territorial  de  Treball,  Economia  Social  i
Emprenedoria abans del 31 d'octubre.»

Finalitzades les intervencions, l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:
6 vots a favor que corresponen al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. 
Andrés Alós (5); i al regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. 
Franch Peruga (4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs 
Penyarroja (2).
...//...
Finalitzades les intervencions, l’alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
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sotmet a votació el dictamen i queda aprovat per unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a la proposta de resolució PAI UA6.

Favorable Tipus de votació: 
unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa que a 
continuació s'exposa:
«Abans de procedir a l'estudi del següent punt s'incorpora a la sessió el regidor no adscrit, Sr. 
Silvestre Isach.

A continuació se sotmet a dictamen de la comissió informativa la proposta que a continuació es 
transcriu:

"Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, atenent les facultats que
confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la resta 
de règim jurídic d'aplicació, i els informes que es troben en l’�expedient, DISPOSA:

Que en data 29 de setembre i 2 d'octubre de 2017, respectivament, s'evacua informe per part de 
Sr. Diego Moliner Ortiz, en qualitat de tècnic de gestió en Urbanisme i de Sr. Marc Palomero Llopis
en qualitat de secretari d'aquest Ajuntament, el qual es transcriu a continuació:

Antecedents,
 
1) Antecedents de la Providència.
Que en data 24 de febrer de 2017, l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament va dictar la següent
providència
 
'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 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i sense 
perjuí de la sol·licitud d'informes que procedisquen durant la fase d’instrucció del procediment de 
resolució, DECRETE:

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 de la unitat d'execució núm. 6 de les Normes Subsidiàries de 
Moncofa, se sol·liciten els informes següents:

-A l'arquitecte municipal:
Sobre la concurrència de causes de resolució i actes de liquidació del contracte, així com sobre 
altres aspectes objecte de la seua competència.
-A l'interventor municipal:
Sobre els possibles incompliments d'índole econòmica succeïts en el present programa, si 
existiren, així com sobre altres aspectes objecte de la seua competència.
-A la Intervenció/Tresoreria municipal:
-Si es troba/en garantia/es depositada/es per a respondre de les obligacions i compliment del 
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referit programa. (En cas afirmatiu, que se’n trasllade còpia al Dep. d'Urbanisme) així com altres 
aspectes objecte de la seua competència.
-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 pronunciament sobre la procedència de la confiscació de la garantia 
prestada, així com sobre altres aspectes objecte de la seua competència.”

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:

1. Informe de la tresorera municipal de data 2 de març de 2017. 

2. Informe de l'interventor municipal de data 2 de març de 2017. 

3. Informe de l'arquitecte municipal de data 4 de setembre de 2017. 

2) Antecedents de l'expedient de programació.
Que en virtut de l'escrit amb número 5392 de data 2 d'agost de 2004, Sr. José Vicente Callau 
Salvador, manifestant actuar en nom i representació de la mercantil Hermanos Ventura, SL va 
presentar alternativa tècnica per al desenvolupament del programa d'actuació integrada de la 
unitat d'execució única denominada UA-6 de les normes subsidiàries d'aquest municipi.
Que segons el dit escrit, el programa constava de memòria així com d'avantprojecte 
d'urbanització, i s’acompanyava així mateix la sol·licitud de la cèdula d'urbanització davant de la 
Direcció Territorial de Territori i Habitatge; s’iniciava el procediment d'acord amb el procediment 
simplificat previst en l'art. 48 de la Llei 6/1994, de 15 de Novembre, de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de l'Activitat Urbanística, (d'ara en avant LRAU).
Que posteriorment, per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 6860 de data 17 de 
setembre de 2004, la Direcció General de Planificació i Ordenació remet l'expedició de la cèdula 
d'urbanització de data 27 d'agost de 2004.
Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 7667 de data 14 d'octubre de 2004, 
la mercantil Hermanos Ventura, SL, remet a aquesta administració, l’acta de protocol·lització del 
programa objecte del present.
Que en data 22 d'octubre de 2004, té lloc l'acta d'obertura de proposicions juridicoeconòmiques 
per a l'adjudicació de l'execució de l'alternativa tècnica del present programa.
Que en virtut de l'acord plenari de data 31 de març de 2005, s'acorda aprovar el programa 
d'actuació integrada format per l'alternativa tècnica presentada per la mercantil Hermanos 
Ventura, SL amb la proposició juridicoeconòmica formulada per la mercantil COVOP, SL, i 
s’adjudica a aquesta última la condició d'agent urbanitzador del programa.
Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 2621 de data 5 d'abril de 2005, la 
mercantil Hermanos Ventura, SL, a l'empara del que preveu l'art. 47.5 LRAU, va sol·licitar la 
subrogació de l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador de la unitat d’execució objecte del 
present, la qual va ser objecte d’estimació per part del Ple municipal en virtut d’acord plenari de 
data 26 de maig de 2005.
Que en data 29 de juliol de 2005, es va subscriure el corresponent conveni entre l’Ajuntament de 
Moncofa i la mercantil Hermanos Ventura, SL.
Que mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 8640 de data 7 d’octubre de 2005, el 
Sr. Vicente Callau Salvador en nom i representació d’Hermanos Ventura, SL, presenta el projecte 
d’urbanització de la referida unitat d’actuació, i interessa l’aprovació. 
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Que l'esmentat document se sotmet a informació pública per mitjà de publicació del corresponent
edicte (Decret 902/05 de data 17 d'octubre de 2005) en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5123, de data 27 d'octubre de 2005 i en el periòdic Mediterráneo de data 18 
d'octubre de 2005.

Que mitjançant el Decret núm. 522/06 de data 1 de juny de 2006, i basant-se en determinat 
informe dels serveis tècnics municipals, es va procedir a requerir a l'agent urbanitzador 
determinada esmena del projecte d'urbanització presentat.

Que després d'evacuar-se informe favorable a la documentació que antecedeix per part dels 
serveis tècnics municipals, mitjançant el Decret núm. 795/06 de data 14 d'agost, s'aprova el 
projecte d'urbanització del referit programa.

Que en virtut del Decret núm. 959/06 de data 20 de setembre es va procedir a l'aprovació del 
projecte de reparcel·lació de la present UE, el qual va ser presentat en aquesta administració en 
virtut d'escrit amb número de registre d'entrada 2867 de data 29 de març de 2006.

Fonaments jurídics,
1) Règim jurídic d'aplicació.

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 al seu efecte, compliment i 
extinció, inclosa la 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 (31/03/05) -resultant 
expedida la cèdula d'urbanització en data 27 d'agost 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, a la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'activitat urbanística (d'ara en 
avant LRAU).

1.2) 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.
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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 qual 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 desenvolupats”.

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 tràfic 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 
"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'esta 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”.

Per la qual cosa, vist l'anunci d'informació pública del programa (DOGV núm. 4831, de data 31 
d'agost de 2004), i l'acord d'aprovació d’aquest (31 de març de 2005), la legislació contractual 
aplicable al present supòsit amb caràcter supletori ve constituïda pel text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny (d'ara en avant TR-LCAP), així com pel Reial Decret 1098/2001, de 12   d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara en 
avant RGLCAP).

2) Règim jurídic del procediment de resolució
2.1) 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 para la resolución del 
contracte serà el vigent en la data de l’acord de l’òrgan de contractació (en el nostre cas el Ple de

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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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
mateixa 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 (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.

2.2) 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 al Consell Superior de Territori i Urbanisme, 
òrgan consultiu no constituït fins a la data, però les funcions del qual va passar a exercir 
transitòriament fins la seua creació el 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:
1. Audiència del contractista, en el cas de proposta d'ofici.
2. Audiència de l'avalador o assegurador si es proposa la confiscació de la garantia.
3. 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 

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 Secretaria i de la Intervenció de 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).

4. 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 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 haurà, respecte d'això, de ser suspés el termini per a resoldre en el 
moment de la seua remissió al mateix 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 a les consideracions prèvies efectuades en el present informe, i a
pesar que l'art. 109 RGCAP, guarda silenci respecte a 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.

Que en conseqüència, i ja que en el procediment concursal núm. 96/2009, instruït en el Jutjat 
Mercantil, número 1 de Castelló, es va dictar interlocutòria (BOE núm. 112, de data 10/05/12), en
el qual es va declarar la suspensió de les facultats d'administració i disposició dels administradors 
societaris (i el seu cessament), així com la seua substitució per l'administració concursal, el 
corresponent procediment administratiu per a la resolució del present programa haurà de seguir-
se amb l'administració concursal.

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. 1 de Castelló en el qual es va instruir el procediment concursal de la 
mercantil Hermanos Ventura SL.

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 desenvolupament, 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 
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al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen pertinents.

3) 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 al 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 de la 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 aquests efectes, resulta aplicable el que disposa la Llei de procediment comú i en 
concret en l'article 42.1 d’aquesta on s'assenyala que l'administració està obligada a dictar una 
resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la siga quina siga la seua forma 
d'iniciació, i disposa el número 2 del mateix precepte que "el termini màxim en què ha de 
notificar-se la resolució expressa serà el fixat per la norma reguladora del corresponent 
procediment. Aquest termini no podrà excedir sis mesos llevat que una norma amb rang de llei 
establisca un major o així vinga previst en la normativa comunitària europea", i afegeix el número
3, que "quan les normes reguladores dels procediments no fixen el termini màxim, aquest serà de
tres mesos. El 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 
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de Contractes de les Administracions Públiques. A ratificar l'anterior ha vingut la doctrina 
establida en la Sentència del Ple d'aquesta Sala de 28 de febrer de 2007, recurs de cassació núm.
302/2004, que en el 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 a l'obligació de resoldre i notificar la seua 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 
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 número 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, aquest puga ser ampliat, prèvia motivació, en els termes que preveu l'art. 23 de la
Llei 39/2015.

4) 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”.

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 i l'adjudicació de la condició d'agent 
urbanitzador (31 de març de 2005), que l'art. 47.1 LRAU atribuïa “a l'Ajuntament-Ple”.

5) Causes de resolució
5.1) Concurs de creditors de la mercantil Hermanos Ventura, SL
Que en primer terme, i sense perjuí de la concurrència d'altres causes de resolució que a 
continuació s'abordaran, cal fer referència a les publicacions hagudes en el Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) sobre la situació jurídica actual de la mercantil que ostenta la condició d'agent 
urbanitzador de la present UE.

En relació amb aquest extrem, davant de l'absència de personació d'aquesta administració en el 
concurs de creditors de l'agent urbanitzador i davant de l'absència d'informació/pronunciament 
respecte d'això en els informes obrants de la Intervenció i Tresoreria municipals, qui subscriu ha 
de circumscriure's als actes que sobre el concurs es troben publicats en el BOE en compliment de
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 BOE de data 11 de març de 2009, la Secretaria Judicial 
del Jutjat Mercantil núm. 1 de Castelló, va publicar interlocutòria de data 19 de febrer de 2009, 
de declaració de concurs ordinari voluntari de creditors de la mercantil Hermanos Ventura, SL.
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Que així mateix, es disposava en la dita interlocutòria, que la mercantil conservava les seues 
facultats d'administració i disposició, encara que sotmeses a la intervenció de l'administració 
concursal.

Que posteriorment, es publica edicte en el BOE de data 10 de maig de 2012, del referit Jutjat, en
el qual s'inserix interlocutòria en virtut de la qual s'obri la fase de liquidació, s'obri una peça 
separada de la secció quinta ja existent, se suspenen les facultats d'administració i disposició de 
la concursada, es declara dissolta la societat i s'ordena el cessament en l'exercici del seu càrrec 
dels administradors o liquidadors, i queden substituïts per l'administració concursal, a la qual es 
dóna possessió dels seus càrrecs.

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 especial”, fet que ens remet a l'aplicació de la legislació sobre 
contractació pública.

Que atenent a quant antecedeix, 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.”

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 aquesta llei posant-les en relació amb les del concurs 
regulat en aquesta, atenent fonamentalment al seu esperit i finalitat i, en particular, a les regles 
següents:
1. 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.
2. 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 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 
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desprén que poden concórrer altres causes de resolució a més de l'entrada en la fase de 
liquidació de la mercantil Hermanos Ventura, SL.

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:
5.2) Demora en el compliment dels terminis.
Establix 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 4 de setembre de 2017, el
qual estableix de manera clara i expressa, quant als efectes que ara ens ocupen, que “així doncs, 
no trobant-se finalitzades les obres d'urbanització, i havent transcorregut folgadament el termini 
total per a escometre-les, es donen els preceptes d'incompliment de terminis i obligacions de 
l'urbanitzador previstos en el conveni i en la legislació urbanística, que comporten la resolució del 
programa i la confiscació de la garantia depositada”.

De la mateixa manera, estableix aquest informe que “no consta en l'expedient la presentació de 
cap altra certificació d'obra, ni els corresponents certificats finals d'obra que acrediten la 
finalització d’aquestes, ni tampoc sol·licitud ni atorgament de cap pròrroga que justifique i 
acredite el retard en l'execució”.

Allò que s'ha assenyalat en l'informe dels serveis tècnics municipals resulta concloent, tota 
vegada, que tal com s'assenyala en aquell, han transcorregut més de 10 anys de la data en la 
qual s'hagueren d'haver finalitzat les obres. 

Així, cal recordar que l'estipulació segona 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 “Fase 2. EXECUCIÓ DE L'OBRA, el termini d'execució de les obres serà d'abans 
de transcorreguts 5 MESOS des 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,
R. núm. 550/00) que "per a l'eficàcia de la caducitat no basta 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 
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tres anys (clàusula tercera) si bé tal termini s'àmplia 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 
transcorregut 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 desprenga del seu 
sentit i finalitat, segons ve afirmant 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 basta 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 al que antecedeix, cal constatar l'incompliment de la mercantil Hermanos 
Ventura, SL, del termini per a l'execució de l'obra urbanitzadora.

5.3) 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 serveis establits en l'apartat a) del propi precepte, els terrenys que en execució del 
planejament hagen sigut urbanitzats d'acord amb aquest.

En aquest sentit, l'estipulació primera del conveni urbanístic subscrit amb aquesta administració 
en data 29 de juliol de 2005, ja va preveure que l'adjudicatari es comprometia a executar 
completament la gestió i urbanització de la UE núm. 6 objecte del present programa d'acord amb 
l'alternativa tècnica i proposició juridicoeconòmica aprovades, i al que disposen els arts. 29 i 30 
LRAU i la resta de normativa d'aplicació.

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

6) 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 
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 existeix “culpa del 
contractista”, aquesta causa és d'aplicació necessària en bona defensa dels interessos generals 
implícits en tot contracte administratiu”.

Així mateix, un 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.
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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, i és així mateix coetània a aquesta l'incompliment de les obligacions 
essencials del mateix programa.

7) Confiscació de la garantia depositada
Que en referència a l'existència de garantia, cal remetre's a allò que s'ha disposat per part de la 
tresorera municipal en l’informe de data 2 de març de 2017.

Respecte d'això, estableix l'art. 113.5 TRLCAP que l'acord de resolució contindrà pronunciament 
expresse sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia 
constituïda.

Que en aquest sentit, 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 
a l’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, a més, haurà d’indemnitzar a l'Administració els danys i perjuís ocasionats en el que 
excedisquen de l'import de la garantia confiscada.”

Amb més motiu, l'estipulació quarta del conveni establia que l'aval constituït per l'agent 
urbanitzador ho era per temps indefinit, i garantia davant d'aquesta administració, el compliment 
per ell mateix de totes les obligacions contretes en virtut del present conveni; afegint així mateix, 
que aquesta garantia es reintegrara o cancel·lara després de la recepció definitiva de les obres 
d'urbanització.

En el present cas, atenent a 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 comporten 
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 
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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 estes no contradiguen el que s'ha disposat 
per aquesta Llei ni siguen incompatibles amb els principis d’aquesta en els termes que 
reglamentàriament siguen desenvolupats”.

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 l’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- a l'estat d'execució de l'obra, 
haurà de determinar, quan procedisca, amb un informe previ dels serveis tècnics, una 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, a més, i quan procedisca, haurà de:
a) Declarar, de conformitat amb el referit dictamen, l'edificabilitat d'aquells solars el propietari 
dels quals haja contribuït prou a les càrregues d'urbanització.
b) Iniciar el procediment per a la reclassificació d'aquells terrenys en què, 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 se 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 a la seua 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.”

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l6-1994.tp.html#a10
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En conseqüència, i atenent al contingut de la Providència dictada en data 24 de febrer de 2017, 
procedeix elevar la següent proposta de resolució:

Primer. Iniciar el procediment per a la resolució de la condició d'agent urbanitzador del programa 
d'actuació integrada de la unitat d'execució denominat UA-6 a la mercantil Hermanos Ventura 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.
Segon. Proposar la confiscació de la garantia prestada per la mercantil Hermanos Ventura, SL, 
consistent en aval bancari de data 13 de maig de 2005 atorgat per la Societat de Garantia 
Recíproca de la Comunitat Valenciana que ascendeix a la quantitat de 69.532,21 €.
Tercer. Concedir un tràmit d'audiència de 10 dies naturals a la mercantil Hermanos Ventura, SL 
(administrador concursal) i a la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, en la 
seua condició d'urbanitzador i avalador respectivament.
Quart. Notificar la corresponent resolució a tots els que apareguen com a interessats en el 
present procediment i al Jutjat Mercantil, núm. 1 de Castelló”.

Que l'informe que antecedeix, porta així mateix causa de l'informe de la tresorera municipal, de 
l'interventor municipal i de l'arquitecte municipal de data 2 de març i 4 de setembre de 2017 
respectivament que es transcriuen a continuació.

 Informe de la tresorera municipal de data 2 de març de 2017: 

“Assumpte: Existència de garantia en el PAI de la UA 6 de les normes subsidiàries de Moncofa

Per mitjà de Providència d'alcaldia de 24 de febrer de 2017, a fi de procedir a la incoació de la 
resolució de la condició de l'agent urbanitzador de la UA 6 de les normes subsidiàries de Moncofa,
se sol·licita informe a la Tresoreria municipal sobre l'existència de garantia depositada.

Consultat aquest extrem per la funcionària que subscriu, s'informa que existeix en la Tresoreria 
municipal, de conformitat amb allò que s'ha estipulat al seu dia en el conveni urbanístic subscrit 
entre l'Ajuntament de Moncofa i l'agent urbanitzador Hermanos Ventura SL, un aval bancari amb 
garantia solidària, renúncia al benefici d'excursió i compromís de pagament a primer requeriment 
de l'Ajuntament de Moncofa per import de 69.532,21 euros.

L'aval anterior té per objecte respondre del compliment per l'agent urbanitzador de les 
obligacions contretes en virtut del conveni urbanístic mencionat, i l'import garantit equival al 7% 
del cost estimat de les obres d'urbanització proposada en la proposició juridicoeconòmica 
financera que va ser aprovada per import total de 993.317,28 euros.

Es remet una còpia de l'esmentat aval al Departament d'Urbanisme en compliment d'allò que s'ha
sol·licitat en la providència d'Alcaldia de 24 de febrer de 2017”.

 Informe de l'interventor municipal de data 2 de març de 2017: 

“Assumpte: Informe emés amb motiu de la providència d'Alcaldia, dictada davant de la 
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possibilitat d'iniciar expedient administratiu tendent a la resolució de la condició d'agent 
urbanitzador de la unitat d'execució número 6, en la qual se sol·licita a la Intervenció municipal 
l'emissió d'informe respecte dels possibles incompliments d'índole econòmica succeïts en 
l'esmentat programa.

Exercici: 2017.

1. FETS
Per part d'Alcaldia es dicta providència, davant de la possibilitat d'iniciar expedient administratiu 
tendent a la resolució de la condició d'agent urbanitzador de la unitat d'execució número 6, en la 
qual se sol·licita a la Intervenció municipal l'emissió d'informe respecte dels possibles 
incompliments d'índole econòmica succeïts en l'esmentat programa. A l'esmentada providència 
s'uneix, en el que ací interessa, la documentació següent:

 El conveni urbanístic subscrit, en data 29 de juliol de 2005, entre l'Ajuntament de Moncofa
i l'agent urbanitzador (HERMANOS VENTURA SL). 

2. FONAMENTS DE DRET
a) Conveni urbanístic subscrit, en data 29 de juliol de 2005, entre l'Ajuntament de Moncofa i 
l'agent urbanitzador (HERMANOS VENTURA SL).

3. INFORME
A l'empara del l'article 214 del TRLRHL s'emet l'informe següent:
A la vista del conveni urbanístic subscrit en data 29 de juliol de 2005 entre l'Ajuntament de 
Moncofa i l'agent urbanitzador, ha de concloure's que l'única obligació econòmica assumida per 
l'agent urbanitzador enfront de l'Ajuntament de Moncofa és la de constituir fiança per import de 
69.532,21 € (clàusula IV del conveni). No obstant això, ha d'assenyalar-se la hipotètica i eventual
existència d'altres obligacions econòmiques de garantia (constitució de garanties 
complementàries en el cas de rebre retribucions anticipades) les quals no es troben 
quantificades/monetaritzades en el text del conveni. 

D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient ha de concloure's que l'obligació de 
constituir garantia per import de 69.532,21 € ha sigut complida a tenor de l'informe de la 
tresorera municipal.

En relació amb el compliment de les eventuals i hipotètiques obligacions de constituir garanties 
complementàries ha d'assenyalar-se que aquesta Intervenció no pot pronunciar-se respecte 
d'això atés que en l'expedient no hi ha informació respecte de l'existència de pagaments 
anticipats a l'urbanitzador.

De la resta del text del conveni no deriven altres obligacions de contingut econòmic, almenys 
monetaritzades, que haja d'assumir l'agent urbanitzador davant de l'Ajuntament de Moncofa; 
existeixen principalment obligacions d'execució d'obres amb els seus inherents terminis”.

 Informe de l'arquitecte municipal de data 4 de setembre de 2017: 

“Antecedents
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En data 24 de febrer de 2017, per mitjà de providència d'Alcaldia se sol·licita informe al tècnic
que subscriu sobre la concurrència de causes de resolució de la condició d'agent urbanitzador i
actes de liquidació del contracte, de la unitat d'execució núm. 6 de les normes subsidiàries de
Moncofa.

Normativa d'aplicació
Segons la disposició transitòria quarta “Programes aprovats” de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana 
(LOTUP):

“1. 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." 

Segons la disposició transitòria primera “Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la 
present Llei”, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV):
“1. Els procediments urbanístics, siga quin siga la seua denominació o naturalesa, iniciats abans 
de l'entrada en vigor de la present Llei, es regiran per la legislació anterior sempre que haguera 
conclòs el tràmit d'informació pública, quan tal tràmit fóra preceptiu.
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, els programes d'actuació integrada iniciats abans 
de l'entrada en vigor de la present Llei es regiran per la legislació anterior sempre que hagueren 
sigut objecte d'aprovació municipal o, no havent sigut objecte d'aprovació municipal, haja vençut 
el termini màxim per a emetre resolució expressa sobre la dita aprovació establit en la Llei 
6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística.”

L'aprovació municipal del programa d'actuació integrada UA-6 i l'adjudicació de la condició d'agent
urbanitzador del sector de referència, va tindre lloc mitjançant un acord plenari de data 31 de 
març de 2005.

Per tot això, la normativa aplicable al present procediment és la llei anterior a la LUV, aplicable al 
programa d'actuació integrada objecte del present, la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la 
Generalitat Valenciana, Reguladora de l’activitat urbanística (LRAU).

Segons l'article 32.C de la LRAU:
"Si l'Administració local optara per la gestió indirecta del programa es formalitzarà en la seua 
documentació un conveni urbanístic a subscriure, d'una part, i per l'adjudicatari particular de 
l'actuació i, d'una altra, tant per l'Administració actuant com, si és el cas, per aquelles altres que 
resolgueren assumir compromisos en la dita execució. En ell es faran constar els compromisos i 
terminis que assumixen l'Administració i l'urbanitzador, les garanties que aquest presta per a 
assegurar-los i les penalitzacions a què se sotmet per incompliment."

Consideracions tècniques
1. Antecedents

El tècnic que subscriu manifesta que en data 01 d'octubre de 2014 ja es va emetre un informe 
respecte dels possibles incompliments quant a l'execució de les obres d'urbanització de la unitat 
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d'execució UA-6, que foren causa de resolució de la condició d'agent urbanitzador, el qual és 
transcrit en part en el present, junt amb altres consideracions que ara s'emeten respecte d'això.

2. Respecte als terminis 
S'analitza en aquest apartat el compliment o no del termini previst per a escometre el programa 
per part de l'agent urbanitzador.

Segons l'article 29.5 de la LRAU “Terminis”:
“Els programes preveuran l'inici de l’execució material dins del primer any de vigència i la 
conclusió de la urbanització abans d'un lustre des de l’inici. Per causes excepcionals, i amb un 
informe previ favorable del Consell Superior d'Urbanisme, poden aprovar-se programes amb 
terminis més amplis o pròrrogues a aquests. El programa especificarà el calendari del seu 
desenvolupament en les distintes fases, treballs i gestions que integren l'actuació.”

Segons l'estipulació II- “Obligacions” del conveni urbanístic subscrit entre l'agent urbanitzador de 
la UA-6 i l'Ajuntament en data 18 de maig de 2005: 

“L'empresa HERMANOS VENTURA, SL es compromet a: (…) 
FASE 2. EXECUCIÓ DE L'OBRA, el termini d'execució de les obres serà d'abans de transcorreguts 
5 MESOS des de l’inici.
(…)
L'urbanitzador, prèvia petició raonada i fundada, podrà sol·licitar a l'Ajuntament la pròrroga dels 
terminis abans estipulats i haurà de presentar la sol·licitud amb almenys quinze dies d'antelació 
respecte al venciment dels terminis.(…) “

L'acta de comprovació del replantejament de les obres d'urbanització de la UA-6 va ser subscrita 
el 25 de setembre de 2006, per la qual cosa les obres havien d'haver finalitzat com a data 
màxima el 25 de febrer de 2007.

Segons l'article 29.10 de la LRAU:
“L'incompliment del termini d'execució d'un programa determinarà, excepte pròrroga justificada 
en causa d'interés públic, la caducitat de l'adjudicació. L'adjudicatari que incomplisca els 
compromisos pot ser objecte de les penes contractuals previstes en el mateix programa i ser, en 
casos greus, privat de la condició d'urbanitzador.”

Segons l'estipulació IX- “L'incompliment de compromisos per l'urbanitzador i les seues 
penalitzacions” del conveni urbanístic: 
“S'entendrà que l'urbanitzador ha incomplit els terminis previstos en el programa, excepte 
concessió de pròrroga, quan la demora clarament i directament a ell imputable, en el compliment
de les seues obligacions, faça impossible concloure l'actuació dins dels sis mesos següents a la 
conclusió dels terminis establits en la present clàusula.

L'incompliment del termini indicat serà motiu de resolució del Programa, la qual haurà de ser 
acordada amb audiència prèvia de l'urbanitzador i amb el dictamen favorable del Consell Superior
d'Urbanisme.
(…)
Es consideren retards menors, els inferiors a sis mesos per motius imputables a l'urbanitzador en 
alguna de les fases previstes per a l'execució del programa, i que no comprometen de manera 
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inequívoca els terminis màxims establits.
(…)”

A la vista de la dita estipulació IX, seria causa de resolució del Programa, un retard de sis mesos 
sobre els terminis previstos en l'estipulació II, per la qual cosa si a data 25 d'agost de 2007, les 
obres no estigueren finalitzades, es donaria el motiu de resolució previst en la dita estipulació.
Segons l'article 111.e) del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, és causa de resolució del 
contracte: La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
Respecte d'això cal advertir que l'última certificació d'obra que consta en l'expedient és la 
certificació d'obra núm. 9 de data 25 de maig de 2007, que va ser aportada per l'agent 
urbanitzador el 13 de juny de 2007 i va ser aprovada per l'Ajuntament per mitjà de Decret 
734/2007 de data 22 de juny de 2007, havent-se certificat el 93,36% de l'obra projectada.
No consta en l'expedient la presentació de cap altra certificació d'obra, ni els corresponents 
certificats finals d'obra que acrediten la finalització d’aquestes, ni tampoc sol·licitud ni atorgament
de cap pròrroga que justifique i acredite el retard en l'execució.

Igualment cal manifestar que després de la recent visita a l'obra, es pot constatar que les obres 
no han sigut finalitzades, i no existeix 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, i és 
responsabilitat de l'agent urbanitzador el retard hagut durant l'execució d’aquesta.

Segons l'article 113.4 del TRLCAP: “Quan el contracte es resolga per incompliment culpable del 
contractista li serà confiscada la garantia i, a més, haurà d’indemnitzar a l'Administració els danys 
i perjuís ocasionats en el que excedisquen de l'import de la garantia confiscada.

Així doncs, no trobant-se finalitzades les obres d'urbanització, i havent transcorregut folgadament
el termini total per a escometre-les, es donen els preceptes d'incompliment de terminis i 
obligacions de l'urbanitzador previstos en el conveni i en la legislació urbanística, que comporten 
la resolució del programa i la confiscació de la garantia depositada.

2. Respecte als altres compromisos adquirits 
En el conveni no hi ha altres compromisos adquirits amb l'Ajuntament referent a l'execució de 
l'obra.

3. Respecte al grau d'execució de l'obra i conservació d’aquesta

3.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PENDENTS D'EXECUCIÓ
Segons l'última certificació de les obres d'urbanització presentada per l'agent urbanitzador i 
aprovada en data 22 de juny de 2007, mitjançant el Decret núm. 734/2007, (Certificació núm. 9),
l'obra d'urbanització es troba executada en un 93,36% de l'obra projectada, i queda pendent 
l'execució d'entroncaments aeris i subterranis, connexió amb línies elèctriques subterrànies 
existents, la connexió amb el centre de transformació CTD MOPU, noves línies aèries, nous 
suports de línies aèries, el desmantellament de suports existents, la legalització i energització de 
la infraestructura elèctrica, la jardineria, el reg i la senyalització.

Després d’una recent visita d'inspecció a les obres de la unitat d'execució, es va poder observar 
l'existència de desperfectes al llarg de tota la unitat d'execució per falta de manteniment i 
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conservació per part de l'agent urbanitzador.

Segons l'article 79 de la LRAU: “la conservació de les obres públiques municipals és 
responsabilitat de l'Ajuntament des de la seua recepció definitiva, sent abans de l'urbanitzador”, 
pel que, no havent sigut rebudes les obres d'urbanització, l'agent urbanitzador a incomplit 
l'obligació de mantindre i conservar les obres fins a la recepció definitiva, sent en conseqüència, 
responsabilitat d’aquest, els desperfectes existents en l'obra per falta de manteniment i 
conservació.

Per a conéixer adequadament les obres pendents d'execució, cabria requerir a l'agent 
urbanitzador perquè aportara informe subscrit per la direcció facultativa de les obres, en què es 
definisquen adequadament les obres i la documentació tècnica necessària per a la correcta 
finalització de la urbanització i poder entregar-la a l'ús públic.

3.2. TERMINI D'EXECUCIÓ 
Conegudes i definides les obres pendents d'execució, la direcció facultativa haurà de fixar el 
termini d'execució necessari per a portar-les a cap.

3.3. ESTAT ECONÒMIC DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ
La certificació ordinària núm. 9, última certificació d'obra aportada per l'agent urbanitzador, va ser
aprovada per mitjà de Decret 734/2007 de data 22 de juny de 2007, en els següents termes 
econòmics (IVA al 16% inclòs):

PRESSUPOST
QUANTITAT 
LÍQUIDA DEL 
REMAT

EXECUCIÓ MES
EXECUCIÓ 
ANTERIOR FALTEN EXECUTAR

1.189.437,78 € 1.189.437,78 € 80.905,80 € 1.040.603,13 € 67.928,85 €

Així doncs, l'import total reconegut i aprovat per l'Ajuntament respecte al total del pressupost del 
Programa, ascendix a la quantitat de 1.121.508,93 € (= 80.905,80€ + 1.040.603,13€), quedant 
pendent d'executar, aprovar i reconéixer la quantitat de 67.928,85 €.

L'import reconegut i pendent correspon als conceptes següents:

COD CONCEPTE
IMPORT (€)

Comptes aprovats/
Programa Quota reconeguda pendent

CU Costos obres d’urbanització 896.305,40 839.429,79 56.875,61

GG Despeses de gestió +honoraris 114.527,00 113.766,21 760,79

BU Benefici urbanitzador 14.545,00 13.622,04 922,96

CGU Càrregues globals 
d’urbanització

1.025.377,40 966.818,04 58.559,36

CGU+ 
IVA

Càrregues globals (IVA al 16% 
inclòs)

1.189.437,78 1.121.508,93 67.928,85
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No obstant això, l'agent urbanitzador haurà de justificar l'import realment cobrat i ingressat dels 
propietaris, ja que, en cas d'haver ingressat una quantitat superior a la realment destinada a la 
unitat d'execució, hauria de procedir-se a la devolució de l'excés als propietaris afectats.

En el cas de gestió directa l'urbanitzador del qual no siga una societat mercantil de capital 
íntegrament públic, no formarà part de les càrregues d'urbanització, el benefici de l'urbanitzador, 
per la qual cosa l'import total de les càrregues d'urbanització pendent d'execució repercutible als 
propietaris de terrenys inclosos en àmbit del sector, en cas que la urbanització es concloga per 
mitjà de gestió directa, ascendirà a la quantitat de 57.636,40€, IVA no inclòs (CGU = CU + GG) 
excepte retaxació de càrregues.

4. Per incompliment de les obligacions essencials del contracte
Segons l'article 111.e) del RDL 2/2000, és igualment causa de resolució del contracte: 
L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials.
Respecte d'això es considera que l'abandó de l'obra d'urbanització per part de l'agent 
urbanitzador, constitueix l'incompliment d'una de les obligacions contractuals essencials, com és 
la pròpia execució de l'obra.

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 imputable a l'agent urbanitzador.

5. Respecte a les consideracions de l'article 29.13 de la LRAU

L'article 29.13.b) LRAU preveu que, quan procedisca, l'acord de resolució de l'adjudicació del 
programa que l'Ajuntament puga adoptar, deurà a més: 

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

Respecte d'això, a la vista del grau d'execució de les obres i atés que queda pendent la 
finalització d'infraestructures bàsiques com les xarxes elèctriques de baixa i mitjana tensió, xarxa 
d'enllumenat públic, xarxa de reg i senyalització, amb obres i serveis a sufragar proporcionalment
per tots els propietaris de la unitat d'execució, independentment de la seua localització concreta, 
no es considera possible sotmetre la finalització de les obres d'urbanització al règim d'actuacions 
aïllades.

En aquest sentit, i segons l'article 73.c) de la LOTUP, els terrenys inclosos en la unitat d'execució 
UA-6, objecte del present, al no poder considerar-se amb urbanització preexistent, han de quedar
incloses en actuació integrada, declarant-se la subjecció de l'àmbit de l'actuació al règim de sòl 
urbà inclòs en unitat d'execució.

Respecte a la resta de previsions de l'article 29.13 LRAU, és necessari conéixer la contribució de 
les càrregues que cada propietari inclòs en l'àmbit d'actuació haja pogut sufragar.

Per a això, haurà de requerir-se-li a l'agent urbanitzador perquè:
 -acredite l'import de les càrregues sufragades per cada un dels propietaris inclosos en 

l'àmbit del PAI. 
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 -aportació dels 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. 

 -aportació d’informe de la direcció facultativa en què es definisquen adequadament les 
obres i la documentació tècnica necessària per a la correcta finalització de la urbanització i
poder entregar-la a l'ús públic. 

Que en conseqüència i atenent a tot quant antecedeix, aquesta Alcaldia eleva al Ple l'adopció de 
l'ACORD següent:

Primer. Iniciar el procediment per a la resolució de la condició d'agent urbanitzador del programa 
d'actuació integrada de la unitat d'execució denominat “UA-6” a la mercantil Hermanos Ventura 
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.
Segon. Proposar la confiscació de la garantia prestada per la mercantil Hermanos Ventura, SL, 
consistent en aval bancari de data 13 de maig de 2005 atorgat per la Societat de Garantia 
Recíproca de la Comunitat Valenciana que ascendeix a la quantitat de 69.532,21 €.
Tercer. Concedir un tràmit d'audiència de 10 dies naturals a la mercantil Hermanos Ventura, SL 
(administrador concursal) i a la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, en la 
condició d'urbanitzador i avalador, respectivament.
Quart. Notificar la corresponent resolució a tots els que apareguen com a interessats en el 
present procediment i al Jutjat Mercantil, núm. 1 de Castelló.
Cinqué. Requerir a l'agent urbanitzador de la UA-6 - Hermanos Ventura, 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 per al fi que es va executar; també que s'aporte l’informe de la 
direcció facultativa en què es definisquen adequadament les obres i la documentació tècnica 
necessària per a la correcta finalització de la urbanització i poder entregar-la a l'ús públic. (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.)."

Finalitzades la intervencions l’alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a 
votació la proposta amb el següent resultat:
6 vots a favor que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós (5); i 
al regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. Franch Peruga 
(4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penya-roja (2)."
...//...
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Dictamen relatiu a la proposta d’aprovació inicial Reglament d’ajudes socials 
empleats públics.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa 
que a continuació s'exposa:

"A continuació se sotmet a dictamen de la comissió informativa la proposta que a 
continuació es transcriu:
L'alcalde president que subscriu proposa a la Comissió informativa l'adopció de l'acord 
següent:
A fi de millorar les ajudes socials dels empleats públics de l'Ajuntament de Moncofa, es 
proposa l'aprovació del present reglament per a complementar la dotació del Fons 
d'Acció Social ja previst en compliment de l'Acord de col·lectiu del personal de 
l'Ajuntament de Moncofa.

“REGLAMENT ACCIÓ SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE MONCOFA
ARTICLE 1. OBJECTE
1. A fi de complementar la dotació del Fons d'Acció Social, que anualment es nodreix de
la quantitat consignada en el pressupost de l'Excm. Ajuntament de Moncofa, s'estableix
el present Reglament, que regula i amplia l'assistència de caràcter social que 
l'Ajuntament està obligat a realitzar en compliment de l'Acord de col·lectiu del personal 
de l'Ajuntament de Moncofa.
2. Es considera Acció Social el conjunt d'aportacions econòmiques de l'Ajuntament 
destinades a atendre determinades contingències que col·loquen el beneficiari en una 
singular situació de necessitat i que per tant no constitueixen una mera contraprestació
econòmica de l'exercici professional del lloc de treball que es meriten necessàriament i 
amb regularitat periòdica.
3. Les ajudes del Fons d'Acció Social podran complementar a altres ajudes que, per 
semblants o els mateixos conceptes, puguen rebre els sol·licitants d'altres entitats, 
públiques o privades, sempre que pel present Reglament no es declare la seua 
incompatibilitat.
4. L'aprovació del present reglament suposa l'ampliació del contingut de l'Acord 
col·lectiu del Personal de l'Ajuntament de Moncofa en tot allò que no s'opose a aquest.

ARTICLE 2. COMISSIÓ PARITÀRIA I ÀMBIT D'APLICACIÓ
En el moment que l'àmbit d'aplicació d'aquestes ajudes i la tramitació per la Comissió 
Paritària s'està al que disposa l'acord col·lectiu actualment en vigor. 
Els articles que a continuació s'indiquen regulen les noves ajudes que s'introdueixen en 
complement a les ajudes ja establides en l'acord col·lectiu, amb les peculiaritats que 
s'assenyalen en els articles 3 i 4, i que només afectaran les relacionades en aquest 
reglament.

ARTICLE 3. LÍMITS MÀXIMS I MODIFICACIONS D'APLICACIONS
1. En el cas que els dos cònjuges o membres d'una parella de fet estiguen inclosos en 
l'àmbit d'aplicació del present reglament, només un d'ells podrà sol·licitar les 
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prestacions d'acció social pel mateix concepte.
2. En tot cas, s'estableix un màxim assignable per empleat municipal de 625 euros o el 
màxim en funció del grup segons el percentatge de l'article quart, sumant la totalitat 
d'ajudes sol·licitades i concedides pels conceptes arreplegats en aquest Reglament. No 
es computaran als efectes del límit assenyalat les ajudes que ja estan arreplegades en 
l'acord col·lectiu.
3. L'import que de forma obligatòria haurà de consignar-se pressupostàriament serà el 
que resulte de multiplicar el límit màxim de 625 € pel nombre d'empleats municipals 
existents i addicionar l'import que resulte de la previsió de les ajudes previstes en 
l'acord col·lectiu actualment en vigor. 
4. L'import màxim d'ajudes s'actualitzarà cada any mentres es mantinga la vigència 
d'aquestes ajudes, segons l'índex de preus de consum publicat per l'INE en el mes de 
desembre anterior.

ARTICLE 4. AJUDES SOCIALS 
1. El present reglament contempla les prestacions d'acció social següents:

a) Ajudes de transport en metàl·lic. 
b) Ajudes per a l'atenció de fills menors de 30 anys. 
c) Ajudes per l'existència de membres de la unitat familiar en situació de 

desocupació. 
d) Ajudes per cònjuge que no obtinga cap ingrés i realitze tasques de llar i no 

estiguen inscrites com a demandant d'ocupació. 
e) Ajuda per discapacitat empleat públic o cònjuge.

2. El límit de les ajudes socials de l'article tercer s'ajustarà amb els següents 
percentatges generals:
 

GRUP PERCENTATGE APLICABLE A L’IMPORT DE
L’AJUDA SOCIAL

A1 70 %
A2 80 %
C1 90 %

C2 I E 100 %

ARTICLE 5. AJUDES DE TRANSPORT EN METÀL·LIC
1. La present ajuda consisteix en l'abonament en la nòmina dels empleats, que tinguen 
la residència habitual (empadronament) fora del municipi de Moncofa o aquells que 
estiguen empadronats a Moncofa a més d'1 km de la casa consistorial, d'una quantitat 
fixa com a ajuda de transport.
2. Els requisits per a ser beneficiari de l'ajuda són de forma alternativa:

a) Inexistència de transport públic per a desplaçar-se del domicili habitual al centre 
de treball.

b) En el cas que hi ha transport públic ha d'acreditar-se que la freqüència resulta 
incompatible amb l'horari de treball.

c) En el cas que existisca transport públic i la freqüència resulte compatible amb 
l'horari de treball haurà d'acreditar-se que la parada més pròxima de l'esmentat 
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transport públic es troba a una distància superior a un quilòmetre respecte del 
centre de treball.

3. El compliment dels requisits s'acreditarà en la forma que determine la Comissió 
Paritària.
4. L'import de l'ajuda, en el cas d'existència de transport públic, serà l'import de 
l'abonament mensual del transport públic amb major freqüència amb el límit de 60 € 
mensuals. L'import de l'ajuda en el cas d'inexistència de transport públic es quantifica 
en 60 € mensuals.
5. Aquesta ajuda es prorratejarà en funció del període o períodes que efectivament es 
produïsca el desplaçament.

ARTICLE 6. AJUDES PER A L'ATENCIÓ DE FILLS MENORS DE 30 ANYS
1. La present ajuda estarà destinada a sufragar les despeses derivades del sosteniment
dels fills menors de 30 anys, i seran beneficiaris d'aquesta prestació els empleats 
municipals inclosos en l'àmbit d'aplicació del present reglament sempre que es 
complisquen els requisits següents:

a) Que el sol·licitant suporte despeses per l'atenció del menor de 30 anys. Aquest 
requisit s'acreditarà bé per mitjà de la presentació de l'última declaració de la 
renda o bé per mitjà de la presentació de les corresponents factures 
acreditatives de la despesa.

b) Que el fill menor de 30 anys no tinga rendes anuals superiors als 8.000 €. Aquest
requisit s'acreditarà bé per mitjà de la presentació de l'última declaració de la 
renda o bé per mitjà de qualsevol altre document justificatiu.

2. La filiació i edat dels fills s'acreditarà per mitjà de la presentació del llibre de família 
així com per qualsevol altre document semblant en els casos d'adopció o acolliment.
3. La quantia de la dita ajuda serà de 625 euros anuals per cada fill.

ARTICLE 7. AJUDES PER L'EXISTÈNCIA DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR EN 
SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ
1. La present ajuda estarà destinada a sufragar les despeses derivades del sosteniment
de la unitat familiar quan algun dels membres integrants es trobe en situació de 
desocupació almenys durant tres mesos l'any natural.
2. Als efectes de la present ajuda es considera que la unitat familiar està formada per:
Ø Ascendents
Ø Descendents
Ø Cònjuge

La justificació documental dels membres de la unitat familiar s'efectuarà per mitjà de la
presentació de la còpia confrontada del llibre de família, certificat d'empadronament 
col·lectiu, actualitzat a la data de presentació de sol·licituds, en el qual figuren tots els 
membres de la unitat familiar.
3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable
aquell d'ells que no convisca amb el sol·licitant de l'ajuda. En el cas de custòdia 
compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el
domicili en què es trobe empadronat el sol·licitant.
4. L'acreditació de la situació de desocupació es realitzarà per mitjà de la presentació 
d'un certificat de desocupació expedit pel SERVEF o document vàlid en dret que 
acredite la dita situació i que la persona que es troba en situació de desocupació conste
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inscrita com a demandant d'ocupació.
5. La quantia de la dita ajuda serà de 625 euros anuals per cada membre en situació 
de desocupació.

ARTICLE 8. AJUDES PER CÒNJUGE QUE NO OBTINGA CAP INGRÉS I REALITZE 
TASQUES DE LLAR I NO ESTIGUEN INSCRITES COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ
1. La present ajuda estarà destinada a sufragar les despeses derivades del sosteniment
de la unitat familiar quan el cònjuge del sol·licitant realitze tasques de la llar i no estiga 
inscrit com a demandant d'ocupació en l'últim any.
2. La justificació de la relació conjugal es realitzarà per mitjà de la presentació del llibre
de família, certificat oficial de matrimoni o certificat oficial de ser parella de fet.
3. L'acreditació de la no inscripció com a demandant d'ocupació es realitzarà per mitjà 
de la presentació de certificat oficial del SERVEF o declaració jurada del sol·licitant.
4. La quantia de la dita ajuda serà de 625 euros anuals.

ARTICLE 9. AJUDA PER DISCAPACITAT EMPLEAT PÚBLIC O CÒNJUGE
1. La present ajuda estarà destinada a sufragar les despeses derivades del sosteniment
de la unitat familiar quan l'empleat públic o el seu cònjuge tinguen acreditada 
discapacitat.
2. La justificació documental de la discapacitat de l'empleat o cònjuge serà amb 
certificat oficial acreditatiu d’aquesta.
La justificació de la relació conjugal serà amb la presentació de la còpia confrontada del
llibre de família o certificat que conste la inscripció de parella de fet.
3. La quantia de la dita ajuda serà de 625 euros anuals per cada membre en situació 
de desocupació. "

L'esmentada proposta ha sigut sotmesa a mesa de negociació, informada jurídicament 
per l'oficial major en informe jurídic núm. 90/2017 de 6 d'octubre de 2017 així com 
sotmesa a informe de fiscalització prèvia de 6 d'octubre de 2017. 

Per tant, considerant el que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que atribueix als ajuntaments la 
potestat reglamentària i d'autoorganització i la competència atribuïda al Ple pels articles 
22.2.d LBRL i 50.3 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 per a aprovar
el Reglament orgànic, les ordenances i la resta de disposicions de caràcter general que 
siguen de la competència municipal. 

PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de noves ajudes socials als empleats públics 
inserit anteriorment.
Segon. Acordar l'exposició al públic del referit Reglament, amb l’anunci previ en el BOP 
de Castelló per un període de 30 dies, durant els quals els interessats podran examinar-
la i presentar reclamacions davant del Ple.
Tercer. Si transcorregut aquest termini no s'han presentat reclamacions, es considerarà 
definitivament aprovat. En cas contrari, el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.
L'aprovació definitiva serà publicada en el BOP, i no entrarà en vigor fins que 
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transcórreguen els terminis de l'article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local."

Finalitzades la intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:
5 vots a favor que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés 
Alós.
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. 
Franch Peruga (4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penya-
roja (2)."
...//...
Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació el dictamen que queda aprovat per unanimitat dels assistents.

 

Dictamen relatiu a la proposta increment retribucions empleats públics segons 
previsions de la LPGE 2017. Expedient 5394/2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa
que se sotmet al Ple i que a continuació es transcriu:

"A continuació  se sotmet a  dictamen de la  comissió  informativa  la  proposta  que a
continuació es transcriu:

"José María Andrés Alós, regidor de Personal i Interior, eleva a la Comissió informativa
la següent proposta per al seu dictamen:
Considerant  l'informe  de  data  16  d'octubre  de  2017  emés  per  l'oficial  major  i
l'interventor respecte les retribucions corresponents als empleats públics segons la Llei
de Pressupostos Generals de l�Estat per a l'any 2017.
Atenent que per al personal funcionari és obligatori el dit increment amb efectes des de
l’1 de gener de 2017 quant a les retribucions bàsiques i el complement de destinació i
específic, per la qual cosa les entitats locals hauran d'adaptar les retribucions dels seus
empleats a la dita previsió i efectuar la modificació pressupostària necessària perquè
s'abonen els retards corresponents i les retribucions ordinàries d’acord a aquest. 

Considerant que les quanties del complement de productivitat i gratificacions segons el
que disposa l'apartat e) i f) de l'art. 22 de la LPGEº per a l'any 2017 pot ser per a la
dita anualitat amb un increment màxim d'1% en termes anuals respecte l'establit a 31
de  desembre  de  2016  i  que  es  determinarà  per  cada  departament  ministerial  o
organisme públic, per tant s'ha de determinar pel Ple. 

Atenent que el percentatge d'increment de les retribucions per al personal laboral s'ha
d'acordar per l'òrgan competent que fixa les retribucions (el Ple) no podent superar
l'1% respecte les retribucions vigents en 2016.
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I vist que el percentatge d'increment proposat s'ha negociat en mesa de negociació de
data 16 d'octubre de 2017.

Es proposa a la Comissió Informativa l'acord següent:

Primer.  Incrementar  l'1% respecte la  quantia  global  establida  per  a productivitats  i
gratificacions als funcionaris públics municipals en l'exercici 2016 per a l'exercici 2017.
Segon. Incrementar les retribucions del personal laboral de plantilla en un 1%  respecte
a les establides en el 2016 amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2017.
Tercer. Abonar els increments retributius acords a la LPGEª per a l'any 2017 que 
s'apliquen directament als empleats públics, així com al personal laboral de plantilla 
segons l'apartat segon, quan conste en l'expedient l'existència de crèdit adequat i 
suficient." 

Finalitzades la intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:
5 vots a favor que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés 
Alós.
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. 
Franch Peruga (4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penya-
roja (2)"
...//...
Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació el dictamen i queda aprovat per unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a l’aprovació de la modificació pressupostària 24-2017. 
Suplement de crèdit finançat amb RLTGG per a adequació retribució LPGE 2017

Favorable Tipus votació: 
unanimitat/assenti
ment

El  secretari  dóna compte de la  part  resolutòria  del  dictamen que a  continuació  es
transcriu:

"Abans de procedir a l'estudi de la proposta se sotmet a la consideració de la comissió
l'apreciació de la urgència, que davant de la falta d'observacions es considera acordada
per unanimitat.

A continuació es procedeix a l'estudi de l'assumpte que a continuació s'exposa:
"Vista la LPGE 2017 que determina, en relació amb els funcionaris, un increment de les
retribucions  de l'1% respecte  de les  vigents  a 31-12-2016 pel  que fa  a  sou base,
triennis, pagues extraordinàries, complement de destinació i complement específic.

Vist  l'acord  adoptat  en  mesa  de  negociació,  en  data  16-10-2017,  en  el  qual  es
determina  l'increment  de  l'1%  de  les  aplicacions  pressupostàries  destinades  a
productivitat i gratificacions.
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Vist  l'acord  adoptat  en  mesa  de  negociació,  en  data  16-10-2017,  en  el  qual  es
determina l'increment de l'1% de les retribucions del personal laboral de plantilla.

Vista  la  providència  d'Alcaldia  en  la  qual  s'incoa  expedient  de  modificació
pressupostària, per import de 22.357,52€, consistent en suplement de crèdit finançat
amb RLTGG i sol·licitar informe de fiscalització respecte d'això.

Vistos els informes d'Intervenció 332/2017 i 333/2017.

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

Primer.  Aprovar  inicialment  la  següent  modificació  pressupostària,  consistent  en
suplement de crèdit finançat amb RLTGG: 

A) AUGMENT EN DESPESES

Aplicació pressupostària Denominació Import
URB-150-12000 Sous grup A1 134,42
SVG-920-12000 Sous grup A1 268,84
INT-931-12000 Sous grup A1 134,42
REC-932-12000 Sous grup A1 134,42
SEG-130-12001 Sous grup A2 232,46
URB-150-12001 Sous grup A2 348,69
MAB-170-12001 Sous grup A2 116,23
BSO-231-12001 Sous grup A2 116,23
CUL-330-12001 Sous grup A2 116,23
SVG-920-12001 Sous grup A2 116,23
INT-931-12001 Sous grup A2 116,23
REC-932-12001 Sous grup A2 116,23
SEG-130-12003 Sous grup C1 1.745,36
URB-150-12003 Sous grup C1 87,27
BSO-231-12003 Sous grup C1 87,27
ESP-340-12003 Sous grup C1 87,27
SVG-920-12003 Sous grup C1 349,07
INT-920-12003 Sous grup C1 87,27
REC-932-12003 Sous grup C1 87,27
URB-150-12004 Sous grup C2 145,26
BIB-3321-12004 Sous grup C2 72,63
JOV-337-12004 Sous grup C2 72,63
TUR-432-12004 Sous grup C2 72,63
SVG-920-12004 Sous grup C2 363,15
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INT-931-12004 Sous grup C2 72,63
BSO-231-12005 Sous grup E 66,48
SVG-920-12005 Sous grup E 132,95
SEG-130-12006 Triennis 307,34
URB-150-12006 Triennis 100,10
MAB-170-12006 Triennis 12,65
BSO-231-12006 Triennis 62,73
CUL-330-12006 Triennis 25,29
BIB-3321-12006 Triennis 10,85
JOV-337-12006 Triennis 10,85
ESP-340-12006 Triennis 12,76
TUR-432-12006 Triennis 10,85
SVG-920-12006 Triennis 183,28
INT-931-12006 Triennis 79,08
REC-932-12006 Triennis 40,95
SEG-130-12009 Pagues extra 893,29
URB-150-12009 Pagues extra 291,15
MAB-170-12009 Pagues extra 32,83
BSO-231-12009 Pagues extra 109,29
CUL-330-12009 Pagues extra 34,80
BIB-3321-12009 Pagues extra 32,53
JOV-337-12009 Pagues extra 30,97
ESP-340-12009 Pagues extra 35,68
TUR-432-12009 Pagues extra 30,92
SVG-920-12009 Pagues extra 561,75
INT-931-12009 Pagues extra 204,82
REC-932-12009 Pagues extra 174,95
SEG-130-12100 Complement de destinació 1.134,15
URB-150-12100 Complement de destinació 478,00
MAB-170-12100 Complement de destinació 61,80
BSO-231-12100 Complement de destinació 169,42
CUL-330-12100 Complement de destinació 53,30
BIB-3321-12100 Complement de destinació 47,85
JOV-337-12100 Complement de destinació 47,85
ESP-340-12100 Complement de destinació 61,80
TUR-432-12100 Complement de destinació 47,85
SVG-920-12100 Complement de destinació 755,64
INT-931-12100 Complement de destinació 297,71
REC-932-12100 Complement de destinació 217,07
SEG-130-12101 Complement específic 2.289,50
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URB-150-12101 Complement específic 637,18
MAB-170-12101 Complement específic 41,17
BSO-231-12101 Complement específic 208,22
CUL-330-12101 Complement específic 52,30
BIB-3321-12101 Complement específic 64,62
JOV-337-12101 Complement específic 55,26
ESP-340-12101 Complement específic 65,84
TUR-432-12101 Complement específic 54,94
SVG-920-12101 Complement específic 1.407,92
INT-931-12101 Complement específic 555,62
REC-932-12101 Complement específic 556,88
SEG-130-15000 Productivitat 128,40
URB-150-15000 Productivitat 99,42
MAB-170-15000 Productivitat 150,58
BSO-231-15000 Productivitat 17,46
CUL-330-15000 Productivitat 5,96
BIB-3321-15000 Productivitat 11,29
JOV-337-15000 Productivitat 11,07
ESP-340-15000 Productivitat 12,99
TUR-432-15000 Productivitat 10,96
SVG-920-15000 Productivitat substitució prefectures 28,00
SVG-922-15000 Productivitat 239,94
INT-931-15000 Productivitat 40,54
REC-932-15000 Productivitat 42,70

SVG-920-1500001 Productivitat general 173,86
SVG-920-15100 Gratificacions 210,00

SEG-130-13000
Retribucions bàsiques personal laboral

fix 116,10

SVG-920-13000
Retribucions bàsiques personal laboral

fix 305,69

SEG-130-13002
Altres remuneracions personal laboral

fix 188,16

SVG-920-13002
Altres remuneracions personal laboral

fix 112,36
SVG-920-14301 Acumulació de tasques 2.320,67

TOTAL 22.357,52

B) AUGMENT EN INGRESSOS

Aplicació pressupostària Denominació Import
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8700003 Romanent líquid de Tresoreria per a despeses
Generales (RLTGG) 22.357,52

TOTAL 22.357,52

Segon. Acordar l'exposició al públic de les referides modificacions, previ anunci en el
BOP,  per  15  dies,  durant  els  quals  els  interessats  podran examinar-los  i  presentar
reclamacions al Ple.
Tercer. Si transcorregut aquest termini no s'han presentat reclamacions, es consideraran
definitivament  aprovades  les  modificacions  pressupostàries,  en  cas  contrari,  el  Ple
disposarà d'un mes per a resoldre-les.
L'aprovació definitiva de la modificació, serà publicada en el BOP, i es remetrà una còpia
a l'Administració General de l'Estat i a la corresponent CCAA."

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:
6 vots a favor que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés 
Alós (5); i al regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. 
Franch Peruga (4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penya-
roja (2)."
...//...
Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació el dictamen i queda aprovat per unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a l’aprovació de la modificació pressupostària 25-2017. 
Incorporació de romanents despeses jurídiques i contenciosos.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/assenti
ment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen que a continuació es transcriu:

"Abans de procedir a l'estudi de la proposta se sotmet a la consideració de la comissió
l'apreciació de la urgència, que davant de la falta d'observacions es considera acordada per
unanimitat.

A continuació es procedeix a l'estudi de l'assumpte que a continuació s'exposa:
"Vista la memòria d'Alcaldia que diu literalment:

“Memòria de l'expedient de modificació de crèdit núm. 25/2017. 
Vist que en data la present memòria es compta amb la liquidació de l'exercici 2016.

Tenint en compte que, a data actual, se segueix l'execució de determinades despeses la
dotació pressupostària de les quals parteix de l'exercici 2016, concretament el corresponent
a les despeses jurídiques i contenciosos.
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Atés que els articles 47 i següents del RD 500/1990 permeten la incorporació de romanents
de crèdit en determinats supòsits.

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

Segons es desprén de la comptabilitat i atenent que la despesa anteriorment citada es
continua executant en l'exercici 2017, es troba en aquesta situació el següent romanent de
crèdit:

Descripció i aplicació pressupostària Crèdit/€ Finançament
Jurídics, contenciosos.
SVG-920-22604

16.378,36Romanent líquid de 
Tresoreria per a despeses 
generals

TOTAL
16.378,36

Relacionat  el  romanent  de  crèdit  finançat  amb  romanent  líquid  de  Tresoreria  per  a
despeses generals, d’acord amb les dades que hi ha a la comptabilitat, se sol·licita informe
a l’interventor sobre el procediment a seguir per a la incorporació al pressupost del 2017”.

Vist l’informe número 334-2017 emés per l’interventor municipal.

Per això segons als dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:

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

Descripció i aplicació pressupostària Crèdit/€ Finançament
Jurídics, contenciosos
SVG-920-22604

16.378,36Romanent líquid de 
Tresoreria per a despeses 
generals

TOTAL
16.378,36

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."

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:
6 vots a favor que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós
(5); i al regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. Franch 
Peruga (4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penya-roja (2)."
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...//... 
Finalitzades les intervencions, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació el 
dictamen i queda aprovat per unanimitat dels assistents.

Dictamen relatiu a l’aprovació de la modificació pressupostària 26-2017. 
Incorporació de romanents manteniment de jardins.

Favorable Tipus de votació:
unanimitat/assenti
ment

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen que a continuació es transcriu:
"Abans de procedir a l'estudi de la proposta se sotmet a la consideració de la comissió
l'apreciació de la urgència, que davant de la falta d'observacions es considera acordada per
unanimitat.
A continuació es procedeix a l'estudi de l'assumpte que a continuació s'exposa:

"Vista la memòria d'Alcaldia que diu literalment és:

"Memòria de l'expedient de modificació de crèdit núm. 26/2017. 
Vist que en data la present memòria es compta amb la liquidació de l'exercici 2016.

Tenint en compte que, a data actual, se segueix l'execució de determinades despeses la
dotació pressupostària del qual parteix de l'exercici 2016, concretament el corresponent a
les despeses de manteniment de jardins.

Tenint  en compte que resulta necessària  la  incorporació de romanents  per  haver sigut
ateses amb càrrec al pressupost de 2017 quatre factures de l'exercici 2016 per considerar-
se despesa degudament adquirida.

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

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

Segons es desprén de la comptabilitat i atenent que la despesa anteriorment citada es
continua executant en l'exercici 2017, es troba en aquesta situació el següent romanent de
crèdit:

Descripció i aplicació pressupostària Crèdit/€ Finançament

Manteniment de jardins
MAB-171-21002

41.109,52Romanent líquid de 
Tresoreria per a despeses 
generals

TOTAL
41.109,52
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Relacionat  el  romanent  de  crèdit  finançat  amb  romanent  líquid  de  Tresoreria  per  a
despeses  generals,  d’acord  amb  les  dades  que  hi  ha  en  la  comptabilitat,  se  sol·licita
informe a l’interventor sobre el procediment a seguir per a la incorporació al Pressupost del
2017".

Vist l’informe número 335-2017 emés per l’interventor municipal.

Per això segons als dits antecedents, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la corporació que
adopte l’acord següent:

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

Descripció i aplicació pressupostària Crèdit/€ Finançament
Manteniment de jardins
MAB-171-21002

41.109,52Romanent líquid de 
Tresoreria per a despeses 
generals

TOTAL
41.109,52

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."

Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta amb el resultat següent:
6 vots a favor que correspon al vot ponderat del portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós
(5); i al regidor no adscrit, Sr. Silvestre Isach (1).
6 abstencions que corresponen al vot ponderat del regidor del Grup Socialista, Sr. Franch 
Peruga (4); i al vot ponderat del regidor del Grup Compromís, Sr. Borràs Penya-roja (2)."
...//...

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

Dictamen relatiu a la moció per uns pressupostos participatius

___________

Dictamen relatiu a la moció sobre la legalització del parany

___________
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Dictamen relatiu a la bonificació de l’impost de successions en el 99%

___________

Despatx extraordinari - Dictamen relatiu a l’aprovació del Compte General 2016

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que desitja introduir un 
punt en l'ordre del dia relatiu a l'aprovació del compte general de l'exercici 2016.

A continuació motiva la urgència atenent a la necessitat de poder complir amb els 
terminis de remissió del compte general establits en la normativa.

Sotmesa a votació l'apreciació de la urgència aquesta queda acordada per unanimitat 
dels assistents.

El secretari dóna compte de la part resolutòria del dictamen de la comissió informativa 
extraordinària que a continuació es transcriu:

"En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del compte general de l'exercici 2016 
s'eleva la següent proposta atenent als següents antecedents de fet i a la següent 
legislació aplicable:
 
ANTECEDENTS DE FET
Antecedents de fet
Incoat procediment per a aprovar el compte general de l'exercici 2016.
Formada per la Intervenció el compte general de l'exercici 2016, i  informada per la
Comissió Especial de Comptes.
Considerant que el compte general  ha sigut dictaminat per la  Comissió Especial  de
Comptes i ha romàs exposada al públic per terme de quinze dies, durant els quals i huit
més, els interessats han pogut presentar reclamacions, inconvenients o observacions. 
LEGISLACIÓ APLICABLE
Legislació aplicable
- Art. 208 a 212 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s�aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Art. 22.2.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
-L'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
-Resolució de 28 de juliol de 2006, de la Intervenció General de la Administració de
l’Estat,  per  la  qual  es  recomana  un  format  normalitzat  del  compte  general de  les
entitats locals en suport informàtic que en facilite la rendició.
- Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la
qual es fa públic l'acord del Ple, de 29 de març de 2007, que aprova la instrucció que
regula el  format del  compte general  de les entitats locals en suport  informàtic i  el
procediment telemàtic per a la rendició de comptes.
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-Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat local.
En  atenció  al  que  antecedeix,  vist  que  es  considera  que  l'expedient  ha  seguit  la
tramitació establida i vist que és necessari efectuar l'aprovació i rendició del compte
general  2016,  per  això,  el  que  subscriu  eleva  la  següent  proposta  al  Ple  de  la
corporació:
Primer. Que es procedisca a l'aprovació pel Ple de corporació del compte general 2016.
Segon. Que una vegada aprovat aquest compte general, es procedisca a la rendició al
Tribunal  de  Comptes  d'acord  amb  el  que  preveu  l'article  212.5  del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març."

Obert  el  torn  d'intervencions,  l'interventor  de  la  corporació  reitera  que  la  falta
d'aprovació seria contrària a l'obligació de rendició de comptes de la corporació, així
com recorda que l'aprovació d’aquesta no implica donar conformitat als actes que conté
el compte general.

Finalitzat  el  torn  d'intervencions  l'alcalde  de  la  corporació,  Sr.  Alós  Valls,  sotmet  a
votació la proposta i queda dictaminada favorablement per unanimitat dels assistents."
...//...

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

Despatx extraordinari - Proposta d’Alcaldia de sol•licitud de prestació del servei 
d’accés electrònic per municipis de menys de 20.000 habitants

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

Abans de procedir a l'examen de l'assumpte l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls
(Grup Popular), sotmet a votació l'apreciació de la urgència la qual motiva en atenció a
la finalització imminent del termini per a la remissió de la documentació relativa al Pla
Castelló wifi 135 i que finalitza el dia 29 d'octubre de 2017.

Sotmesa a votació l'apreciació de la urgència aquesta queda acordada per unanimitat
dels assistents.

Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, Sr. Andrés Alós, manifesta
que desitja  introduir  una esmena en l'acord  segon consistent  en la  modificació  de
l'ordre dels punts nous proposats.

L'alcalde de la  corporació,  Sr.  Alós Valls  (Grup Popular),  sotmet a votació  l'esmena
proposada i queda aprovada per unanimitat dels assistents.
Aprovada l'esmena, l'acord queda com a continuació es transcriu:

"Vist el reglament pel qual es regula el servei d’accés electrònic a l’Administració local
per a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de Castelló.
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Vista la necessitat del municipi de Moncofa de mantindre i ampliar les zones wifi que
permeten una connexió adequada de la població de la localitat, que requereix per a
això la prestació del servei d’accés electrònic en règim de prestació a tercers.

Atès l’article 13 pel qual es regula el servei d’accés electrònic a l’Administració local per
a municipis de menys de 20.000 habitants de la província de Castelló, la presentació de
les sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrònica de la Diputació i abans del 30
d’octubre de 2017.

Vist que d’acord amb el reglament la competència per a sol·licitar la prestació del servei
de referència correspon al Ple de la corporació propose l’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Sol·licitar  al  Servei  de  Cooperació  Municipal  de  la  Diputació  de  Castelló  la
renovació  per  4  anys  del  servei  d’accés  electrònic  corresponent  als  punts  d’accés
electrònic que formen part del “Pla WIFI 135” d’acord amb les fitxes que de cadascun
consten en l’expedient i que a continuació es relacionen:

1-DC125931-CASA DE CULTURA
2-DC125932-SALA D’EXPOSICIONS (PL. RUIZ PICASSO)
3-DC125933-PISTA DE PATINATGE
4-DC125934-PLAÇA DELS ESPORTS
5-DC125935-ZONA VERDA SATSE
6-DC125936-PLAÇA DEL PINTOR SOROLLA

Segon. Sol·licitar  al  Servei  de  Cooperació  Municipal  de  la  Diputació  de  Castelló  la
prestació del servei d’accés electrònic de 4 punts nous d’accés electrònic en règim de
prestació  a  tercers  d’acord amb les  fitxes  que,  de cadascun d’aquests,  consten en
l’expedient i que a continuació es relacionen: 

1- Emplaçament: parc Camí Cabres (c/ La Plana Baixa, 29)
2- Emplaçament: parc Sector C (Av. Barcelona, 18)
3- Emplaçament: parc de les Escoles (c/ Ramon y Cajal, 44-46)

     4- Emplaçament: parc la Sénia (c/ Sénia, entre números 12 i 18)

Tercer. Nomenar com a responsable del municipi amb coneixements en el servei al Sr.
Toni Casares Navarro.
Quart. Notificar aquest  acord al  Sr.  Toni  Casares Navarro i  al  Servei de Cooperació
Municipal de la Diputació de Castelló a través de la seu electrònica d’aquesta corporació
local.
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a la comissió informativa d’assumptes socials i
ciutadans en la propera sessió que celebre."
...//...
Finalitzades les intervencions l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta esmenada i queda aprovada per unanimitat dels 
assistents.
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Despatx extraordinari - Proposta d’acord establiment del requisit lingüístic 
en lloc de tresorer

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que desitja introduir un
punt en l'ordre del dia relatiu a l'establiment del requisit lingüístic del lloc de tresoreria
de la corporació municipal.
A continuació motiva la urgència atenent la proximitat de la convocatòria del concurs
unitari de funcionaris habilitats nacionals, per la qual cosa si l'acord resulta favorable
potser es pot exigir el requisit lingüístic en el següent concurs corresponent a l'any en
curs. 

Sotmesa a votació l'apreciació de la urgència, aquesta queda aprovada per unanimitat
dels assistents.

A continuació el  secretari  dóna compte de la part resolutòria de la proposta que a
continuació es transcriu:

"Assumpte: Sol·licitud d'inclusió requisit coneixement de la llengua valenciana en el lloc
de tresorer, habilitat nacional.

Wenceslao  Alós  Valls,  alcalde  president  de  l'Ajuntament  de  Moncofa,  per  mitjà  del
present proposa al Ple l'adopció del següent acord per mitjà de la seua inclusió per
despatx extraordinari en l'ordre del dia atenent la urgència de l'assumpte ja que és
imminent la inclusió en el concurs unitari del lloc de treball de Tresoreria, la qual cosa
determina que aquest acord haja de tramitar-se amb la major celeritat possible a fi que
el lloc de Tresoreria compte amb el requisit de la llengua del nivell mitjà o equivalent de
valencià.

En  virtut  de  resolució  de  30  de  juny  de  2016  de  la  Presidència  de  la  Generalitat
Valenciana, es crea el lloc de Tresoreria de l'Ajuntament de Moncofa.

Atenent que en l'article 26 del Decret 32/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es
regula el règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en
l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, s'assenyala:

“Les entitats locals que contemplen en les seues respectives relacions de llocs de treball
el  coneixement  de  l'idioma  valencià  fins  al  nivell  mitjà,  com  a  requisit  del  lloc,
participaran, tant en el concurs ordinari com en l'unitari, amb el nivell que figure en la
relació de llocs de treball”.

Atenent que en l'actualitat el municipi no té aprovada definitivament la Relació de Llocs
de Treball, ja que està en tramitació, i resultant el municipi de Moncofa un municipi de
predomini lingüístic valencià, tal com assenyala l'article 35 de la Llei 4/1983, de 23 de
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novembre, d'ús i ensenyament del valencià, es considera necessari com a requisit del
lloc de Tresoreria el coneixement del valencià fins al nivell mitjà o equivalent.

S'acorda:

Primer.  Establir  com a  requisit  del  lloc  de  Tresoreria  de  l'Ajuntament  de  Moncofa,
reservat a funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la
subescala d'intervenció-tresoreria, el coneixement del nivell valencià o equivalent.

Segon.  Publicar  el  present acord en el  BOP de Castelló i  en el tauler d'anuncis  de
l'Ajuntament.

Tercer. Remetre el present acord amb la publicació en el BOP de Castelló a la Direcció
General d'Administració Local per a la inscripció en la descripció del lloc.

Quart. Remetre el present acord a la Direcció General de Funció Pública dependent del
Ministeri  d'Hisenda i  Administracions Públiques perquè siga  tingut  en compte en  la
convocatòria del concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional." 

...//...

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

Despatx extraordinari - Proposta d'Alcaldia a Ple per a la sol·licitud de bestreta 
de recaptació a la Diputació de Castelló

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que desitja introduir un
punt en l'ordre del dia relatiu a la sol·licitud de bestreta de recaptació a la Diputació de
Castelló.
A continuació motiva la urgència atenent que la data límit per a la sol·licitud de la
bestreta és el dia 30 de novembre de 2017, per la qual cosa s'ha de sol·licitar abans de
la celebració del següent ple ordinari.
Sotmesa a votació l'apreciació de la urgència aquesta queda aprovada per unanimitat
dels assistents.
A continuació el  secretari  dóna compte de la part resolutòria de la proposta que a
continuació es transcriu:
"A la vista de la providència dictada per aquesta Alcaldia, en data 26 d'octubre de 2017,
en virtut de la qual s'ha acordat la incoació de l'expedient per a la sol·licitud de la
bestreta de recaptació a la Diputació per import de 3.200.000 € i s'ha sol·licitat informe
els departament de Tresoreria, Intervenció i Secretaria.
Atés l'informe favorable emés conjuntament per l'interventor, la tresorera i el secretari.
Vist tot això, l'alcalde president que subscriu proposa al Ple l'adopció del següent acord.
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PRIMER.  Aprovar  la  concertació  de  la  bestreta  de  recaptació  amb la  Diputació  de
Castelló,  per  import  de  3.200.000  €,  la  qual  tindrà  la  consideració  d'operació  de
tresoreria, i desplegarà els efectes en l'exercici 2018.
SEGON. Un vegada aprovada la concertació de la bestreta, sol·licitar formalment a la
Diputació el desemborsament d’aquesta, la qual en tot cas es produirà a partir de l'1 de
gener de 2018.
TERCER. Facultar el Sr. alcalde per a la firma de tots aquells documents que siguen
necessaris per a materialitzar el present acord."
...//...
Finalitzades les intervencions, l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), 
sotmet a votació la proposta i queda aprovada per unanimitat dels assistents.

Despatx extraordinari - Proposta d’Alcaldia de modificació del tipus de 
gravamen de l’IBI urbana 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/assentiment

L'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), explica que desitja introduir un
punt en l'ordre del dia relatiu la modificació del tipus de gravamen de l’�Impost sobre
Béns Immobles de Naturalesa Urbana corresponent a l'exercici 2018.
A continuació motiva la urgència atenent els terminis necessaris perquè tal modificació
entre en vigor, per la qual cosa en atenció a aquests, una ulterior aprovació implicaria
que el nou tipus de gravamen no poguera resultar aplicable en l'exercici econòmic de
2018. 
Sotmesa a votació l'apreciació de la urgència, aquesta queda aprovada per unanimitat
dels assistents.
A continuació el  secretari  dóna compte de la part resolutòria de la proposta que a
continuació es transcriu:
"Vista la providència d'Alcaldia en què s'incoa l’expedient per a la modificació del tipus
de gravamen d'IBI  URBANA per  a  2018,  se  sol·licita  a  la  Tresoreria  municipal  que
procedisca al càlcul del tipus de gravamen d'IBI URBANA per a 2018 per a aconseguir
minorar  la  pressió  fiscal  en el  municipi  de Moncofa  de forma tal  que  l'Ajuntament
afronte una reducció en la recaptació d'IBI urbana de 300.000 euros aproximadament i
se sol·licita informe de fiscalització a la Intervenció municipal.
Vist que per la Tresoreria municipal s'ha operat l'esmentat càlcul en què es determina
que el tipus gravamen IBI URBANA per a 2018 que ha de permetre minorar la pressió
fiscal  en  el  municipi  de  Moncofa  i  al  mateix  temps  minorar  el  nivell  d'ingressos
municipals en 300.000 euros aproximadament és del 0,5127 %.
Vist l’informe d’Intervenció- Tresoreria núm. 161/2017.
A la vista del que antecedeix propose al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles en els termes següents:

  
P   Primer. Modificar l'article 2, fixant el tipus de gravamen per als Béns Immobles de 

Naturalesa Urbana en el 0,5127 %.
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Segon. Acordar l'exposició al públic de la referida modificació en el tauler d'anuncis de
l'entitat durant trenta dies i publicar, en tot cas, els anuncis d'exposició en el  Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer. Si transcorregut aquest termini no es presenten reclamacions, es considerarà
definitivament  aprovada  la  modificació  de  l'ordenança.  L'aprovació  definitiva  de  la
modificació serà publicada en el BOP sense que entre en vigor fins que s'haja dut a
terme la dita publicació."
...//...
Finalitzades les intervencions, l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular)
sotmet a votació l'esmena presentada per al Grup Ciutadans que consisteix a establir
un tipus de gravamen del 0,5100%, i queda rebutjada amb el resultat següent:

3 vots a favor que corresponen als vots dels regidors pertanyents al Grup Compromís
(2); i al vot de la regidora pertanyent al Grup ciutadans (1).
9 vots en contra que corresponen als vots dels regidors pertanyents al Grup Popular
(5); als regidors pertanyents al Grup Socialista (3); i al regidor no adscrit (1).

Rebutjada l'esmena, l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a 
votació l'esmena proposada pel Grup Compromís que consisteix a establir un tipus de 
gravamen del 0,4800%, i queda rebutjada amb el resultat següent:

2 vots a favor que corresponen als vots dels regidors pertanyents al Grup Compromís 
(2).

1 abstenció que correspon al vot de la regidor pertanyent al Grup ciutadans (1)

9 Vots en contra que corresponen als vots dels regidors pertanyents al Grup Popular 
(5); als regidors pertanyents al Grup Socialista (3); i al regidor no adscrit (1).

Rebutjades les esmenes proposades pel Grup Compromís i el Grup Ciutadans se sotmet
a votació la proposta en els termes inicials i queda aprovada amb el resultat següent:

3 vots en contra que corresponen als vots dels regidors pertanyents al Grup Socialista 
(3).

9 vots a favor que corresponen als vots dels regidors del Grup Popular (5); vots dels 
regidors pertanyents al Grup Compromís (2); al vot de la regidora pertanyent al Grup 
Ciutadans (1); i al vot corresponent al regidor no adscrit (1).

Despatx extraordinari
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___________

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Dació de compte de l'escrit de renúncia al càrrec de regidora

Vist  l'escrit  de  renúncia  al  càrrec  de  regidora  subscrit  per  Rocío  Martínez  Casado
presentat per registre d'entrada amb el núm. 2017-E-RC-8319 i data 18-10-2017 en
virtut del qual es posen de manifest les raons que li han dut a formalitzar la renúncia
voluntària al càrrec.

Vist que Rocío Martínez Casado, regidora d'aquest Ajuntament, va prendre possessió
d'aquest càrrec el dia 13 de juny de 2015, després de les eleccions locals celebrades el
dia 24 de maig de 2015.

En compliment de l’art. 9.4 RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el
ROF, i 182 LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, el Ple de la corporació adopta el següent

ACORD
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al  càrrec de regidora de l'Ajuntament
presentada per Rocío Martínez Casado.

SEGON. Remetre la certificació d'aquest acord a la Junta Electoral Central juntament
amb la còpia de l'escrit de renúncia i la indicació que la persona a la qual correspon
cobrir la vacant, a judici d'aquesta corporació, és Pedro Martí Castelló, següent de la
mateixa  llista  que el  renunciant,  i  sol·licita  a  la  Junta  que  remeta la  corresponent
credencial per tal que puga prendre possessió del càrrec.

Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària, del 2017-
2273 al 2017-2504

___________

C) PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT 


