
FCO. JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE
BENICARLO.

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 17/2017  de la corporació municipal, que va
tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 23 de novembre de 2017, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 17/2017 QUE VA TENIR LLOC EL
DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017.

A Benicarló, al saló de sessions de l'ajuntament, a les 08.00 hores del dia 23 de novembre de 2017,
es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació
municipal  que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles
Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats
Rosa Ana Marzá Caldés
Filomena Natividad Agut Barceló
Ildefonso Añó Lores
Carlos Flos Fresquet
Román José Sánchez Mateu
Marta Escudero Albor

 Joaquím Bueno  Bosch
Josep Manel Barberà Sorlí  
Susana Pérez Alonso
Juan Antonio Mañá Ferrer
José María Serrano Forner
Juan Manuel Cerdá Tena
María Nieves Eugenio Bayo 
Pedro Joaquín García Bautista
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí

 Juan José Cornelles Batiste

Absències: María Jovaní Palau
José Mª. Compte Brosed

Secretari:         Fco. Javier Latorre Pedret
ViceInterventor:   Fernando Ferrer Galindo  

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 20 de novembre de 2017. 

PUNT 1 I  ÚNIC. DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDIT   NÚM.  23/2017,  CORRESPONENT  A  L'EXPEDIENT  NÚM.  I-
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002/17-HCADGP. 

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics,
que va tenir lloc en data 20 de novembre de 2017, que és del següent tenor literal.

«Se  sotmet  a  consideració  de  la  Comissió  el  contingut  de  la  proposta  formulada  pel  tinent
d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 15 de novembre de 2017, del
següent tenor literal: 

“Vist l'informe emès per l'interventor núm.  306/2017, de data 15 de novembre de 2017,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  23/2017, en relació amb la relació de
factures núm. F/2017/23.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació,
de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial decret
500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos
i  50.12  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.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo
al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe núm. 306/2017, de
data  15 de novembre de 2017,  per tractar-se d'actuacions de l'Administració  municipal nul·les de
ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2017, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de  412.157,06 €, i que correspon a  les factures que  s'expressen en la
relació de factures núm. F/2017/23.”

En primer lloc fa ús de la paraula el  senyor Serrano Forner (representant del grup municipal del
Partit Popular) per a preguntar com és que en la relació comptable de factures núm. F/2017/23
figuren  diverses  factures  registrades  on  s'indica  “Fiestas  solo  concejal”,  i  en  l'informe  emés  r
l'interventor núm. 306/17, de data 15 de novembre de 2017, en  l'apartat “antecedentes de hecho”,
consta  el  següent:  “Consta en cada factura la  conformidad del  Concejal  Delegado y  del  técnico
municipal correspondientes, verificando la efectiva recepción por el Ayuntamiento de Benicarló de las
prestaciones facturadas cuyo pago se pretende, la corrección de la prestación realizada y la pertinencia
y corrección del importe a cobrar; en consecuencia, se sobreentiende que existe una orden municipal,
bien del Alcalde, bien de Concejal Delegado, para la realización de la prestación facturada.”

Acte seguit,  l'interventor indica que existeixen dictàmens de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa  on es  conclou que és  suficient  la  signatura  per  part  de  l'òrgan polític,  el  qual
assumeix la realització de la prestació de conformitat, sense que siga necessària ni siga condició
sine qua non la signatura del funcionari del departament corresponent en l 'esmentada factura. No
obstant això, indica que analitzarà aquesta precisió efectuada pel senyor Serrano Forner. 

En conseqüència, la comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló  i Compromís-Esquerra Republicana del  País Valencià  i quatre vots en contra
dels  representants  del grup  municipal  del  Partit  Popular  i del  grup  municipal  Ciutadans-C'S
Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la Corporació l'esmentada proposta d'acord
per a la seua aprovació.»

Deliberació:

La deliberació consta al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
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Àudio: 01.mp3

Votació:

Sotmés  el  dictamen  a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per 11  vots  a  favor  (grups
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i  8 en
contra (grups  municipals Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 23.05 hores. En dono
fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 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, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.   

Vist i plau

Benicarló, 23 de novembre de 2017

L'alcaldessa
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