
MARCOS  SEGARRA  PIÑANA,  LLICENCIAT  EN  DRET,  SECRETARI  ACCIDENTAL  DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 16/2018 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 de novembre de 2018, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 16/2018 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2018.

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 29 de novembre de 2018, 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
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 Ma ría Serrano Forner
María Nieves Eugenio Bayo
Juan Manuel Cerdá Tena 
Pedro Joaquín García Bautista 
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí
Juan José Cornelles Batiste
José Mª Compte Brosed 

Secretari accidental: Marcos Segarra Piñana

Interventor:         Antonio Losilla Pallares

Excusa l’absència: María Jovaní Palau
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La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 26 de novembre de 2018. 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS SEGÜENTS: 

Acta sessió ordinària 14/2018, de data 25 d’octubre de 2018.

Acta sessió extraordinària núm. 15/2018, de data 15 de novembre de 2018.

Votació:

Sotmeses les actes de les sessions plenàries núm. 14/2018 i 15/2018 a votació del Ple de la corporació
s'aproven per unanimitat dels membres assistents.

2. PUNT D’URGÈNCIA NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA: 

A proposta d’Alcaldia, i considerant el carisma i la importància del punt a tractar, es modifica l’ordre
del  dia de la  sessió  i  es  sotmet a consideració del  Ple de la  corporació el  següent punt, prèvia
declaració d'urgència, acordada per unanimitat dels membres assistents.

«PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT FALLERES MAJORS I  CORTS D’HONOR
2019.

Exp.134/2018

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació Cultura i Esport,  que en
sessió ordinària que va tindre lloc el dia 20 de novembre de 2018, va tractar, entre altres, el següent
assumpte, que és del següent tenor literal: 

«Es llegeix la proposta que formula el regidor delegat de Falles que diu el següent:

“PROPOSTA DE RATIFICACIÓ NOMENAMENT FALLERES MAJORS I CORTS D'HONOR 2019.

Vist l'escrit presentat per la Junta Local Fallera de data 12 de novembre de 2018, on proposa que la
corporació municipal aprove els nomenaments de la fallera major, fallera major infantil i les seues
corts d'honor per a les properes festes falleres, el regidor delegat de Festes i Falles proposa a la
corporació municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.  Ratificar  el  nomenament de  la  Junta  Local  Fallera  de  les  falleres  majors  i  la  seua  Cort
d'Honor  per al 2019 i nomenar:

FALLERA MAJOR INFANTIL DE BENICARLÓ 2019:

• Claudia Verge i Alberich

CORT D’HONOR INFANTIL:

• Claudia Montoliu Serrat

• Mar Rovira García

• Irene Cornelles Zapater

• Mara Castell Castell

• Joanna Giner Albiol

• Ana Vicent Urquizu

• Lucia Sayago Prades

• Laia Domenech Martínez

• Laura GonzalezMiguel



• Aroa Esteban Barreda

FALLERA MAJOR DE BENICARLÓ 2019:

• Clara Esteller i Arnau

CORT D’HONOR:

• Nayara Palazón Yebra

• Rocio Bonich Castaño

• Davinia Ruiz Garcia

• Judit Blasco Cerdá

• Mar Ripollés Prats

• Mari Carmen Peraire Ruberto

• Maria Guerrero Fariñas

• Vanessa Pla Marín

• Claudia Fibla Moliner

• Elena Barreda Cabrera

Segon. Que es trasllade aquest acord a la Junta Local Fallera per al seu coneixement i satisfacció.”

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

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  unanimitat  dels  membres
assistents.

3.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D’INICI DEL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE
DOS FINQUES PER A L’AMPLIACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’ABOCADOR DE RESIDUS INERTS.

Expedient: EX/3575

Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Territori, que en la
sessió ordinària que va tindre lloc el dia 7 de novembre de 2018, va tractar, entre altres, el següent
assumpte , que és del següent tenor literal:

«Dictamen  a  la  proposta  d’inici  del  procediment  d’expropiació  forçosa  de  dos  finques  per  a
l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts.

Es  sotmet  a  consideració  de  la  Comissió  el  següent  informe  proposta  de  la  tècnica  de  gestió
d’Urbanisme, de data 11 d’octubre de 2018:

Exposició de fets

I.  Atesa la providència de l'Alcaldia,  de data 26 d’abril  de 2018,  en la  qual disposa que s'inicie i
instruïsca el corresponent procediment per a l'expropiació forçosa de les parcel·les 399 i  396 del
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polígon 13.

II. Atès que aquestes finques es classifiquen com a sòl no urbanitzable i es qualifiquen com a Sistema
Sòl Dotacional-Equipament ID (Infraestructura-serveis urbans) en el Pla General d'Ordenació Urbana
de Benicarló vigent, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló en
data 28 de febrer de 1987, i  modificat puntualment  en aquest àmbit en data 26 d'abril  de 2007.
Comprèn  els  sòls  afectes  a  la  localització  de  la  infraestructura  d'abocador  de  residus  de  la
construcció i la demolició.

III.  Atesa  la  relació  detallada  i  individualitzada  dels  béns  afectats,  elaborada  per  l'arquitecte
municipal, Sr. Luis Pérez Lores, en data 15 de maig de 2018.

IV. Atès que, consultat el Registre de la Propietat de Benicarló, consta el ple domini de les finques
afectades, 

Fonaments de dret

I. L'article 102 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme
i Paisatge de la Comunitat Valenciana, estableix que “L’aprovació dels plans i programes d’actuació
implicarà la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i els drets corresponents
als fins d’expropiació o imposició de servituds”.

Entre els casos d'expropiació, l'article 103.1 de la dita Llei 5/2014 indica que  “L’administració podrà
expropiar els terrenys dotacionals previstos en els plans.”

II.  D'altra banda, l'article 105.2 de la dita Llei  5/2014, preveu que l’expropiació individualitzada es
tramitarà seguint el procediment de la normativa estatal sobre règim del sòl i expropiació forçosa.

III.  La normativa estatal  és  la  prevista en el  Reial  Decret Legislatiu 7/2015,  de 30 d'octubre, que
aprova el text refós de la Llei  del Sòl i  Rehabilitació Urbana, la Llei  de 16 de desembre de 1954,
d'Expropiació Forçosa i el Decret de 26 d'abril de 1957, que aprova el seu Reglament.

IV. Quant a l'òrgan competent, cal considerar que l'article 3.4 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa  (REF), estableix que “quan expropie la
província o el municipi, correspon, respectivament, a la diputació provincial o a l'ajuntament en Ple,
adoptar els acords en matèria d'expropiació que conforme a la Llei o a aquest Reglament tinguen
caràcter  de  recurribles  en  via  administrativa  o  contenciosa”.  L'expressió  “acords  que  siguen
recurribles  en  via  contenciosa” ha  d'interpretar-se  en  el  sentit  d'actes  impugnables  dins  del
procediment  d'expropiació,  que  són  els  acords  que  posen  fi  a  cadascuna  de  les  fases  del
procediment: la  declaració d'utilitat  pública;  la declaració de necessitat  d'ocupació, que comprèn
l'aprovació de la relació de béns i drets de necessària expropiació; la fixació del preu just; l'ocupació; i
el pagament.

Proposta

1. Aprovar inicialment la següent relació dels béns i drets de necessària ocupació per a l’ampliació i
consolidació de l’abocador de residus inerts en la partida dels Clotals de Benicarló, classificats com a
sòl no urbanitzable i qualificats com a Sistema Sòl Dotacional-Equipament ID (Infraestructura-serveis
urbans) en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló vigent,  aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló en data 28 de febrer de 1987, i modificat puntualment
és aquest àmbit en data 26 d'abril de 2007:

FITXA INDIVIDUAL  1             

PROPIETAT: JUAN GUILLERMO ORERO RODRÍGUEZ     100%      

DADES CADASTRALS

POLÍGON: 13     PARCEL·LA: 399    PARTIDA: Clotals. Referència Cadastral.- 12027A013003990000YT 



Ús: Inculte

Superfície cadastral: 3.457m2

Superfície registral.- 4.000m2

Superfície mesurada.- 3.373,47m2

FITES: 

Nord: Camí Vell de Sant Mateu.

Sud: Polígon 13, parcel·la 1. Ajuntament de Benicarló.

Est:  Polígon  13,  parcel·la  396.  Juan  Guillermo Orero  Rodríguez  –  Isabel  Orero  Porres  –  Joaquín
Navarro Marzá – Salvador Orero Porres – Mª Pilar Oms Arasa.

Oest: Camí dels Moliners.

DADES REGISTRALS I DESCRIPCIÓ SEGONS TÍTOL

INSCRIPCIÓ REGISTRAL: - Tom 809 – Llibre 208 de Benicarló – Foli 200 - Finca 12258 - Inscripció 7ª.

CÀRREGUES:  “Afecta  la  possible  revisió  per  l'autoliquidació  de  l'Impost  sobre  Successions  i
Donacions pel termini de CINC anys, a partir del 22 de maig de 2014, com a resulta de nota al marge
de la insc./anot. 7.”  

DESCRIPCIÓ  SEGONS  TÍTOL“Rústica.-  Heretat  amb  garrofers  i  oliveres  situada  en  terme  de
Benicarló, partida  dels  Clotals de cabuda quaranta àrees. Fites: pel  nord,  camí de Sant Mateu, sud,
Gaspar Moros Fibla, est, hereus de Francisco Forés Llopis i oest, amb camí dels Moliners.”

DESCRIPCIÓ DELS BÉNS I DRETS A VALORAR

SÒL: Porció de 3.373,47m2 destinats,  segons el PGOU de Benicarló vigent, a Sistema General en
SNU.

FITES: 

Nord: Camí Vell de Sant Mateu.

Sud: Polígon 13, parcel·la 1. Ajuntament de Benicarló.

Est:  Polígon  13,  parcel·la  396.  Juan  Guillermo Orero  Rodríguez  –  Isabel  Orero  Porres  –  Joaquín
Navarro Marzá – Salvador Orero Porres – Mª Pilar Oms Arasa..

Oest: Camí dels Moliners.

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

SÒL NO URBANITZABLE. “NU”

CLAU   ID – Infraestructura  i Servei Urbà

FITXA INDIVIDUAL  2

PROPIETAT

ISABEL ORERO PORRES                                                                                    16,67%                 

SALVADOR ORERO PORRES Y Mª PILAR OMS ARASA                               16,67%

ISABEL ORERO PORRES Y JOAQUÍN NAVARRO MARZÁ                           16,67%
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SALVADOR ORERO PORRES Y Mª PILAR OMS ARASA                               16,67%

JUAN GUILLERMO ORERO RODRÍGUEZ                                                      33,33%

DADES CADASTRALS

POLÍGON: 13     PARCEL·LA: 396    PARTIDA: Clotals. Referència Cadastral.- 12027A013003960000YQ 

ÚS: Inculte.

Superfície cadastral: 4.172m2

Superfície registral.- 3.656m2

Superfície mesurada.- 4.075,46m2

FITES:

Nord: Camí Vell de Sant Mateu.

Sud: Polígon 13, parcel·la 1. Ajuntament de Benicarló.

Est: Polígon 13, parcel·la 3. Ajuntament de Benicarló.

Oest: Polígon 13, parcel·la 399. Juan Guillermo Orero Rodríguez.

DADES REGISTRALS I DESCRIPCIÓ SEGONS TÍTOL

INSCRIPCIÓ REGISTRAL: - Tom 233 – Llibre 76 de Benicarló – Foli 86 - Finca 9163 - Inscripció 4a/
Tom 2271 – Llibre 682 de Benicarló – Foli 97 - Finca 9163 - Inscripció 5ª

CÀRREGUES:  “Afecta  la  possible  revisió  per  l'autoliquidació  de  l'Impost  sobre  Successions  i
Donacions pel termini de CINC anys, a partir del 22 de maig de 2014, com a resulta de nota al marge
de la insc./anot. 5.                      

DESCRIPCIÓ SEGONS TÍTOL: “Rústica.- Heretat vinya, en terme de Benicarló, partida dels Clotals, de
mil quatre-centes cinquanta-quatre braces, dalt o baix, o trenta-sis àrees cinquanta-sis centiàrees.
Fites: Nord, Camí Sant Mateu; Sud, Vicente Palau; Est, Jose Foix Monfort i Oest, Maria Foix Monfort”

DESCRIPCIÓ DELS BÉNS I DRETS A VALORAR

SÒL: Parcel·la de 4.075,46m2 destinats, segons el PGOU de Benicarló vigent, a a Sistema General en
SNU. 

FITES: 

Nord: Camí Vell de Sant Mateu.

Sud: Polígon 13, parcel·la 1. Ajuntament de Benicarló.

Est: Polígon 13, parcel·la 3. Ajuntament de Benicarló.

Oest: Polígon 13, parcel·la 399. Juan Guillermo Orero Rodríguez.

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

SÒL NO URBANITZABLE. “NU”

CLAU   ID – Infraestructura  i Servei Urbà 

2. Entendre implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació, d'acord amb allò previst
en  l'  article  102  de  la  Llei  5/2014,  de  25  de  juliol,  de  la  Generalitat,  d’Ordenació  del  Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Que es faça pública l'expressada relació de béns i propietaris, mitjançant inserció d'anuncis al tauló



d'edictes de l'Ajuntament de Benicarló, en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més
circulació en aquesta, i es practique notificació individualitzada a les persones interessades perquè,
dins del termini de quinze dies, puguen formular al·legacions sobre la procedència de l'ocupació o
disposició dels béns i el seu estat material o legal.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, 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:  03.mp3

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  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 44/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/44.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics,  que
en  sessió que va  tindre  lloc el  dia 19 de  novembre de 2018,  va  tractar,  entre  altres,  el  següent
assumpte, que és del següent tenor literal: 

«Vist l'informe  que  emet l’interventor núm.  341/2018, de data 14 de novembre de 2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  44/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/44.

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. 341/2018, de data
14 de novembre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de 15.636,89 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/44.»

En conseqüència,  la  Comissió  emet  quatre 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. Per tant, es produïx un empat i s’efectua una segona votació que obté el mateix resultat.
Es recorre, doncs, al vot de qualitat del president  i es  dictamina favorablement elevar al Ple de la
corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»
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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  onze vots  a  favor  dels
representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del
País Valencià i nou vots en contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló. 

5.  DICTAMEN A LA  PROPOSTA D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÈDIT NÚM. 45/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/45.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics,  que
en  la  sessió que va tindre lloc  el dia 19 de novembre de 2018, va tractar, entre altres, el següent
assumpte, 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 14 de novembre de 2018, del següent tenor
literal:

«Vist l'informe  que  emet l’interventor núm.  342/2018, de data 14 de novembre de 2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  45/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/45.

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. 342/2018, de data
14 de novembre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm.  45/2018, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de 571.757,93€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/45.»

En conseqüència, la Comissió, per quatre 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. Per
tant, es produïx un  empat i  s’efectua una segona votació  que  obté el mateix resultat.  Es recorre,
doncs, al vot de qualitat del president  i es  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  onze vots  a  favor  dels
representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del
País Valencià i nou vots en contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló. 

6.  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 46/2018, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/18-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2018/46.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics,  que
en  la  sessió que va tindre lloc el dia 19 de novembre de 2018, va tractar, entre altres, el següent
assumpte, 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 14 de novembre de 2018, del següent tenor
literal:

“Vist l'informe  que  emet l’interventor núm.  343/2018, de data 14 de novembre de 2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  46/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/46.

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. 343/2018, de data
14 de novembre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 46/2018, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de 3.703,99€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2018/46.»

En conseqüència,  la  Comissió  emet  quatre 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. Per tant, es produïx un empat i s’efectua una segona votació que obté el mateix resultat.
Es recorre, doncs, al vot de qualitat del president  i es  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:  06.mp3

Votació:
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Sotmès el  dictamen a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  onze vots  a  favor  dels
representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del
País Valencià i nou vots en contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló. 

7.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÈDIT  NÚM.  47/2018,  CORRESPONENT  A  L'EXPEDIENT  NÚM.  I-002/18-HCAD,  RELACIÓ  DE
FACTURES NÚM. F/2018/47.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Serveis econòmics,  que
en  la  sessió que va tindre lloc  el dia 19 de novembre de 2018, va tractar, entre altres, el següent
assumpte, 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 14 de novembre de 2018, del següent tenor
literal:

“Vist l'informe  que  emet l’interventor núm.  344/2018, de data 14 de novembre de 2018,  relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  47/2018, en relació amb la relació de
factures núm. F/2018/47.

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. 344/2018, de data
14 de novembre de 2018, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 47/2018, que es presenta en l'annex
adjunt, per un import total de 104.201,10 €, i  que correspon a  les factures que  s'expressen en  la
relació de factures núm. F/2018/47.»

En conseqüència, la Comissió, per quatre 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. Per
tant, es produïx un  empat i  s’efectua una segona votació  que  obté el mateix resultat.  Es recorre,
doncs, al vot de qualitat del president  i es  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:  07.mp3

Votació:

Sotmès el  dictamen a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  onze vots  a  favor  dels
representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del
País Valencià i nou vots en contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup
municipal Ciutadans-C'S Benicarló. 



8. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DE 2018 (EX. I- 003/18-HPP).

Dono compte del informe  núm. 324/2018, emés per l’interventor municipal,de data 31 d’octubre de
2018, de seguiment del Pla d’ajust corresponent al 3r. trimestre de 2018. 

La corporació es dóna per assabentada.  

9.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE  MOROSITAT,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 (EX. I-004/18HPP).

Dono compte del informe  núm. 323/2018, emés per l’interventor municipal, de data 31 d’octubre de
2018, sobre la Llei de Morositat, 3r trimestre de 2018.

La corporació es dóna per assabentada.

10.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA RELACIÓ DE  RESUMS DELS  DECRETS  I  RESOLUCIONS DE
L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13  D’OCTUBRE DE 2018 AL 12 DE
NOVEMBRE 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 d’octubre de 2018 al 12 de novembre de 2018. 

La corporació es dóna per assabentada. 

11.  MOCIÓ NO INCLOSA A L'ORDRE DEL DIA.

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat dels  membres  assistents, se sotmet  a  la
consideració del Ple de la corporació, el següent punt d’urgència:  

La corporació municipal de l’Ajuntament de Benicarló presenta al Ple la següent moció:

«MOCIÓ SOBRE LA MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La fibromiàlgia és una síndrome crònica caracteritzada pel dolor generalitzat que, en alguns casos,
pot arribar a ser invalidant;  és un problema important de salut per la  seua elevada prevalença i
morbiditat.

Es tracta d'una síndrome complexa, d'etiologia desconeguda, evolució variable i que amb freqüència
va associat a altres patologies per a les quals no existeixen criteris comuns sobre el diagnòstic i
tractament per al conjunt del  Sistema Nacional de Salut (SNS). Aquesta realitat  constatada està
originant diferències en l'abordatge d'estos pacients.

Antecedents:

2000: La Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats va aprovar una proposició no de
llei relativa a l'assistència mèdica i social de les persones que pateixen fibromiàlgia.

2001:  La  Subcomissió  de  Prestacions  del  Consell  Interterritorial  del  SNS,  en  la  qual  es  troben
representades totes les comunitats autònomes, va debatre el contingut d'esta proposició i va acordar
realitzar una anàlisi de la situació en els diferents àmbits de gestió.

2002:  A la  vista  d'aquesta  anàlisi,  l'esmentada comissió  va  decidir  crear  un grup de treball  que
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realitzara un document de consens de tot el SNS que abaste la problemàtica i  tractament de la
fibromiàlgia.

2006: Redacció del document de consens sobre fibromiàlgia.

2011: Revisió del document de consens sobre fibromiàlgia.

2014: Document d'atenció a pacients amb fibromiàlgia de la Comunitat Valenciana.

El SNS té com a objectiu l'elaboració d'estratègies per tal de millorar la qualitat en l’atenció sanitària
en determinades  patologies  de  gran  prevalença  o  cost  social  i  econòmic  de manera  conjunta  i
coordinada entre tots els serveis de salut de les comunitats i ciutats autònomes, amb la finalitat de
reforçar els principis d’equitat i cohesió en l’assistència sanitària de tots els ciutadans.

L’elaboració  de  les  estratègies  és  un  procés  ben  definit  i  consolidat,  i  correspon  al  Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), a proposta del ministeri amb competències en
matèria de salut, decidir les patologies concretes sobre les quals actuar. 

Aquesta decisió comporta, una vegada consensuades i  aprovades pel  CISNS, diverses actuacions
d’implementació,  sensibilització,  formació  i  investigació  que  són  impulsades  per  les  comunitats
autònomes.

En aquest sentit,  la Comissió  de Sanitat i  Consum, en la reunió del 17 de setembre de 2018, ha
debatut el text de la Proposició no de llei per a la millora en l'atenció sanitària a la fibromiàlgia, que
finalment ha estat aprovada per la dita comissió segons l'article 162 del Reglament de les Corts amb
una resolució que ara l'Ajuntament de Benicarló fa seua, per tal donar suport a esta Proposició no de
llei amb les següents:

PROPOSTES D'ACORD

1. Instar al Consell de la Generalitat a dirigir-se al govern central per a instar-lo per tal que, a través i
en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, avalue i actualitze el document
sobre la fibromiàlgia elaborat pel Ministeri de Sanitat, revisat l'any 2011, amb la finalitat d'elaborar
una vertadera estratègia nacional sobre la malaltia esmentada.

2. Instar al Consell a demanar al govern central a reconèixer els efectes impeditius que tenen les
malalties englobades dins de la síndrome de sensibilitat central respecte al treball i, en aquest sentit,
adaptar les decisions de l'INSS per al reconeixement com a causes d'incapacitat.

3. Instar al Consell de la Generalitat perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

–  Desenvolupe  les  actuacions  necessàries  per  a  millorar  el  diagnòstic  i  el  tractament  de  la
fibromiàlgia, com també de la resta de patologies que es puguen englobar dins de la síndrome de
sensibilitat central, des d'un punt de vista multidisciplinari. 

– S'aposte per la informació, la sensibilització i la difusió del coneixement de la malaltia.

– S'impulse la investigació sobre aquesta patologia introduint la variable de gènere i garantint la
suficient formació del personal mèdic d'atenció primària en el diagnòstic i el tractament d'aquestes
malalties.

–  Estudie  els  efectes  de  la  fibromiàlgia  sobre  la  capacitat  i  el  desenvolupament  laboral  de  les
persones afectades i definisca criteris de valoració com a causa d'incapacitat laboral o d'adaptació de
canvi de lloc de treball.

– Revise el document titulat «Atenció a pacients amb fibromiàlgia», de l'any 2014, per a procedir-ne a
l'avaluació  i  l'actualització,  tenint  en  compte  la  resta  de  malalties  relacionades  que  es  poden
englobar dins de la síndrome de sensibilitat central, amb l'objecte de donar una solució integral a les
persones malaltes d'aquestes patologies i facilitar així un diagnòstic acurat.



– Que, a banda de crear una unitat multidisciplinària que atenga les persones diagnosticades amb
fibromiàlgia a les instal·lacions de l'Hospital Militar de Mislata, es valore la implantació d’este servei
també a les comarques del nord. 

– Estudie la creació d'una xarxa en què es facilite la confirmació diagnòstica –i el tractament en els
casos que així ho requerisquen– de totes les patologies que puguen englobar-se dins de la síndrome
de sensibilitat central des d'un punt de vista multidisciplinari.

4. Traslladar els acords al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, al Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut (CISNS), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.»

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  unanimitat  dels  membres
assistents.

12. PRECS I PREGUNTES.

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

Àudio:  12.mp3

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 21.45 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

L’alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando
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