
FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT
DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 09/2018 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter ordinari, el dia 26 de juliol de 2018, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 09/2018 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 26 DE
JULIOL DE 2018.

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 26 de juliol de 2018, es 
reuneixen, amb caràcter ordinari 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
María Jovaní Palau
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí

 Juan José Cornelles Batiste
José Mª Compte Brosed 

Secretari:  Francisco Javier Latorre Pedret

Interventor:  Antonio Losilla Pallares.

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 23 de juliol de 2018. 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 8/2018, DE DATA 28 DE JUNY DE 2018
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Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2018, de 
28 de juny de 2018. 

2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS CÀRRECS DE REINA, DULCINEA I
DAMES DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2018.

Ex. 78/2018 Cultura

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esport, que va
tenir lloc en data 17 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal: 

S'adona de la proposta del regidor delegat de Festes, que diu el següent:

«PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL  NOMENAMENT  REINA,  DULCINEA  I  DAMES  DE  LA  CORT
D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2018

«Relacio de fets

Amb motiu de la celebració de les properes Festes Patronals, que se celebraran del 17 al 26 d'agost de
2018, en honor a Sant Bartomeu, els Sants Màrtirs Abdó i Senén i Santa Maria de la Mar, la Comissió
de Festes, en reunió celebrada en data 12 de juliol de 2018, per unanimitat, va acordar, proposar a la
Il·lma. Corporació Municipal per a la seua aprovació, el nomenament de la reina, dulcinea i dames de
la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2018.

El regidor delegat de Festes, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 

1r- Aprovar el nomenament dels càrrecs de reina, dulcinea i dames de la Cort d'Honor de les Festes
Patronals 2018, que es detallen a continuació:

Reina de les Festes Patronals 2018, Sara Herrero Gilabert

Dulcinea, Ana Isabel Roca Cervera

Dames de la Cort d'Honor,

Meritxell Melet Arín
Andrea Najarro Armengol
María Oller Roda
Andrea Ferrer Fernández
Verónica Ferrón Najarro
Rosa Mª Cerdà Sorlí

Dames infantils,

Lucía Ancosta Vallés
Lucía Mejías Soriano
Adriana Beltrán Barba
Claudia Morera Castell»

La Comissió, per unanimitat, dictamina favorablement la proposta.»

Votació:

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

3. DICTAMEN A LA PROPOSTA NOMENAMENT MANTENIDOR FESTES PATRONALS 2018.

Ex. 72/2018   

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esport, que va
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tenir lloc en data 17 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal:

«Vista la proposta de l'Alcaldia, del següent tenor literal:

“PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS 2018

El pròxim mes d'agost es celebraran les nostres Festes Patronals i, dins dels actes programats, un
dels mes importants és el de l'exaltació de la reina, dulcinea i  dames de la Cort d'Honor amb la
imposició de bandes i el Pregó de Festes a càrrec del mantenidor.

Per aquest motiu, per al Pregó de les Festes Patronals, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament el
nomenament del Sr. Jorge Borrás Valverde com Mantenidor de les Festes Patronals 2018.  

El pintor i escultor benicarlando Jorge Borrás Valverde es llicenciat per l’Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi a Barcelona, i  ha desenvolupat la seua trajectòria professional a França, on ha
acumulat multitud de distintius.

Entre els mèrits més destacats de l’artista, destaquen la Medalla Arts-Ciències-Lletres (una distinció
que atorga el Ministeri de Cultura de França), ser membre honorari de l’Acadèmia Europea de Belles
Arts de Brussel·les, haver sigut membre de l’Associació Internacional d’Arts Plàstiques de la Unesco i
secretari general de l’Associació d’Artistes i Intel·lectuals Espanyols a França. A més, també forma
part de l’Acadèmia Internacional de Belles Arts del Quebec, és president de la Societat d’Artistes de
Vaucresson i ha sigut guanyador del premi Ciutat de La Celle St. Cloud 2014.

Pel que fa a exposicions, l’artista benicarlando ha mostrat les seues obres a l’Ambaixada Espanyola a
París, a la Galeria Notre Dame, al Museu de Rioja i a la Galeria Bortier de Brussel·les, entre d’altres. 

Respecte dels principals treballs que ha dut a terme, destaquen la creació de medalles i escultures
per a la Casa de la Moneda de París; el monument dedicat al Doctor Coll que es troba a Benicarló; la
portada de la novel·la «Los amigos de Vicente» de J. M. Robert; el trofeu per a l’Associació Los Niños
de la Tierra, de Yannick Noah; un bust de l’expresident de la República Francesa, Jacques Chirac, o
l’obra «Cristo resucitado», ubicat a l'església de Sant Bartomeu a Benicarló.

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia proposa l'adopció del següent acord:

Nomenar al Sr. Jorge Borrás Valverde mantenidor de les Festes Patronals de Benicarló 2018.”

La comissió, per unanimitat, dictamina favorablement la proposta.»

Votació:

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

4.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL  PROGRAMA D'ACTES  DE  LES  FESTES
PATRONALS 2018

Ex. 79/2018

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esport, que va
tenir lloc en data 17 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal:

«Atès el programa de les festes patronals proposat per la Comissió de Festes 2018.

Atesa la proposta presentada pel regidor delegat de festes del següent tenor literal:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES PATRONALS 2018.
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Relació de fets

Amb motiu de la celebració de les properes Festes Patronals, que se celebraran del 17 al 26 d'agost de
2018, en honor a Sant Bartomeu, Sants Màrtirs Abdó i Senén i Santa Maria de la Mar, la Comissió de
Festes, en reunió celebrada en data 12 de juliol de 2018, per unanimitat, va acordar, proposar a la
Il·lma. Corporació Municipal per a la seua aprovació, la programació de les Festes Patronals 2018.

El regidor delegat de Festes, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1r-  Aprovar  el  programa  d'actes  de  les  Festes  Patronals  2018,  redactat  pels  components  de  la
Comissió de Festes.»

La Comissió, per unanimitat, dictamina favorablement la proposta presentada.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 04.mp3

Votació:

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

5.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  D'INCORPORACIÓ  DE  MEMBRES  A  LA
COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2018 I NADAL I REIS 2018-2019.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esport, que va
tenir lloc en data 17 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal:

Vista la següent proposta presentada pel regidor delegat de festes: 

Relació de fets 

Vistes les sol·licituds presentades pels interessats en formar part de la Comissió de Festes de 
Benicarló.

Atès  l'acordat  per  la  Comissió  de  Festes,  en  sessions  celebrades  en  dates  01-03-18  i  12-07-18,
acceptant les propostes presentades per Carlos Gelida Roig, Cristian Queralt Carda, Carlos Beltrán
Sebastián, Claudia Sorlí Alsina i Gerard Saura Añó de formar part de la Comissió de Festes, per a les
Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019.  

El regidor delegat Festes, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord:

1r- Aprovar la incorporació dels senyors i senyora esmentats a sota, per formar part de la Comissió de
Festes de Benicarló i modificar l'acord plenari de data 28 de març de 2018, mitjançant el qual es va
aprovar la composició de la Comissió de Festes.

Carlos Gelida Roig
Cristian Queralt Carda
Claudia Sorlí Alsina
Carlos Beltrán Sebastián
Gerard Saura Añó»

La  Comissió,  per  assentiment  de  tots  els  assistents,  acorda  dictaminar  favorablement  aquesta
proposta.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
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Àudio: 05.mp3

Votació:

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

6.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  NOMENAMENT  PERSONA  DESTACADA  EN  L'ÀMBIT
CULTURAL DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ.

Ex. 65/2018 Cultura

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esport, que va
tenir lloc en data 17 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal:

«Dono compte de la proposta del Consell Municipal de Cultura que va tenir lloc el dia 12 de juliol de
2018, del següent tenor literal:

 «2. Elecció de persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló 2018.

Es dóna compte del nom dels diferents candidats proposats i que son les següents:

• David Rubiera Esteve.
• Associació Falla Benicarló.
• Josep A. Albiol Alberich.

A continuació i degut a que els membres del Consell coneixien les propostes i mèrits presentats, per
haver rebut amb anterioritat còpia de les mateixes, es procedeix a la votació  que dóna el següent
resultat:

• David Rubiera Esteve: 2 vots.
• Associació Falla Benicarló: 2 vots.
• Josep A. Albiol Alberich: 7 vots.
• I 1 vot en blanc.

Per la qual cosa, s'acorda proposar al Sr. Josep A. Albiol Alberich, com a Persona destacada en l'Àmbit
Cultural de la Ciutat de Benicarló 2018.»

La Comissió, dictamina favorablement dita proposta per unanimitat.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 06.mp3

Votació:

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

7. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L’ÀMBIT
DE L’ACCIÓ SOCIAL

Ex. BS-40/2018

Dono  compte  del  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  l’Àrea  de  Benestar  Social,  Sanitat,
Participació Ciutadana i Joventut, que va tenir lloc en data 17 de juliol de 2018, que és del següent
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tenor literal:

«La Presidenta exposa a la Comissió Informativa per a dictamen el contingut de la següent proposta:

«En reunió del Consell Municipal de Benestar Social celebrada el dia 11 de juliol de 2018 es presenten
dos candidatures al nomenament de persona destacada en l’àmbit social 2018: 

1. A proposta de la regidoria de Benestar Social es presenta a Jesús Arnau Fresquet, precursor
i dinamitzador de l’Hort de les Flors. 

2. A proposta de l’entitat Cáritas es presenta a la Societat Sant Vicent de Paül, entitat de
caràcter benèfic i social del municipi. 

Es sotmeten les propostes a la votació dels assistents amb el resultat de 8 vots a favor de Jesús
Arnau Fresquet i 7 vots a favor de la Societat Sant Vicent de Paül. 

A la vista de la votació, els membres del Consell Municipal de Benestar Social adopten els següents
acords: 

Primer:  Proposar  la  designació  de Jesús  Arnau Fresquet com a Persona destacada en l'àmbit  de
l'Acció Social per a l'any 2018. 

Segon:  Donar  trasllat  d'aquesta  proposta  a  la  Comissió  Informativa  de  Benestar  Social,  Sanitat,
Participació Ciutadana i Joventut per tal que dictamine i es propose l'aprovació al Ple municipal.»

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  l'adopció  de  l'acord
següent:

Primer. Dictaminar favorablement el nomenament de Jesús Arnau Fresquet com a persona destacada
en l'àmbit de l'acció social de l'any 2018. 

Segon. Sotmetre aquest dictamen per a la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament.»

La presidenta sotmet la proposta a dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat,
Participació Ciutadana i Joventut i queda aprovada per unanimitat dels membres assistents.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 07.mp3

Votació:

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

8. PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2019 I FESTES ESCOLARS CURS 2018-2019.

Ex. 69/2018 Cultura 

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació, Cultura i Esport, que va
tenir lloc en data 17 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal:

«Vist l'acord del Consell Escolar Municipal de data 9 de juliol de 2018, corresponent a la designació
de les Festes Escolars per al curs 2018/2019.

Vista la  proposta formulada per l'alcaldessa en data 10 de juliol  de 2018,  per la  qual es proposa
designar els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, i 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu, com
a festes locals per a l'any 2019, així com designar els dies 2 de novembre de 2018, 7 de desembre de
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2018 i 18 de març de 2019, com a festes escolars per al curs 2018-2019, d'acord amb la proposta del
Consell Escolar Municipal.

La  Comissió,  dictamina per  unanimitat,  proposar  al  Ple  de  l'Ajuntament l'adopció  dels  següents
acords:

Primer. Designar festes locals per a l'any 2019 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori i el 24
d'agost, festivitat de Sant Bartomeu.

Segon. Designar festes escolars per al pròxim curs 2018/2019, els dies 2 de novembre de 2018, 7 de
desembre de 2018 i 18 de març de 2019.»

Intervencions i deliberacions:

Àudio: 08.mp3

Votació:

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

9.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  LA  PROPOSTA  DE  PLA  GENERAL
ESTRUCTURAL I L'EXPEDIENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA, AIXÍ
COM LA SEUA REMISSIÓ A L'ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL. (PG/313)

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Territori que va tenir
lloc en data 18 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal:

« Se sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta del T.A.G. d'Urbanisme, Sr.
Jesús Hernández Lahera, de data 22 de juny de 2018:

«Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar  que el presente informe, no suple en caso
alguno, a los informes preceptivos que corresponda emitir al funcionario de esta Corporación, que
tenga asignada esta función en la ficha descriptiva de su puesto de trabajo;  a los que se hayan
podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir, para la válida adopción de los acuerdos
correspondientes,  para  que el  presente  expediente  se  tramite  conforme  al  procedimiento
establecido legalmente.

Por lo que debemos indicar que  no es competencia de este T.A.G. de Urbanismo la emisión del
presente informe,  ya que no aparece contemplada entre las  funciones de la  RPT del  puesto de
trabajo denominado “Adjunto a la Jefatura de Servicios, Urbanismo y Obras” del Ayuntamiento de
Benicarló, que ocupa el TAG de Urbanismo, la emisión de informes, ya que únicamente se indica la
emisión de la “propuesta de resolución” de los expedientes, por lo que debería modificarse la ficha
descriptiva  del  citado  puesto  de  trabajo,  para  evitar  irregularidades  en  los  procedimientos
administrativos en los que pudiera intervenir.

No obstante y en aras del principio de buena fe, que siempre ha presidido las actuaciones de este
T.A.G. de Urbanismo en los diferentes expedientes en que ha intervenido a lo largo de los años, se
emite el siguiente

INFORME JURÍDICO

Exposición de hechos
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I.- En fecha 7 de agosto de 2017, el Pleno del Ayuntamiento, adoptó el siguiente acuerdo:

1. “Aprovar el Pla de Participació Pública que acompanya a la versió preliminar del Pla General
Estructural i  l'Estudi  Ambiental  i  Territorial  Estratègic,  proposat  per  la mercantil  Territori  i
Ciutat, S.L., els serveis de la qual ha contractat l'Ajuntament de Benicarló, i presentat en data 20
de juliol de 2017 (registre d'entrada nº 13.850). 

2. Sotmetre  la  versió  preliminar  del  Pla  General  Estructural  i  l'Estudi  Ambiental  i  Territorial
Estratègic,  i  la  resta  de  documents  exigibles  per  la  normativa  sectorial,  proposats  per  la
mercantil Territori i Ciutat, S.L., els serveis de la qual ha contractat l'Ajuntament de Benicarló, i
presentats en data 20 de juliol de 2017 (registre d'entrada nº 13.850), a la fase de participació
pública  i  consultes  amb  les  administracions  afectades  i  amb  les  persones  interessades,
mitjançant les accions definides en el pla de participació pública. 

3. Publicar anuncis en el DOCV i en premsa escrita de gran difusió i posar a la disposició del públic
els documents esmentats en l'apartat anterior en el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament
de  Benicarló  (plaça  del  Dr.  Pera,  3r  pis)  i  en  la  pàgina  web  municipal:
www.ajuntamentdebenicarlo.org. 

4. El període de participació pública i consultes serà de tres mesos,  a comptar des del següent a la
publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Durant el
mateix qualsevol persona interessada podrà formular al·legacions i observacions i podrà aportar
tot tipus de documentació o mitjans de prova que s'estimen adequats en el seu suport .

5. Realitzar consulta a les empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i
telecomunicacions, perquè emeten informe sobre les necessitats i condicions tècniques mínimes
imprescindibles  dels  projectes,  obres  i  instal·lacions  que  hagen  d'executar-se  amb  càrrec  a
l'actuació urbanística.

6. Suspendre, en tot el terme municipal, la tramitació i l'atorgament de tot tipus de llicències, així
com, de l'aprovació de nous programes d'actuació, que siguen incompatibles amb l'antiga i/o
amb la nova ordenació proposada, durant el termini màxim legalment previst.”

II. En el D.O.G.V. número 8155, de fecha 29 de agosto de 2017, aparece publicado el acuerdo plenario
citado en el expositivo anterior. 

III. En fecha 31 de mayo de 2018 (registro de entrada número 11 219) la mercantil Territorio y Ciudad
S.L.P., presenta una copia en papel y dos copias en formato digital de la Propuesta Final del Plan
General Estructural de Benicarló.

IV. En fecha 20 de junio de 2018 (registro de entrada número 12 642) la mercantil Territorio y Ciudad
S.L.P., presenta una copia en papel del Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica
del Plan General Estructural de Benicarló, así como documentación referida a la subsanación de las
observaciones  señaladas  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  al  documento  de  Plan  General
Estructural entregado en fecha 30/05/18; así como dos copias en formato digital de la Propuesta
Final del Plan General Estructural de Benicarló.

V.  Una vez examinado por los Servicios Técnicos Municipales la documentación presentada por la
mercantil  Territorio y Ciudad S.L.P.,  con fecha 21 de junio de 2018, se ha emitido informe favorable
por parte del Arquitecto Municipal, a la Propuesta Final del Plan General Estructural de Benicarló.

Fundamentos de derecho

Primero-  Por  el  equipo  técnico  encargado  de  la  elaboración  del  Plan  General  Estructural  del
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Municipio de Benicarló, la mercantil  Territorio y Ciudad, S.L.P., se ha puesto de manifiesto, que los
trabajos de redacción del  mencionado instrumento de planeamiento, han adquirido el  suficiente
grado  de  desarrollo  para  permitir  a  los  interesados  la  formulación  de  objetivos,  alternativas  y
propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para la redacción del Plan General
de Ordenación Urbanística.

Las alegaciones presentadas por los particulares durante el período legalmente habilitado para ello,
han  sido  informadas  por  la  mercantil  Territorio  y  Ciudad,  S.L.P., mediante  un  extenso  informe
presentado ante el Ayuntamiento y que obra en el expediente.

Segundo- A la vista del resultado de la exposición al público y de los estudios técnicos realizados, la
Corporación acordará lo procedente en cuanto a los criterios y soluciones generales con arreglo a los
cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan General Estructural.

Debemos indicar que el artículo 54 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje prevé que, tras el periodo de participación pública y consultas, el
órgano promotor redactará una propuesta de plan o programa, introduciendo las modificaciones
derivadas de dicho trámite, formará el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica y
remitirá  tanto la  propuesta  de  plan o  programa como el  expediente  de evaluación ambiental  y
territorial estratégica al órgano ambiental y territorial.

En segundo lugar, el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica deberá contener:

a)  El estudio ambiental y territorial estratégico (en el expediente figura en el Documento
VIII, Libro I, aportado por el equipo técnico encargado de la elaboración del PGE).

b)  Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de participación
pública en los términos establecidos en el apartado 4.c) del artículo 54 de esta ley (en el
expediente figura en el Documento VI,  aportado por el equipo técnico encargado de la
elaboración del PGE).

c) La descripción de cómo se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales,
funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración el documento de
alcance,  el  estudio  ambiental  y  territorial  estratégico  y  el  resultado  de  las  consultas  e
información pública. También se describirá la previsión de los efectos significativos sobre el
medio  ambiente  y  el  modelo  territorial  que  se  derivarán  de  la  aplicación  del  plan  o
programa (en el  expediente figura en el Documento VI,  aportado por el  equipo técnico
encargado de la elaboración del PGE).

d)  La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del proceso de
elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del plan o programa, con las
particularidades del plan de participación pública (en el expediente figura en el Documento
VI, aportado por el equipo técnico encargado de la elaboración del PGE).

e) El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos exigibles
para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable, proponiendo también
medidas de seguimiento (en el expediente figura en el Documento VII,  aportado por el
equipo técnico encargado de la elaboración del PGE).

Tercero. El proyecto de Plan General Estructural se ha formado con los documentos que exige el
artículo  34.4  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,
Urbanismo y Paisaje, siendo los siguientes: 

9

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



Documentos sin eficacia normativa: 

a)  Memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto, indicando la oferta
de suelo y de edificabilidad, cuantificadas por clases y zonas de suelo. Dicho modelo será
suficiente  y  adecuado  a  la  demanda  y  a  los  objetivos,  umbrales  e  indicadores  de
sostenibilidad (en el expediente figura en el Documento I, Libro II, aportado por el equipo
técnico encargado de la elaboración del PGE).

b) Documentos de la evaluación ambiental y territorial, conforme al capítulo II del título III
de  este  libro,  en  los  que  se  incluirán,  si  fueren  necesarios,  los  estudios  de  tráfico,  de
movilidad y transporte, del potencial de vivienda y de suelo para actividades económicas,
acústico,  de  inundabilidad,  de  disponibilidad  de  recursos  hídricos,  de  evaluación  socio-
económica, de patrimonio cultural, de afección a la Red Natura y, en general, todos los que
sean  exigibles  por  aplicación  de  la  normativa  sectorial  (en  el  expediente  figura  en  el
Documento VIII, Libro II, aportado por el equipo técnico encargado de la elaboración del
PGE).

c)  Estudio de paisaje (en el expediente figura en el Documento V, aportado por el equipo
técnico encargado de la elaboración del PGE).

d) Informe de viabilidad económica (en el expediente figura en las páginas 171 y siguientes
del Documento I, de la Memoria General, Libro II, aportado por el equipo técnico encargado
de la elaboración del PGE).

e)  Memoria  de  sostenibilidad  económica  (en  el  expediente  figura  en  las  páginas  177  y
siguientes del Documento I, de la Memoria General, Libro II, aportado por el equipo técnico
encargado de la elaboración del PGE).

f)  Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución (en el expediente figura en las
páginas 161 y siguientes del Documento I, de la Memoria General, Libro II, aportado por el
equipo técnico encargado de la elaboración del PGE).

Documentos con eficacia normativa: 

a)  Planos  de  ordenación  estructural,  plasmando  gráficamente  y  a  escala  adecuada  los
contenidos  que  le  son  propios  (en  el  expediente  figura  en  el  Documento  II,  Libro  II,
aportado por el equipo técnico encargado de la elaboración del PGE).

b)  Normas  urbanísticas  de  rango  estructural  respecto  a  los  siguientes  extremos (en  el
expediente figuran en el Documento III,  aportado por el equipo técnico encargado de la
elaboración del PGE):

1. Objetivos y directrices estratégicas del desarrollo territorial previsto.

2.  Disposiciones normativas de los estudios sectoriales que sean de aplicación al
plan.

3.  Clasificación del suelo.

4.  Regulación de cada una de las zonas de ordenación previstas conforme a este
título.

5. Criterios de cálculo y parámetros de equidistribución aplicables.

6.  Criterios  de  distribución  de  reservas  de  vivienda  sometidas  al  régimen  de
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protección pública.

7.  Identificación  de los  instrumentos  urbanísticos  que  contienen  la  ordenación
pormenorizada.

c) Fichas de zona, relativas a las zonas de ordenación estructural que defina el plan, según
los modelos que se incluyen en el anexo V de esta ley (en el expediente figuran en el
Documento III, aportado por el equipo técnico encargado de la elaboración del PGE). 

d)  Fichas  de  gestión,  con  criterios,  determinaciones  y  parámetros  de  la  ordenación
estructural  para el  desarrollo de cada sector o ámbito de unidad de ejecución previsto,
según los modelos que se incluyen en el anexo V de esta ley (en el expediente figuran en el
Documento III, aportado por el equipo técnico encargado de la elaboración del PGE).  

e) Catálogo de protecciones y delimitación de zonas de vigilancia arqueológica y entornos
de protección de los bienes incluidos, con el contenido del artículo 42 de esta ley (en el
expediente figuran en el Documento IV, aportado por el equipo técnico encargado de la
elaboración del PGE). 

Cuarto.- Por lo expuesto, desde el plano jurídico se informa favorablemente aprobar la propuesta de
Plan General Estructural y el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica, así como
su remisión al órgano ambiental y territorial, a tenor de lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.

Es cuanto tengo el deber de informar, advirtiendo que la opinión jurídica recogida en el presente
informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho.»

Sotmesa  a  votació  l'anterior  proposta,  s'acorda  per  majoria  dictaminar  favorablement  la  seua
aprovació:5 a favor (3PSOE I 2 COMPROMÍS) i 4 abstencions (3 PP i 1 ciutadans).»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 09.mp3

Votació:

Sotmès 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) 10 vots en contra
(grups municipals Partit Popular i Ciutadans C’s Benicarló). 

10. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA, DE L'ESTUDI DE DETALL PER A
LA MODIFICACIÓ DE L'ALINEACIÓ DE LA RODONA D'INTERSECCIÓ DE L'AVINGUDA ILLES
COLUMBRETES AMB EL  CARRER PENÍSCOLA I  LA REGULARITZACIÓ DE  LLINDES  DE  LES
DUES  PARCEL·LES  AFECTADES  PER  AQUESTA  MODIFICACIÓ,  EN  L'ÀMBIT  DEL  PAI  UE-
SECTOR 5 «SOLAES»I PART DEL SOL URBÀ (MPG/3397)

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Territori que va tenir
lloc en data 18 de juliol de 2018, que és del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la comissió el següent informe-proposta del T.A.G. d'Urbanisme, Sr.
Jesús Hernández Lahera, de data 11 de juny de 2018:

«En relación con el  expediente  MPG/3397 de Urbanismo,  relativo  a  la  Propuesta  de  Estudio  de
Detalle  para  la  modificación  de  la  alineación  de  la  rotonda  de  intersección  de  la  Avenida

11

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



Columbretes con la Calle Peñíscola y la regularización de lindes de las dos parcelas afectadas por
esta modificación,  en el  ámbito del  PAI UE-SECTOR 5 “SOLAES”  y parte  de suelo urbano,  cuyo
promotor es D. José Ancosta Bover, siendo el Técnico redactor el Arquitecto D. Jaime Ibañez Masip,
desde el  punto de vista jurídico, procede manifestar  que el  presente informe,  no suple en caso
alguno, a los informes preceptivos que corresponda emitir al funcionario de esta Corporación, que
tenga asignada esta función en la ficha descriptiva de su puesto de trabajo;  a los que se hayan
podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir, para la válida adopción de los acuerdos
correspondientes,  para  que el  presente  expediente  se  tramite  conforme  al  procedimiento
establecido legalmente.

Por lo que debemos indicar que  no es competencia de este T.A.G. de Urbanismo la emisión del
presente informe,  ya que no aparece contemplada entre las  funciones de la  RPT del  puesto de
trabajo denominado “Adjunto a la Jefatura de Servicios, Urbanismo y Obras” del Ayuntamiento de
Benicarló, que ocupa el TAG de Urbanismo, la emisión de informes, ya que únicamente se indica la
emisión de la “propuesta de resolución” de los expedientes, por lo que debería modificarse la ficha
descriptiva  del  citado  puesto  de  trabajo,  para  evitar  irregularidades  en  los  procedimientos
administrativos en los que pudiera intervenir.

No obstante y en aras del principio de buena fe, que siempre ha presidido las actuaciones de este
T.A.G. de Urbanismo en los diferentes expedientes en que ha intervenido a lo largo de los años,
podemos indicar que:

Relación de hechos

I.- En fecha 22 de septiembre de 2017 (registro de entrada número 17 153), D. JOSÉ ANCOSTA BOVER,
NIF: 18698546-Y con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida Jacinto Benavente número
4-1º-B  de  Benicarló,  presenta  escrito  solicitando  la  aprobación  municipal  de  una  propuesta  de
Estudio de Detalle, para la modificación de la alineación de la rotonda de intersección de la Avenida
Islas Columbretes con la Calle Peñíscola y la regularización de lindes de las dos parcelas afectadas
por esta modificación, en el ámbito del PAI UE-Sector 5 “Solaes” y parte de suelo urbano (expediente
MPG/3397 de urbanismo).

II.- Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 16 de marzo de 2018, se aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle y se resolvió someter el anterior documento a información pública durante el plazo de 20
días (artículo 57.1.a), LOTUP), a contar desde la publicación del correspondiente anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, que tuvo lugar el 26 de abril de 2018 (DOGV número 8.282),
también aparece publicado anuncio en el diario “El Mundo” de fecha 8/06/18.

III.- Durante dicho período de información pública, no consta la presentación de alegación alguna al
expediente.

Fundamentos de derecho

Primero.- Considerando lo dispuesto en los artículos 41 y 57 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP),  en cuanto al
objeto, finalidad, límite y tramitación de los Estudios de Detalle. 

Segundo.- El expediente se ha tramitado con la totalidad de las formalidades legales pertinentes por
lo que, en mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de
aplicación procede elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente: 
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Propuesta de Resolución

Primero.- Aprobar de manera definitiva, el Estudio de Detalle para la modificación de la alineación de
la rotonda de intersección de la Avenida Islas Columbretes con la Calle Peñíscola y la regularización
de lindes de las dos parcelas afectadas por esta modificación,  en el  ámbito del PAI UE-Sector 5
“Solaes” y parte de suelo urbano (expediente MPG/3397 de urbanismo), presentado en fecha 22 de
septiembre  de  2017  (registro  de  entrada  número  17  153),  por  D.  JOSÉ  ANCOSTA  BOVER, NIF:
18698546-Y, con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida Jacinto Benavente número 4-1º-
B de Benicarló.

Segundo.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y
notificarse a los interesados que consten en el expediente.

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándole que el presente acto pone fin a la
vía administrativa conforme al artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  y  contra  la  misma  podrá  interponer  directamente  recurso  contencioso-
administrativo [artículos 25.1 de la Ley 29/1998 (LJCA) y 123.1 de la Ley 39/2015 (LPACAP)] ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Castellón en el plazo de DOS MESES
[artículo 46.1 de la Ley 29/1998 (LJCA)] a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente
notificación.

No  obstante,  de  manera  potestativa  podrá,  con  carácter  previo  al  recurso  judicial  indicado,
interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto [artículo 123.1 de la Ley
39/2015 (LPACAP)] en el plazo de  UN MES [artículo 124.1 de la Ley 39/2015 (LPACAP)] a contar a
partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el
recurso  judicial  contencioso-administrativo  hasta  que se  haya resuelto  expresamente o  se  haya
producido la  desestimación presunta  del  recurso de reposición [artículo  123.2  de  la  Ley 39/2015
(LPACAP)], lo que se produce transcurrido un mes desde su interposición sin que se haya notificado
su resolución [artículo 124.2 de la Ley 39/2015 (LPACAP)].

Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar,  en  su  caso,  cualquier  otro  recurso  que  estime
pertinente [artículo 40.2 de la Ley 39/2015 (LPACAP)].

Es cuanto tengo el deber de informar, advirtiendo que la opinión jurídica recogida en el presente
informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho.»

Sotmesa a votació l'anterior  proposta, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la  seua
aprovació.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 10.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat de tots els assistents.  

11.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 23/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/23.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics que
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va tenir lloc en data 20 de juliol de 2018, 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 16 de juliol de  2018, del següent tenor literal:

“Vist l'informe emès per l’interventor núm. 172/2018, de data 16 de juliol de 2018, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 23/2018, en relació amb la relació de factures núm.
F/2018/23.

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. 172/2018, de
data 16 de juliol de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 28.621,54 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/23.»

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.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 11.mp3

Votació:

Sotmès 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 10 vots en contra
(grups municipals Partit Popular i  Ciutadans-C'S Benicarló).

12.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 24/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/24.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics que
va tenir lloc en data 20 de juliol de 2018, 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 16 de juliol de  2018, del següent tenor literal:

“Vist l'informe emès per l’interventor núm. 173/2018, de data 16 de juliol de 2018, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 24/2018, en relació amb la relació de factures núm.
F/2018/24.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació,
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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. 173/2018, de
data 16 de juliol de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nul·les de ple dret.

Segon- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de 303.244,24 €, i  que correspon a les factures que s'expressen en la
relació de factures núm. F/2018/24.”

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.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 12.mp3

Votació:

Sotmès 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 10 vots en contra
(grups municipals Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

13.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 25/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/25.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics que
va tenir lloc en data 20 de juliol de 2018, 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 16 de juliol de  2018, del següent tenor literal:

«Vist l'informe emès per l’interventor núm. 174/2018, de data 16 de juliol de 2018, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 25/2018, en relació amb la relació de factures núm.
F/2018/25.

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.
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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. 174/2018, de
data 16 de juliol de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de 17.163,33 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/25.»

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.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 13.mp3

Votació:

Sotmès 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 10 vots en contra
(grups municipals Partit Popular i  Ciutadans-C'S Benicarló).

14.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 26/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/26.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics que
va tenir lloc en data 20 de juliol de 2018, 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 16 de juliol de  2018, del següent tenor literal:

“Vist l'informe emès per l’interventor núm. 175/2018, de data 18 de juny de 2018, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 26/2018, en relació amb la relació de factures núm.
F/2018/26.

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. 175/2018, de
data 16 de juliol de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, que es presenta en l'annex
adjunt,  per un import total de 142.779,23 €, i  que correspon a les factures que s'expressen en la
relació de factures núm. F/2018/26.

16



Tercer. Vista la discrepància formulada per l’interventor, aclarir que la situació donada ha vingut
com a conseqüència de la entrada en vigor el 9 de març de la nova llei de contractació, tal i com
s’indica en l’article 138, on diu que hi ha una nova tramitació dels contractes menors. Donat que
aquesta  nova  tramitació  des  dels  departaments  tècnics  no  s’estava  preparant,  l’alcaldessa  va
convocar una reunió el 09 d’Abril, per a que s’indique als diferents departaments gestors les noves
indicacions,  i  aquests  estan pendents de que els arribe.  Evidentment, hi  ha una serie de serveis
d’obligada prestació, que no poden deixar de donar-se, per això aquesta relació de factures.»

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.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 14.mp3

Votació:

Sotmès 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 10 vots en contra
(grups municipals Partit Popular i  Ciutadans-C'S Benicarló).

15.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 27/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/27.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics que
va tenir lloc en data 20 de juliol de 2018, 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 16 de juliol de  2018, del següent tenor literal:

«Vist l'informe emès per l’interventor núm. 176/2018, de data 16 de juliol de 2018, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 27/2018, en relació amb la relació de factures núm.
F/2018/27.

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. 176/2018, de
data 16 de juliol de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, que es presenta en l’annex
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adjunt, per un import total de 8.162,07 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/27.»

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.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 15.mp3

Votació:

Sotmès 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 10 vots en contra
(grups municipals Partit Popular i  Ciutadans-C'S Benicarló).

16.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DE  L'EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. I-002/18-HPMP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics que
va tenir lloc en data 20 de juliol de 2018, 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 17 de juliol de 2018, del següent tenor literal: 

«Relación de hechos

Siendo que está previsto transformar en vía urbana el  tramo de la antigua carretera Nacional 340,
desde la calle  Alcalà de Xivert a la calle Vinaròs.

Visto el Informe emitido por la Arquitecta Municipal  en fecha 13 de julio de 2018, en el que informa
que el  coste  previsto  para  la  transformación  de  la  vía  urbana de la  antigua N-340 asciende a
959.334,89 € (IVA incluido), siendo la vida útil  prevista para viales de 40 años y que el coste de
mantenimiento anual asciende a 20.304,00 €.

Vista  la  Memoria  económica  de  Alcaldía  relativa  a  la  Inversión  financieramente  sostenible
correspondiente a la “Transformación en vía urbana de la antigua N-340” de fecha 16 de julio de 2018.

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Benicarló  liquidó  el  ejercicio  2017  con  un  Remanente  de
Tesorería para Gastos Generales por importe de 2.925.508,76 €  y tras la modificación presupuestaria
núm. 1/2018 (572.191,11 €) cuenta con RTGG de  2.353.317,65 €. 

Resultando que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 da un superávit de 857.895,42 € en
términos de estabilidad presupuestaria.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor núm.177/18 de fecha 17 de julio de 2018, relativo a la
estabilidad presupuestaria de las inversiones financieramente sostenibles.

Considerando lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-,
en relación con lo dispuesto en el artículo 169 del propio TRLRHL;  así como en los artículos 35 y
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en las bases 7 y 8 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio 2018.
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Visto lo anterior, y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos,
propongo al Pleno de la corporación, la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.-   Aprobar  inicialmente el  expediente  de modificación presupuestaria  número I-002/18-
HPMP, para financiar la inversión financieramente sostenible “Transformación en vía pública de la
antigua N-340”, de conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Aplicación Proyecto Descripción Denominación Importe 

2018 20 15300 619000 

Proyecto:  2018.2.20.8

UR. Vías Públicas. IRIB uso general

Transformación  en vía pública antigua N-340

959.334,89 €

Total 959.334,89 €

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Aplicación  Descripción Importe

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 959.334,89 €

Total 959.334,89 €

Segundo.-  Exponer al público el expediente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia por término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Tercero.-  Entender aprobado definitivamente el expediente de modificación presupuestaria, en el
supuesto que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presentara ninguna alegación.  

Cuarto.-   Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva, y un
resumen por capítulos.»

El Sr. Serrano Forner, fa ús de la paraula per a indicar-li a la Presidència que els membres del seu
grup s’abstindran en la votació d’aquest punt, ja que  volen consultar  l’expedient relatiu al projecte
de l’obra, per veure en que consisteix la inversió.

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

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 16.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 14 vots a favor (Grups municipals
PSPV-PSOE  de  Benicarló,  Compromís-Esquerra  Republicana  del  País  Valencià  i  Ciutadans  C’s
Benicarló) i 7 vots en contra (grup  municipal del Partit Popular).
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17.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  RELACIÓ  DE  RESUMS  DELS  DECRETS  I  RESOLUCIONS DE
L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE JUNY AL 12 DE JULIOL DE
2018.

Per  complir  el  que disposa  l'article  42 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,  es dóna
compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències d'alcaldia delegades
dictats des del 13 de juny de 2018 al 12 de juliol de 2018. 

La corporació es dóna per assabentada.

18. PUNTS D'URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA.

A) MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA OACSE.

Ex. núm. 09/2/18

En primer lloc, la regidora delegada de L’OACSE, justifica la inclusió per urgència a l’ordre del dia
d’aquest punt.

Votació de la inclusió del punt a l’ordre del dia: 

De  conformitat  amb  l’art.  82.3  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  del  Reglament
d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals,  es passa  a votació la urgència
d’inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, que s'aprova amb la unanimitat de tots els assistents.

Acordada la urgència, es sotmet a consideració del Ple de la corporació, la proposta que emet la
Junta Rectora de l’OACSE en data 26 de juliol de 2018, i que es transcriu a continuació:  

« PUNT 9é.  Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària num. 09-2/18
de crèdit extraordinari.

Visto que en fecha 18 de julio de 2018 se emite informe favorable por parte del interventor delegado
a la modificación presupuestaria. 

Considerando lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-,
en relación con lo dispuesto en el artículo 169 del propio TRLRHL; así como en los artículos 35 y
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en la base 8 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el ejercicio 2018.

Vista la propuesta de la presidenta delegada del OACSE de fecha 20 de julio de 2018.

Por parte de la Junta Rectora del OACSE, por unanimidad de los miembres asistentes, SE ACUERDA:

Primero.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 09-2/18, de
conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Aplicación presupuestaria Descripción Importe 

3122 6125 INAFO. Mobiliario 694,54 €

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Aplicación  Denominación Importe
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87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 694,54 €

Segundo.-  Exposición al público del expediente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia por término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Tercero.-  Resolución de las reclamaciones presentadas por la Junta Rectora en el plazo de un mes, y
aprobación definitiva. Si no se presentara ninguna alegación, la modificación de créditos aprobada
inicialmente, se considerará definitivamente aprobada. 

Cuarto.-  Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo de aprobación  definitiva  y  un
resumen por capítulos.”

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 18.01.mp3

Votació:

Sotmesa  la  proposta  a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  unanimitat  dels  membres
assistents.

B) RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 9/2018 DE L’OACSE.

Ex. 05/2018

En primer lloc, la regidora delegada de L’OACSE, justifica la inclusió per urgència a l’ordre del dia
d’aquest punt.

Votació de la inclusió del punt a l’ordre del dia: 

De  conformitat  amb  l’art.  82.3  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  del  Reglament
d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals,  es passa  a votació la urgència
d’inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, que s'aprova amb la unanimitat de tots els assistents.

Acordada la urgència, es sotmet a consideració del Ple de la corporació, la proposta que emet la
Junta Rectora de l’OACSE en data 26 de juliolde 2018, i que es transcriu a continuació:  

«PUNT 10é. Proposta d’aprovació inicial del reconeixement extrajudicial de crèdit num. 10/2018

Vist l'informe emès pel Sr. Interventor Delegat núm. 170/2018, de data 20 de juliol de 2018, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018.

Vist  que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial  de crèdits és la  Junta Rectora del
OACSE, 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.

Vista la proposta de la presidenta delegada del OACSE de data 20 de juliol de 2018.

Per part de la Junta Rectora de l’OACSE, per unanimitat dels membres assistents, S'ACORDA
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Primer.- Resoldre  la  discrepància  formulada pel  Sr.  Interventor  Delegat  en  el  seu  informe núm.
170/2018, de data 20 de juliol 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de
ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit  núm. 10/2018, que es presenta en l'Annex
adjunt,  per  un  import  total de  7.437,54€,  i  que  correspon  a  les  factures   que  s'expressen  a
continuació:

Nº de Doc. Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre Texto Explicativo

E5161 15/12/2017 95,86 € B12699302 SEROFFICE B.M., S.L.U. Material  de  oficina,
portafirmas, etiquetas,
etc. SEU

RI17008294 31/12/2017 2.285,77 € B80267420 EUREST
COLECTIVIDADES,SL

Servicios  comidas
diciembre/17

RI17004254 30/11/2017 2.687,44 € B80267420 EUREST
COLECTIVIDADES,SL

Servicios  menu
comida noviembre/17

RI17000516 31/10/2017 2.368,47 € B80267420 EUREST
COLECTIVIDADES,SL

Servicio menu comida
octubre/17

7.437,54 €»

 

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 18.02.mp3

Votació:

Sotmsa la proposta a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 14 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).

19. PRECS I PREGUNTES. 

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.

Àudio: 19.mp3

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 23:30 h. 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.    
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Vist i plau

Benicarló, 26 de juliol de 2018

L'alcaldessa
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