
JESÚS  HERNÁNDEZ  LAHERA,  LLICENCIAT  EN  DRET,  SECRETARI  ACCTAL.  DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLO

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 09/2017 de la corporació municipal, que va
tenir lloc, amb caràcter  ordinari, el dia 22 de juny de 2017, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 08/2017 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 22
DE JUNY DE 2017. 

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 15.15 hores del dia 22 de juny de 2017, es
reuneixen,  amb  caràcter  ordinari  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
Filomena Natividad Agut Barceló
Ildefonso Añó Lores
Carlos Flos Fresquet
Román José Sánchez Mateu
Marta Escudero Albor

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

                                               Juan José Cornelles Batiste
José María Compte Brosed

Secretari acctal:                  Jesús Hernández Lahera
Interventor:  Antonio Losilla Pallarés

 
La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 19 de juny de 2017, i s'examinen els
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següents punts de l'ordre del dia:  

1. DICTAMEN A LA PROPOSICIÓ D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 8/2017

Exp.  I-002/17-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de  l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics,
que va tenir lloc en  data  19 de juny de 2017, que és del següent tenor literal:

«Se sotmet a  consideració  de  la  Comissió  el  contingut  de  la  proposta  que formula  el  tinent
d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 7 de juny de 2017, que és del
següent tenor literal:

“Vist l'informe que emet l'interventor núm. 131/2017, de data 7 de juny de 2017, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 8/2017, en relació amb la factura relacionada en la
relació de factures núm. F/2017/8.

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 que formula l'interventor en el seu informe núm. 131/2017, de data
7 de juny de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2017, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de 57.282,83€, i que correspon a la factura que s'expressa en la relació
de factures núm. F/2017/8.”

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-
PSOE de Benicarló, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i Ciutadans-C'S Benicarló i
tres vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular, emet un dictamen
favorable per elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació: 

El  regidor  delegat  d'Hisenda  i  Serveis  Econòmics,  el  Sr.  Flos,  explica  l'expedient  i  els  acords
proposats.  

Sr. Serrano:

El Sr. Serrano exposa que aquesta factura porta un informe que conté l'objecció de l'interventor.
Tot i això, afegeix que els pareix bé que l'equip de govern l'alce aquest i voten a favor de l'aprovació
del pagament per tal d'obtenir la subvenció. En canvi,  —diu—, el seu grup s'abstindrà en aquest
punt.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 12 vots a favor (grups
municipals  PSPV-PSOE  de  Benicarló,  Compromís-Esquerra  Republicana  del  País  Valencià  i
Ciutadans-C'S Benicarló i 7 abstencions (grup municipal del Partit Popular).
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2. DICTAMEN A LA PROPOSICIÓ DE CONTINUÏTAT DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA
MENJAR A CASA I COMPROMÍS DE COFINANÇAMENT PER ALS EXERCICIS 2018-2019.

Exp.  BS-58/2013.

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació
Ciutadana i Joventut, que va tenir lloc en  data  19 de juny de 2017, que és del següent tenor literal:

«“En relació a la continuïtat en l'adhesió al programa Menjar a Casa, es presenta a la sessió 8/2017
de la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut la següent
proposta

Relació de fets

En data 2 de  juny de 2017, r.e.  10576,  es  rep ofici  de la  Direcció General  de Serveis  Socials  i
Persones en Situació de Dependència pel qual se'ns informa, com a municipi adherit al programa
de  «Menjar  a  Casa»,  que  es  prorroga  la  duració  del  contracte  administratiu  de  serveis  del
programa des de l'1 d'octubre de 2017 fins al 30 de desembre de 2018. Sol·liciten a l'Ajuntament la
conformitat en la continuïtat en aquest programa i l'aportació, abans del 30 de juny, d'un certificat
de l'interventor acreditant l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar el programa en
l'exercici  en curs en el percentatge que li  correspon i  un certificat d'acord adoptat per l'òrgan
competent, sobre el compromís en la inclusió en els pressupostos següents.

A aquests efectes la coordinadora de Serveis Socials ha emès informe en data 6 de juny amb
proposta favorable a la continuïtat amb la participació en el servei i al finançament proposat per la
Conselleria.

Per  part  del  Negociat d'Intervenció s'ha redactat,  en data 14 de juny de 2017, un certificat de
l'existència, al pressupost vigent, de crèdit suficient per a finançar el programa.

Consta també document d'Intervenció pel qual s'informa que no procedeix cap fiscalització de
l'objecte d'aquest acord de continuïtat en el programa.

Per  tot  el  que  s'ha  exposat,  la  regidora  delegada  de  Benestar  Social  proposa  a  la  Comissió
Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut, que emeta un dictamen
favorable als acords següents:

Primer.  Aprovar  la  continuïtat  en  la  participació  en  el  programa  «Menjar  a  Casa»,  amb  les
condicions estipulades en el conveni signat amb la Conselleria de Benestar Social en data 15 de
novembre de 2013, durant el període de pròrroga estipulat per Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives des de l'1 d'octubre de 2017 fins el 31 de desembre de 2018.

Segon. Adquirir el compromís d'incloure als Pressupostos Municipals per als exercicis 2018 i 2019,
la quantia de 9.004,80 €, (8.366,40 € i 638,40 € respectivament), destinats a cobrir les despeses
del  programa Menjar  a  Casa,  corresponent  a  l'import  estipulat  com a  aportació  municipal  al
conveni vigent.

Tercer.  Traslladar  aquesta  resolució  a  la  Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques
Inclusives, als efectes sol·licitats, i als departaments municipals corresponents.”

Els membres de la comissió accepten per unanimitat el contingut de la proposta i acorden elevar-
la al Ple municipal per a la seua aprovació.»
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Deliberació: 

La regidora delegada de Benestar Social, la Sra. Escudero, explica l'expedient i els acords proposats
i, com que no hi ha deliberació, el punt se sotmet a votació.

Votació:

Sotmés  el  dictamen transcrit  a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  unanimitat  dels
membres assistents.

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 13.19 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, 22 de juny  de 2017

L'alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando
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