Ajuntament
de Benicarló
Secretaria

FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLO.
CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 08/2018 de la corporació municipal, que
va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 de juny de 2018, és del següent tenor literal:
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 08/2018 QUE VA TENIR LLOC EL DIA
28 DE JUNY DE 2018.
A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 31 de maig 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

viceinterventor:

Fernando Ferrer Galindo

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 28 de maig de 2018.
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PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 7/2018, DE DATA 31 DE MAIG DE 2018
Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar l’acta de la sessió ordinària núm.
7/2018, de 21 de maig de 2018.
PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 17/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I002/18-HCAD, RELACIÓDE FACTURES NÚM. F/2018/17.
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics
, que va tenir lloc en data 22 de juny 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 19 de juny de 2018, del
següent tenor literal:
“Vist l'informe que emet l’interventor núm. 134/2018, de data 18 de juny de 2018, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 17/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/17.
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. 134/2018, de
data 18 de juny de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nul·les de ple
dret.
Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018, que es presenta en
l'annex adjunt, per un import total de 24.246,81 €, i que correspon a les factures que s'indiquen
en la relació de factures núm. F/2018/17.”
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 tres vots en
contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló, emet un dictamen favorable sobre 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: 02.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 Benicarló i Ciutadans-C'S Benicarló)
PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
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EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 18/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I002/18-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2018/18.
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics,
que va tenir lloc en data 22 de juny de 2018, 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 19 de juny de 2018, que és del
següent tenor literal:
“Vist l'informe que emet l’interventor núm. 135/2018, de data 18 de juny de 2018, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 18/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/18.
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. 135/2018, de
data 18 de juny de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple
dret.
Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, que es presenta en
l'annex adjunt, per un import total de 181.044,38€, i que correspon a les factures que s'indiquen
en la relació de factures núm. F/2018/18.”
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 tres vots en
contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló, emet un dictamen favorable sobre 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: 03.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 Benicarló i Ciutadans-C'S Benicarló)
PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 19/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I002/18-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2018/19.
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Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics,
que va tenir lloc en data 22 de juny de 2018, 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 19 de juny de 2018, que és del
següent tenor literal:
“Vist l'informe que emet l’interventor núm. 136/2018, de data 18 de juny de 2018, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 19/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/19.
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. 136/2018, de
data 18 de juny de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple
dret.
Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, que es presenta en
l'annex adjunt, per un import total de 34.959,94€, i que correspon a les factures que
s'expressen en la relació de factures núm. F/2018/19.”
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 tres vots en
contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló, emet un dictamen favorable sobre 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: 04.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 Benicarló i Ciutadans-C'S Benicarló)
PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 20/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I002/18-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2018/20.
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics,
que va tenir lloc en data 22 de juny de 2018, 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 19 de juny de 2018, que és del
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següent tenor literal:
“Vist l'informe que emet l’interventor núm. 137/2018, de data 18 de juny de 2018, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 20/2018, en relació amb la relació
de factures núm. F/2018/20.
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. 137/2018, de
data 18 de juny de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple
dret.
Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, que es presenta en
l'annex adjunt, per un import total de 113.775,88€, i que correspon a les factures que s'expressen
en la relació de factures núm. F/2018/20.
Tercer. Vista la discrepància que formula l’interventor, aclarir, que la situació donada ha vingut
com a conseqüència de l’entrada en vigor el 9 de Març de la nova llei de contractació, tal com
s’indica en l’article 138, on diu que hi ha una nova tramitació dels contractes menors. Atés que
aquesta nova tramitació des dels departaments tècnics no s’estava preparant, l’alcaldessa va
convocar una reunió el 9 d’abril, perquè s’indique als diferents departaments gestors les noves
indicacions, i aquests estan pendents que els arribe. Evidentment, hi ha una sèrie 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 tres vots en
contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció 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: 05.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 Benicarló i Ciutadans-C'S Benicarló)
PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 21/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I5

002/18-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2018/21.
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics
, que va tenir lloc en data 22 de juny de 2018, 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 19 de juny de 2018, que és del
següent tenor literal:
“Vist l'informe que emet l’interventor núm. 138/2018, de data 18 de juny de 2018, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 21/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/21.
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. 138/2018, de
data 18 de juny de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple.
Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, que es presenta en
l'annex adjunt, per un import total de 30.406,49€, i que correspon a la factura que s'expressa
en la relació de factures núm. F/2018/21.”
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 tres vots en
contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i una abstenció del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló, emet un dictamen favorable sobre 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: 06.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 i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i
Ciutadans-C'S Benicarló) i 7 vots en contra (grup municipal del Partit Popular Benicarló)
PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ PER L'OCI
EDUCATIU "ENS REUNIM AMB UNS ALTRES VALORS".
Exp. 62/2018 Joventut
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Benestar Social, Sanitat i
Participació Ciutadana, que va tenir lloc en data 25 de juny de 2018, que és del següent tenor
literal:
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«La presidenta exposa a la Comissió Informativa per a dictamen el contingut de la següent
proposta:
“PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU "ENS REUNIM AMB UNS
ALTRES VALORS"
Atès que la formació rebuda a l’escola representa una mínima part del procés de construcció de
les persones, deixant un espai molt ample per a la família, el cercle personal, els mitjans de
comunicació i les pròpies experiències de vida.
Atès que aquestes últimes es despleguen fonamentalment dins de l’oci educatiu, el qual
constitueix una eina fonamental de creixement no sols personal, sinó també social.
Atès que l’oci educatiu i el seu impacte en el desenvolupament personal no compta amb el
suficient reconeixement per part de la societat i dels poders públics.
Atès que en els últims tres anys l’Ajuntament de Benicarló ha augmentat, millorat, creat i
fomentat l’associacionisme juvenil, noves activitats d’oci educatiu, suport al voluntariat juvenil
com a forma de dinamització social i educativa, noves formes de promoció i difusió, augment
dels mecanismes de participació juvenil, millora de l’assessorament i la informació de cara al
jovent per tal de potenciar valors educatius com la igualtat i el progrés social, la igualtat
d’oportunitats, ocupació, respecte a la diversitat, convivència intercultural, entre altres.
Aquesta regidoria, atès tot l’exposat, proposa a la comissió de Benestar Social, Salut, Joventut i
Participació Ciutadana, l’aprovació de la proposta d’adhesió d’aquest Ajuntament a la
Declaració d’Oci Educatiu «Ens reunim amb uns altres valors» per donar suport a les activitats
d’oci educatiu dirigides a la infància, l’adolescència i la joventut. I traslladar al Ple la seua
resolució junt amb l’aprovació d’aquesta Comissió i l’adopció al Ple municipal dels següents
acords:
Primer. Adhesió a la Declaració d’Oci Educatiu «Ens reunim amb uns altres valors».
Segon. Acceptar com a eixos prioritaris les propostes arreplegades en la I Trobada d’Oci
Educatiu de la Comunitat Valenciana que va tindre lloc a València els dies 14 i 15 d’abril de 2016.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.”
La presidenta de la Comissió 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.
S'acorda elevar-la al Ple municipal per a la seua aprovació.»
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 de tots els
membres assistents.
PUNT 8é. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I
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RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE
MAIG DE 2018 AL 12 DE JUNY 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 maig de 2018 al 12 de juny de 2018.
La corporació es dóna per assabentada.
PUNT 9é. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM.
22/2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/22
En primer lloc, el tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, justifica la
inclusió per urgència a l’ordre del dia d’aquest punt.
Intervencions i deliberacions:
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 09.01.mp3

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
el tt. d’alcalde delegat d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 28 de maig de 2018, que es
transcriu a continuació:
«Vist l'informe que emet el viceinterventor núm. 156/2018, de data 28 de juny de 2018, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 22/2018, en relació amb la relació
de factures núm. F/2018/22.
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 el viceinterventor en el seu informe núm.
156/2018, de data 28 de juny de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal
nul·les de ple.
Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2018, que es presenta en
l'annex adjunt, per un import total de 119.977,00€, i que correspon a les factures que s'indiquen
en la relació de factures núm. F/2018/22.»
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Ajuntament
de Benicarló
Secretaria

Intervencions i deliberacions:
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 09.02.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 i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i
Ciutadans-C'S Benicarló) i 7 vots en contra (grup municipal del Partit Popular Benicarló)
PUNT 10é. PRECS I PREGUNTES.
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 10.mp3

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 21.39 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.

Vist i plau

Signature Not
Verified
Digitally signed by
FRANCISCO JAVIER
LATORRE PEDRET DNI 14574951N
Date: 2018.10.16
13:36:41 CEST
Benicarló, 28 de juny de 2018

L'alcaldessa

Signature Not
Verified
Digitally signed by
ROSARIO MIRALLES
FERRANDO - DNI
18915740B
Date: 2018.11.13
18:48:40 CET
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