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FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT
DE BENICARLÓ.
CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 1/2019 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter ordinari, el dia 31 de gener de 2019, és del següent tenor literal:
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 1/2019 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31 DE
GENER DE 2019
A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.01 hores del dia 31 de gener de 2019, 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
Joaquim Bueno Bosch
Josep Manel Barberà Sorlí
Susana Pérez Alonso
Juan Antonio Mañá Ferrer
José María Serrano Forner
María Nieves Eugenio Bayo
Juan Manuel Cerdá Tena
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 28 de gener de 2019.
PUNT 1r APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.
17/2018, DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2018.
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària núm. 17/2018, de 20 de desembre de 2018
PUNT 2n DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MARC DE
SEGURETAT EN L’ÚS, GAUDIMENT I APROFITAMENT DEL LITORAL MUNICIPAL.
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis al Ciutadà, que va tenir
lloc en data 18 de desembre de 2018, que és del següent tenor literal:
«La presidenta presenta la següent proposta de modificació Ordenança marc de seguretat en l’ús,
gaudiment i aprofitament del litoral municipal:
Vist l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal aprovada
amb caràcter inicial pel Ple de l’Ajuntament de Benicarló, en sessió extraordinària celebrada el dia 30
d’agost de 2016; publicat l’anunci d’informació pública i audiència als interessats en el BOP núm. 115
del dia 22 de setembre de 2016; publicat tant l’acord provisional com el definitiu adoptat en sessió
celebrada el dia 24 de novembre de 2016 i el text íntegre de dita ordenança, sense que entre en vigor
fins transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vist l’article 4 de l’ordenança on es detallen les dates que es consideren temporada de bany ordinària
i extraordinària (de l’1 de juny al 30 de setembre i del divendres anterior al Diumenge de Rams al
Dilluns de Pasqua).
Vist l’afluència real a les platges de la població (comptada pel servei de salvament i socorrisme i per
l’empresa DPT 21, SL. executora de l’estudi de platges de Benicarló).
Vist les possibilitats de poder disposar d’una de les platges del municipi com a platja naturista, i
d’aquesta manera enfocar l’oferta del litoral de Benicarló també al públic naturista.
Vist la problemàtica existent entre els horaris del servei de neteja de les platges i els usuaris de les
platges.
Vist la problemàtica dels usuaris de les platges que deixen les seues pertinences sense cap tipus de
vigilància
Oberta la fase de deliberació,
- La Sra, Jovani pregunta sobre la diferència d’horaris que contempla el text entre les platges del
Morrongo i la Caracola, s’ha sol·licitat la bandera blava també per a aquesta platja no sap perquè es
fa aquesta distinció horària.
La Sra. presidenta explica que la diferència es perquè hi ha una menor afluència d’usuaris entre una
platja i l’altra.
La Sra. Jovani, proposa donar un altra redacció més precisa al punt 70.f) de la proposta.
Se sotmet a votació la proposta i aquesta queda aprovada amb el vot favorable de: Sres. Marzà i
Pérez; Srs Año, Sánchez i Bueno i l’abstenció de les Sres. Jovaní i Eugenio i dels Srs. Simó i Cornelles
Després d’aquesta fase de votació, la Comissió informativa de l’Àrea de Serveis al Ciutadà proposa a
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
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Primer. Aprovar inicialment el text modificat de l’ordenança marc de seguretat en l’ús gaudiment i
aprofitament del litoral municipal, què s'adjunta a aquesta proposta.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats per termini de trenta
dies, als efectes de que puguen examinar-lo i formular les reclamacions o suggeriments que estimen
pertinents, mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i la pàgina web de
l'Ajuntament de Benicarló.
Tercer. En el cas de presentar-se suggeriments o reclamacions contra l'aprovació inicial, el Ple haurà
de resoldre'ls i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança. Sinó es presenta cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional.
Quart: L'acord definitiu serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província i s'hi farà constar que
aquest no tindrà validesa fins que no s'haja portat a terme la publicació esmentada i haja
transcorregut el termini previst de 15 dies des de l'endemà de la seua publicació. Aquesta publicació
inclourà l'acord provisional elevat a definitiu i el text sencer de la modificació de l'Ordenança. »
Intervencions i deliberacions:
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 02.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.
PUNT 3r DICTAMEN A LA PROPOSTA D’INICI DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
INTEGRADA U.E. 18 DE SÒL URBÀ DEL PGOU DE BENICARLÓ.
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
17 de gener de 2019, que és del següent tenor literal:
«Es sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta de la tècnica de gestió
d’Urbanisme, amb el vist-i-plau del T.A.G. d’Urbanisme, de data 13 de desembre de 2018:
«Exposició de fets
I.

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló de data 29 de maig de 2008 es va iniciar el
procediment de concurs per a l'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada
de la Unitat d'Execució núm. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló, per a la seua gestió
indirecta, aprovant-se les bases particulars que havien de regir la convocatòria.

II.

En data 22 de gener de 2009 (registre d'entrada núm. 959), D. Juan Cano Forrat, amb D.N.I.
núm. 22.541.955-T, en representació de la societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI,
S.L., amb C.I.F. B-97.608.855, va presentar la seua proposta per a participar en el concurs
referit. Entre la documentació administrativa presentada, tal com es preveia en les bases
particulars de la convocatòria, s'acredita el dipòsit en data 22 de gener de 2009 en la
tresoreria municipal d'un aval de l'entitat Bilbao Bizkaia Kutxa Fundació Bancària (B.B.K.),

d'import 8.300 euros, en concepte de garantia provisional per a participar en la licitació
referida (Referencia 796/2009).
III. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló va acordar en data 22 de desembre de 2009 aprovar el
Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm.18 de sòl urbà del PGOU de
Benicarló, escollint la proposta presentada per la societat mercantil MECANO DEL
MEDITERRANI, S.L,, amb un cost estimat de l'obra d'urbanització de 1.040.916,25 € d’euros, i
adjudicant la condició d'agent urbanitzador a aquesta mercantil, per a la seua gestió
indirecta. Aquest acord és, a data d'avui, ferm en via administrativa.
IV. En data 23 de juny de 2010 (registre d'eixida núm.12.114, de 17 de juny), es va requerir a la
mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, S.L.. perquè acreditara la constitució de la
corresponent garantia definitiva, en la forma i quantia establides en les bases reguladores
del programa, per a respondre de les obligacions derivades de la condició d'agent
urbanitzador, i com a condició prèvia a la formalització del contracte d'urbanització.
V.

En data 28 de juny de 2010 (registre d'entrada núm. 10.940), es presenta escrit per part de
l'adjudicatari, en el qual indica que està mantenint reunions amb els serveis tècnics
municipals, a l'efecte de la presentació d'un text refós del projecte d'urbanització
seleccionat, juntament amb la garantia requerida.

VI. En data 16 de juliol de 2010 (registre d'entrada núm. 11.974), D. Juan Cano Forrat, amb D.N.I.
núm. 22.541.955-T, en representació de la societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI,
S.L., presenta el Text refós del projecte d'urbanització de l'U.E. núm. 18.
VII. A la vista de la falta d'acreditació de la constitució de la corresponent garantia definitiva, en
data 18 de juliol de 2011 (registre d'eixida núm. 11.794, de 14 de juliol), es va requerir de nou a
la mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, S.L.. perquè informara sobre la seua intenció de
dur a terme la gestió de l'actuació urbanística, i perquè, en cas afirmatiu, dipositara la
referida garantia, a l'efecte de la posterior formalització del contracte.
VIII. En data 2 d'agost de 2011 (registre d'entrada núm. 13.646), D. Juan Cano Forrat, amb D.N.I.
núm. 22.541.955-T, en representació de la societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI,
S.L., presenta escrit, en el qual manifesta que “mantenim el nostre interès a urbanitzar i
desenvolupar el sector referit en aquesta població, si bé a causa de les especials circumstàncies
de crisi financera i a les enormes dificultats d'aconseguir instruments de garantia financera, ens
és impossible a data d'avui dipositar la corresponent garantia definitiva requerida”. A
continuació, sol·licita una pròrroga de tres mesos per a aportar aquesta garantia.
IX. No consta, a data d'avui, que s'hagen realitzat més actuacions en l'expedient referit.
Fonaments de Dret
I.

De conformitat amb el previst en l'apartat 2º de l'article 143 de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, Urbanística Valenciana (LUV), aplicable al present procediment tal com preveu
la disposició transitòria quarta de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP), actualment vigent, “Seran causes
de resolució de l'adjudicació del Programa, les derivades de la incapacitat legal sobrevinguda de
l'Urbanitzador per a l'acompliment de la seua tasca i les altres previstes en la legislació general
aplicable a les seues relacions amb l'administració, incloent la falta de prestació de garanties o
de subscripció del contracte que formalitze els compromisos contrets davant aquesta (...)”

II.

Por una altra part, l'apartat 4º d'aquest art. 143 LUV, estableix que “La resolució de
l'adjudicació s'acordarà per l'administració actuant,, previ Dictamen del Consell Superior de
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Territori i Urbanisme (ja no és preceptiu, segons la disposició transitòria quarta de la
LOTUP), que podrà ser instat també per l'Urbanitzador. Sense perjudici de les responsabilitats
econòmiques que procedisquen, açò determinarà la cancel·lació de la programació i la subjecció
de l'àmbit de l'Actuació al règim del sòl urbanitzable (urbà, en aquest cas) sense programació
(...)”
III. Amb caràcter supletori, és aplicable la normativa de contractació vigent a l'inici del
procediment, la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. En aquesta
norma, la falta de formalització del contracte en el termini establit per causes imputables a
l'adjudicatari, en coherència amb la una configuració de la formalització com a acte
mitjançant el qual es produeix el perfeccionament del contracte (art. 27. 1 LCSP), ja no és
causa de resolució del contracte, al no haver nascut aquest. La conseqüència d'aquest
incompliment és que l'Administració podrà confiscar sobre la garantia definitiva l'import de
la garantia provisional, que si escau s'haguera exigit (art. 140.4). No obstant açò, en aquest
supòsit, no ha sigut tampoc dipositada la corresponent garantia definitiva, per la qual cosa,
s'entén, procedeix la directa confiscació de la garantia provisional.
IV. Hem d'acudir al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques (RCAP), aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que regula la
confiscació de garanties, però limitant-se a assenyalar, en el seu art. 62, que si algun
licitador retira la seua proposició injustificadament abans de l'adjudicació o si l'adjudicatari
no constitueix la garantia definitiva o, per causes imputables al mateix, no poguera
formalitzar-se en termini el contracte, es procedirà a l'execució de la garantia provisional i al
seu ingrés en el Tresor Públic o a la seua transferència als organismes o entitats en el favor
de les quals va quedar constituïda.
En virtut de l'exposat, s'eleva al Ple de la corporació, òrgan competent per a l'adopció del
corresponent acord, i previ dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori, la
següent:
Proposta
Primer.- Iniciar el procediment per a resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la
condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució
núm. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló, a la societat mercantil MECANO DEL
MEDITERRANI, S.L., amb C.I.F. B-97.608.855, adquirida en virtut de l'acord del Ple de la
Corporació de data 22 de desembre de 2009, així com, per a cancel·lar la programació
aprovada.
Segon.-La resolució de l'adjudicació determinarà l'execució de la garantia provisional
dipositada per la societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, S.L., amb C.I.F. B97.608.855, en data 22 de gener de 2009 en la tresoreria municipal, consistent en un aval de
l'entitat Bilbao Bizkaia Kutxa Fundació Bancària (B.B.K.), d'import 8.300 euros (Referencia
796/2009).
Tercer.- Concedir al agent urbanizador i a l'entitat avalista, així com a tots aquells titulars de
béns i drets afectats, un termini d'audiència de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà a
la notificació del present acord, perquè formulen les al·legacions i presenten els documents
que estimen convenients.»

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

PUNT 4t DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU SUBSCRIT AMB LA MERCANTIL JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ S.A.,
EL 9 D’ABRIL DE 2010, RELATIU A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI
D’ESTACIONAMENTS VIGILATS DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA AMB LIMITACIÓ HORÀRIA (EXP.
46/2009).
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni que va tenir lloc
en data 21 de gener de 2019, que és del següent tenor literal:
«Se da cuenta a los Sres. asistentes de la propuesta del teniente de alcalde delegado del área de
Contratación, de fecha 27 de diciembre de 2018, del siguiente tenor literal:
«Relación de hechos
VISTO el contrato administrativo suscrito con la mercantil JUAN JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. y este
Ayuntamiento, de fecha 9 de abril de 2010, relativo a la concesión de la gestión indirecta del servicio
de estacionamientos vigilados de vehículos en al vía pública con limitación horaria (Exp. 46/2009),
con un plazo de duración de ocho años con efectos desde la fecha de formalización del contrato,
con dos prórrogas cada una.
VISTO que, en la cláusula IV del referido contrato, se establece que: “ Las prórrogas se efectuarán
previo consentimiento expreso de las partes, manifestado con una antelación mínima de tres meses
a la finalización del contrato."
VISTO que por acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 2018 se aprobó la primera prórroga del
contrato administrativo suscrito con la mercantil JUAN JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. y este
Ayuntamiento el 9 de abril de 2010, relativo a la concesión de la gestión indirecta del servicio de
estacionamientos vigilados de vehículos en al vía pública con limitación horaria (Exp. 46/2009), por
un plazo de un año, con efectos desde el 9 de abril de 2018 hasta el 8 de abril de 2019.
VISTO que el Intendente-Jefe de la Policía Local en fecha 9 de noviembre de 2018 informa
favorablemente la prórroga de un año del contrato.
VISTO que mediante e.r.e. n.º 23.140, de fecha 5 de diciembre de 2018, suscrito por Dª. Purificación
Sánchez Belmonte, en nombre y representación de la mercantil JUAN JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A.,
solicita la segunda prórroga del contrato.
VISTO que mediante e.r.e. n.º 23.405, de fecha 11 de diciembre de 2018, suscrito por Dª. Purificación
Sánchez Belmonte, en nombre y representación de la mercantil JUAN JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A.,
presenta la documentación requerida mediante correo electrónico de contratación de fecha 10 de
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diciembre de 2018 para la adjudicación de la segunda prórroga del contrato .
VISTO el informe favorable, de fecha 12 de diciembre de 2018, suscrito por la Técnico de
Contratación.
VISTO el informe favorable, de fecha 26 de enero de 2018, suscrito por el Interventor Municipal.
Por todo lo expuesto, el teniente de alcalde delegado del área de Contratación, propone al Pleno que
adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la segunda prórroga del contrato administrativo suscrito con la mercantil JUAN
JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. y este Ayuntamiento el 9 de abril de 2010, relativo a la concesión de la
gestión indirecta del servicio de estacionamientos vigilados de vehículos en al vía pública con
limitación horaria (Exp. 46/2009), por un plazo de un año, con efectos desde el 9 de abril de 2019
hasta el 8 de abril de 2020.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la contratista y dar traslado a la Policía Local, a
Contratación, a Intervención y a Tesorería.
Tercero.- Facultar al teniente de alcalde delegado del área de Contratación o a quien legalmente le
sustituya para dar cumplimiento a lo acordado.
Cuarto.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso de Castellón, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra este mismo acuerdo recurso de
reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en cuyo caso o cabrá
interponer recurso contencioso administrativo, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
Visto lo anterior, la Comisión, por unanimidad de sus miembros asistentes, dictamina
favorablemente elevar al Ayuntamiento Pleno, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la segunda prórroga del contrato administrativo suscrito con la mercantil JUAN
JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. y este Ayuntamiento el 9 de abril de 2010, relativo a la concesión de la
gestión indirecta del servicio de estacionamientos vigilados de vehículos en al vía pública con
limitación horaria (Exp. 46/2009), por un plazo de un año, con efectos desde el 9 de abril de 2019

hasta el 8 de abril de 2020.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la contratista y dar traslado a la Policía Local, a
Contratación, a Intervención y a Tesorería.
Tercero.- Facultar al teniente de alcalde delegado del área de Contratación o a quien legalmente le
sustituya para dar cumplimiento a lo acordado.
Cuarto.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso de Castellón, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra este mismo acuerdo recurso de
reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en cuyo caso o cabrá
interponer recurso contencioso administrativo, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.»»
Intervencions i deliberacions:
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 04.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.
PUNT 5é DICTAMEN A LA PROPOSTA PER A APROVAR ELS MÈRITS ESPECÍFICS DEL CONCURS
ORDINARI PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TRESORER.
Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Policia i
Seguretat que va tenir lloc en data 24 de gener de 2019, que és del següent tenor literal:
«Se sotmet a consideració de la Comissió la proposta de la alcaldesa-presidenta, Rosario Miralles
Ferrando, de data 24 de gener de 2019:
«Que en el Ayuntamiento de Benicarló la Tesorería está reservada a funcionario de administración
local con habilitación de carácter nacional, subescala intervención-tesorería.
Que el 15 de marzo de 2018 cesó el tesorero Sergio José Benaches Montoro tras resolverse el
concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional.
Que para cubrir la vacante de forma transitoria por resolución del director general de la dirección de
administración local el 23 de marzo de 2018 (r.e. núm. 5.990/23.03/2018-RRHH) se autoriza a la
funcionaria María Teresa Sanahuja Esbrí, Interventora del Ayuntamiento de Peñíscola, funcionaria de
administración local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de
intervención-tesorería, categoría de entrada, para que desempeñe la tesorería del Ayuntamiento de
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Benicarló de forma acumulada tras la vacante en el puesto.
Resultando que las funciones de Tesorería no pueden quedar desatendidas por largos periodos, y se
requiere de un tesorero a jornada completa por el volumen y funciones encomendadas.
Informada verbalmente de que el establecimiento de méritos específicos en las bases del concurso
ordinario deben ser aprobadas por el Pleno, que no son obligatorias, y que representan el 5% del
total de puntuación.
Informada de los criterios tasados que figuran en la normativa autonómica para los méritos
específicos creo conveniente que se tenga en cuenta el criterio demográfico, siendo Benicarló un
municipio de más 20.000 habitantes, motivo por el que el puesto de secretaria está clasificado de
clase primera.
Vista la Circular relativa al concurso ordinario de 2019 para la provisión de puestos reservados a
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional vacantes en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana, remitida por la Dirección General de Administración Local,
donde se indica que la convocatoria y las bases aprobadas se han de remitir antes del 10 de febrero
de 2019 para su publicación conjunta en el DOGV, previa aprobación por el Pleno de los méritos
específicos en su caso.
Visto el informe-propuesta del técnico de Recursos Humanos de 22 de enero de 2019.
Visto el informe favorable del viceinterventor de 23 de enero de 2019.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
“Primero.- Aprobar los méritos específicos para el concurso ordinario para la provisión con carácter
definitivo del puesto de trabajo de tesorero de este ayuntamiento, con código en la RPT vigente
3TES300130, reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional,
subescala intervención-tesorería, con la siguiente redacción:
Experiencia profesional: hasta un máximo de 1,50 puntos.
Por servicios prestados en puestos de intervención, tesorería, y/o puestos de colaboración
reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional de la subescala intervención-tesorería, en virtud de nombramiento efectuado por
la autoridad competente, desempeñados con carácter definitivo, nombramiento provisional
o en comisión de servicios, en ayuntamientos de municipios con una población de derecho
superior a 20.000 habitantes y que no tengan la consideración de municipio de gran
población.
Se valorará, hasta un máximo de 1,50 puntos, el servicio prestado en dichos puestos,
computado de fecha a fecha, según la siguiente escala:
De más de diez años: 1,50 puntos.

De más de siete años y medio y hasta diez años: 1,25 puntos.
De más de cinco y hasta siete años y medio: 1,00 puntos.
De cuatro y hasta cinco años: 0,75 puntos.
No se valorarán los servicios prestados de menos de cuatro años en los puestos arriba
citados ni en otros municipios que no reúnan las características arriba citadas.
Valoración y acreditación de méritos:
1. Sólo se valorará la experiencia hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse
documentalmente.
2. La experiencia se acreditará mediante certificado original o copia auténtica expedida por
la Secretaría de la Corporación Local donde se hayan prestado los servicios en la que
consten la denominación del puesto de trabajo y las respectivas fechas de toma de
posesión y, en su caso, cese. A los efectos de acreditar la población de derecho de los
municipios se tendrán en cuenta las cifras oficiales de población relacionadas con el
momento de prestación de servicios, pudiéndose presentar por los aspirantes aquellos
documentos que estimen oportunos para acreditar dicha circunstancia, sin perjuicio de que
la misma pueda ser apreciada de oficio por el Tribunal.
Segundo.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en la ciudad de Castellón de
la Plana, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente, también se puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que establecen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Igualmente se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.”
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: 05.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.
PUNT 6é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 1/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM.F/2019/1.
Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, en reunió
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extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 2019, 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 21 de gener de 2019, del següent tenor
literal:
«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 012/2019, de data 21 de gener de 2019, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/1.
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 pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 012/2019, de
data 21 de gener de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 513.598,56 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/1.»
En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPVPSOE 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: 06.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 vots
en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).

PUNT 7é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 2/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2019/2.

Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, en reunió
extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 2019, 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 21 de gener de 2019, del següent tenor
literal:
«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 013/2019, de data 21 de gener de 2019, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/2.
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 pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 013/2019, de
data 21 de gener de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 22.681,51 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/2.»
En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPVPSOE 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: 07.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 vots
en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).
PUNT 8é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT NÚM. 3/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2019/3.
Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, en reunió
extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 2019, que és del següent tenor literal:
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« 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 12 de desembre de 2018, del següent tenor
literal:
«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 14/2019, de data 21 de gener de 2019, relatiu a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/3.
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 pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 014/2019, de
data 21 de gener de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 2.765,29€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/3.»
En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPVPSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià, tres abstencions dels
representants del grup municipal del Partit Popular i un vot en contra del grup municipal CiutadansC'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: 08.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10
abstencions (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).
PUNT 9é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM 001/19-HPMP
Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, en reunió
extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 2019, 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 21 de gener de 2019, del següent tenor

literal:
«Relació de fets
Visto que el concejal delegado de Obras y Servicios, en fecha 18 de enero de 2019, emite propuesta
de modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por importe de 4.398,35€ en la
aplicación 01.92020.62900, para atender la obligación derivada del suministro de una caja de
conexiones para el grupo electrógeno, correspondiente al contrato menor aprobado por decreto de
fecha 27/11/18.
Siendo que el presupuesto del ejercicio 2018 ha sido prorrogado para el 2019, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 21 del RD 500/1990 y han sido efectuados los ajustes a la Baja en su Estado de
Gastos correspondientes a las partidas de inversiones (Capítulo VI), siendo que el gasto efectuado
corresponde al capítulo VI, es por lo que no existe crédito en el presupuesto prorrogado para
tramitar dicho gasto.
Visto que el concejal delegado de Obras y Servicios propone una modificación presupuestaria
mediante crédito extraordinario para incrementar la aplicación 01.92020.62900 en 4.398,35€
minorando la aplicación 01.92020.22199 por el mismo importe.
Visto el informe del Interventor núm. 15/2019 de fecha 21/01/19, relativo al cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria.
Por todo lo expuesto, de conformidad con la Base 8 de las de Ejecución del Presupuesto del
presupuesto prorrogado, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Servicios
Económicos, efectúa al Pleno de la Corporación la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número I-001/19HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
01.92020.62900

Descripción

Importe

BR. Brigada Municipal. Otras inversiones nuevas

4.398,35€
TOTAL

4.398,35€

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE
Mediante la baja de los créditos que seguidamente se indican:
Aplicación
01.92020.22199

Denominación

Importe

BR. Brigada Municipal. Otros suministros

4.398,35€
TOTAL

4.398,35€
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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 el Pleno de la Corporación 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.»
En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPVPSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià, tres abstencions dels
representants del grup municipal del Partit Popular i un vot en contra del grup municipal CiutadansC'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: 09.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.
PUNT 10é DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A LES FALLES I A LA JUNTA LOCAL FALLERA DE BENICARLÓ.
Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports, en reunió
extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 2019, que és del següent tenor literal:
«Expedient 27/2019 Cultura

El president dóna la paraula al regidor delegat d’Hisenda perquè explique el motiu de la
inclusió d’aquesta proposta a l’Ordre del dia.
El sr. Flos explica que per evitar demores en la tramitació de les subvencions que l’Ajuntament
atorga a les Falles i la Junta Local Fallera de Benicarló, i atès que el pressupost està prorrogat,
cal que el Ple de l’Ajuntament aprove la concessió d’una subvenció nominativa a aquestes
entitats.
El regidor delegat d’Hisenda exposa a la Comissió:
La proposta del regidor delegat de Festes i Falles, de data 21 de gener de 2019, en la qual es
detallen els motius d’interès públic, social i econòmic que justifiquen la concessió directa de les
esmentades subvencions.
L’informe, de data 23 de gener de 2019, del TAG de secretaria.

L’informe 020/2019 del viceinterventor, amb objeccions que correspon al Ple de la Corporació la
seua resolució.

Els membres de la Comissió, per unanimitat, dictaminen traslladar al Ple de la Corporació la
proposta d’adopció dels acords següents:
1. Resoldre l’objecció i la discrepància a la que es fa referència al informe emès pel viceinterventor,
núm 020/2019, de data 24 de gener de 2019.

2. Aprovar la concessió de les subvencions nominatives a les falles i la Junta Local Fallera de
Benicarló, d’acord amb la relació següent:
Entitat

Import Subvenció

Falla Benicarló

4.200,00 €

Falla El Caduf

4.200,00 €

Falla L’Embut

4.200,00 €

Falla La Paperina

4.200,00 €

Falla Els Conquistaors

4.200,00 €

Falla El Campanar

4.200,00 €

Falla El Grill

4.200,00 €

Falla La Barraca

4.200,00 €

Falla La Carrasca

4.200,00 €

Falla Mercat Vell

4.200,00 €

Falla Els Cremats

4.200,00 €

Falla Nou Barri

4.200,00 €

Falla Amics del Foc

4.200,00 €

Junta Local Fallera

47.000,00 €

»
Intervencions i deliberacions:
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 10.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.
PUNT 11é DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ
NOMINATIVA AL CD BENICARLÓ.
Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports, en reunió
extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 2019, que és del següent tenor literal:
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«Expedient 08/2019 Esports

El president dóna la paraula al regidor delegat d’Hisenda perquè explique el motiu de la
inclusió d’aquesta proposta a l’Ordre del dia.
El sr. Flos explica que per evitar demores en la tramitació de la subvenció que l’Ajuntament
atorga al CD Benicarló, i atès que el pressupost està prorrogat, cal que el Ple de l’Ajuntament
aprove la concessió d’una subvenció nominativa a aquesta entitat.
El regidor delegat d’Hisenda exposa a la comissió:
La seua proposta signada con a regidor delegat d’Esports, de data 21 de gener de 2019, en la
qual es detallen els motius d’interès públic, social i econòmic que justifiquen la concessió
directa de les esmentades subvencions.
L’informe del TAG de secretaria, de data 24 de gener de 2019, i l’informe 022/2019 del
viceinterventor, de fiscalització del expedient amb objeccions que correspon al Ple de la Corporació
la seua resolució.

Els membres de la Comissió, per unanimitat, dictaminen traslladar al Ple de la Corporació la
proposta d’adopció dels acords següents:
1. Resoldre l’objecció i la discrepància a la que es fa referència al informe emès pel viceinterventor,
núm 022/2019, de data 24 de gener de 2019.

2. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa següent:
Entitat
CD Benicarló

Import Subvenció
16.000,00 €

»
Intervencions i deliberacions:
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 11.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.
PUNT 12é DICTAMEN PROPOSTA DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LES ONGD DEL MUNICIPI.
Dono compte del dictamen de la la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació
Ciutadana i Joventut, en reunió extraordinària celebrada el dia 28 de gener de 2019, que és del
següent tenor literal:
«Vist que l’Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria de Benestar Social, té intenció d’atorgar
subvencions de manera directa a les ONGD del municipi atenent als criteris establerts en la

normativa vigent.
Vist que les entitats objecte de subvenció tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les
persones que vieun en països en vies de desenvolupament.
Vist que, l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions contempla la
concessió de manera directa i amb caràcter excepcional de subvencions en les quals s'acrediten
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari , com és el cas de l'objecte que persegueixen
les ONGD.
Vist l’informe elaborat per la coordinadora de serveis socials en data 22 de gener de 2019 on es
justifica que les ONGD Mans Unides, Proyde i Delwende compleixen els criteris establerts per a la
concessió de subvencions nominatives.
Vists els informes desfavorables emesos pel tècnic jurídic i pel Viceinterventor Municipal en data 25
de gener de 2019, que fan referència a la inexistència a l'Ajuntament de Benicarló d'un Pla Estratègic
de Subvencions. Atenent que l'Ajuntament està treballant en l'elaboració del preceptiu Pla Estratègic
de Subvencions i en tant no es pose aquest en funcionament.
Per tot el que s'ha exposat, la regidora delegada de Benestar Social realitza la següent proposta:
Primer.- Que es resolga la discrepancia respecte a l'objecció manifestada per l’assessor jurídic i pel
Viceinterventor Municipal.
Segon.- La concessió de subvencions nominatives a les entitats Mans Unides, Delwende i Proyde
amb el següents imports:
•

Mans Unides: 5.000,00 €

•

Delwende: 5.000,00 €

•

Proyde: 5.000,00 €

Tercer.- Traslladar aquesta proposta al Ple municipal per a la seua aprovació.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 6 vots favorables dels Grups Polítics del PSOE,
Compromís i Ciutadans i 3 abstencions del Grup polític del PP i s’acorda traslladar-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: 12.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels
membres assistents.
PUNT 13é DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE
L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES DEL 13 DE DESEMBRE DE 2018 AL 12 DE
GENER DE 2019.
Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
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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 desembre de 2018 al 12 de gener de 2019.
La corporació es dóna per assabentada.
PUNT 14é PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana
Prèvia declaració d'urgència, acordada per unanimitat dels membres assistents, se sotmet a la
consideració del Ple de la corporació, la següent moció concensuada en Junta de Portaveus per tots
els grups polítics:
«La Junta de Portaveus de l’FVMP, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la reunió
ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2018, ha aprovat per unanimitat la següent proposta de
moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, amb la finalitat que s'adopte
pels seus respectius plenaris.
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del
municipalisme de la Comunitat Valenciana, davant la situació per la qual estan passant els
agricultors, recull el malestar manifestat pels càrrecs electes municipals que ens fan arribar la
complicada i difícil realitat de la citricultura de la Comunitat Valenciana.
L’FVMP va aprovar una moció en 2016 en la qual ja s'advertia de les conseqüències
negatives de l'acord 14 de setembre de 2016 d'associació econòmica entre la Unió Europea i els
estats de l'AAE (estats de l'Àfrica Meridional) de la SADC, quant a la regulació de les relacions
comercials amb Sud-àfrica.
És evident que l'ampliació del període d'importació facilita l'entrada d'alts volums de cítrics
amb la possibilitat de la presència de taronges sud-africanes en els mercats europeus, amb una
afectació, clara i directa, a les produccions valencianes, que provoca una pressió dels preus a la baixa
en origen, i per tant, una greu pertorbació del mercat de la Comunitat Valenciana.
Hem donat suport sempre l'agricultura de cítrics pel seu pes i arrelament en l'economia de
la Comunitat Valenciana, un sector que troba moltíssimes dificultats per a subsistir pel que cada
vegada es fa més imprescindible l'actuació de les administracions en defensa d'un sector que es
reivindica com una de les grans fonts de creació d'ocupació i que entenem que des de les
administracions públiques hem de continuar lluitant per a fer-lo més competitiu i evitar
l'escanyament d'una activitat amb greus conseqüències econòmiques i mediambientals. Ens veiem
abocats a un abandó del camp i de l’horta valencianes.
La demostració més palpable es veu en els nostres camps, amb collites senceres por recollir
i a les nostres botigues, amb un mercat inundat de diferents varietats cítriques de procedència de

tercers països. Amb el fet agreujant de la falta de reciprocitat de les normatives europees en matèria
fitosanitària i laboral de les produccions agràries procedents de països tercers, on es fa palesa
l'exigència de tractament en fred a tots els cítrics procedents de països tercers amb plagues de
quarantena.
Per tant, les produccions sud-africanes que entren a Europa són un vertader perill per a les
nostres taronges per la possibilitat certa de portar-nos plagues i malalties d'efecte devastadors que
no estan encara presentes ací. A més, les condicions sociolaborals no són per a res equiparables a les
nostra, en són quasi d'explotació laboral.
Els preus estan per terra (fins al 23 % menys que en la campanya anterior) i la fruita sudafricana està a tot Europa, milers de tones de mandarines -sobretot satsumes i clementines- s'han
quedat sense recollir, amb unes pèrdues reconegudes superiors a 85 milions d'euros en tot el
territori valencià.
Són molts els alcaldes de municipis, la principal activitat econòmica dels quals radica en el
sector citrícola, que veuen amb preocupació el futur econòmic dels seus veïns, davant la impotència
tant dels acords del Parlament Europeu com per la diferència de condicions de sanitat vegetal
exigides en funció del país origen de la mercaderia.
És necessària la solidaritat amb el sector agrícola de la Comunitat Valenciana, per ser de
justícia la defensa del sector per la seua importància en l'economia i desenvolupament dels nostres
municipis.
Per tot això, presentem al ple los següents ACORDS:
PRIMER.- Instar la modificació de l'acord de l'Associació Econòmica signat per la Unió Europea i sis
països de la Comunitat de Països d'Àfrica Meridional, entre ells Sud-àfrica, que contempla una
reducció progressiva, fins a la desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges importades en un
període (del 16 d'octubre al 30 de novembre) en el qual els nostres camps estan en plena campanya
de comercialització, i en defecte d'això, que s'aplique la clàusula de salvaguarda, motivada per la
caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges, que preveu el tractat comercial europeu
per a protegir el futur del nostre camp.
SEGON. Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus, per a augmentar la
seguretat de les plantacions citrícoles comunitàries. Exigir les màximes cauteles i controls als
productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga el que siga el lloc d'entrada a la
Unió Europea, i minimitzar amb això el risc de contagi de plagues i/o malalties. Establir a les
produccions de països tercers una reciprocitat, quant a requisits de tota mena, exigits a les
produccions comunitàries, per a garantir la seguretat alimentaria dels consumidors, reciprocitat en
les exigències als nostres llauradors i obligació de la implantació del tractament en fred dels cítrics
procedents de països amb plagues de quarantena.
TERCER. La defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a
millorar el funcionament de la cadena alimentaria, garantint els drets dels productors agraris davant
la distribució.
QUART: Reclamar el suport del Govern Espanyol a les administracions i parts afectades per la crisi
del sector citrícola valencià, emplaçant-lo que lidere davant la Comissió Europea un procés de
renegociació amb els països de l'Àfrica Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que

Ajuntament
de Benicarló
Secretaria

aminore els aspectes negatius per als productors nacionals, incloent tant els aspectes fitosanitaris,
com els sociolaborals i econòmics.
Així mateix, cal requerir el suport del Govern Espanyol i que exigica les mesures, controls i
tractaments fitosanitaris legals a la Unió Europea, tant als països d'origen com a aquelles varietats
que s'introduïsquen en la Unió Europea.
CINQUÉ. Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la clàusula de salvaguarda (article 34, apartat 2
de l'acord amb Sud-àfrica), motivada per la caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges i
en conseqüència provoca una perillosa crisi del sector citrícola valencià i nacional.
SISÉ Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquen les mesures necessàries
per a:
 Compensació pertinent als productors afectats, especialment la retirada de cítrics en fresc).
 Incloure els productes cítrics en la llista de vegetals d'alt risc per a previndre plagues.
 Evitar el contagi de la taca negra o citrus black spot, i garantir el control amb una inspecció
adequada.
 Instar a la Comissió Europea perquè agilite el tràmit de facilitar a les Organitzacions de
Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics.
SETÉ. Instar al Govern de la Nació a arbitrar mesures per a l'exempció de l'Impost sobre Béns
immobles de Naturalesa Rústica corresponent a l'exercici 2018/2019 de titularitat d'agricultors
afectats per les pluges, sempre que s'acrediten danys materials directes en immobles i explotacions
agràries i no n’estiguen coberts per cap fórmula d'assegurança pública o privada.
Així mateix, que la disminució d'ingressos a IBI de naturalesa rústica siga compensada amb càrrec als
Pressupostos Generals de l'Estat, de conformitat amb el que s'estableix en el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
HUITÉ. Donar trasllat de la moció al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Espanyol,
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la
Generalitat Valenciana, a l'Associació Valenciana d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a l’FVMP.
Votació:
Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents.
Segona moció: Creació d’un nou centre ocupacional al Baix Maestrat
Prèvia declaració d'urgència, acordada per unanimitat dels membres assistents, se sotmet a la
consideració del Ple de la corporació, la següent moció concensuada en Junta de Portaveus per tots
els grups polítics:
«MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ A A LA PLATAFORMA CIUTADANA
«A FAVOR DE LA CREACIÓ D’UN NOU CENTRE OCUPACIONAL AL BAIX MAESTRAT»
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En data 26 de desembre les associacions «Personas con discapacidad COCEMFE Maestrat»,
«Creixem», i «Associació de discapacitats intel·lectuals Els Fenòmens», com a socis fundadors de la
«Plataforma Ciutadana a favor de la creació d'un nou centre ocupacional al Baix Maestrat» presenten
per registre d’entrada la sol·licitud demanant a l’ Ajuntament de Benicarló l’adhesió a la Plataforma
per demanar a la Generalitat Valenciana la creació d’un nou centre ocupacional a la comarca del Baix
Maestrat.
Els Centres Ocupacionals tenen com a finalitat assegurar els serveis de teràpia ocupacional i d'ajust
personal i social, és a dir, preparar a la persona amb discapacitat a enfrontar-se a les exigències de la
vida quotidiana i el treball. Depenent del grau de discapacitat el centre és, per a alguns usuaris, el
mitjà que els capacita per aconseguir la inclusió laboral i la realització personal i social. Per a altres,
és un lloc estable i permanent que els facilita el desenvolupament personal i la inclusió social.
Els Centres Ocupacionals es converteixen així en un espai d'atenció als persones amb discapacitat
intel·lectual on poden desenvolupar activitats ocupacionals però, alhora, és una avantsala per aquells
que poden accedir al mercat laboral.
Igual que els Centres Especials Laborals (que tenen l’objectiu de proporcionar als treballadors amb
discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques
personals i que faciliti la integració laboral d'aquests al mercat ordinari de treball), tots dos centres
de forma coordinada, poden millorar molt l'accés laboral d'aquest col·lectiu.
S'entén per activitat ocupacional el conjunt d'activitats, tasques o labors que són realitzades per
persones amb discapacitat intel·lectual, d'acord a les seves característiques i condicions individuals,
sota l'orientació de professionals del centre i que, sense participar pròpiament de la dinàmica del
mercat econòmic, estan encaminades a l'obtenció d'objectes, productes o serveis.
El Centre Ocupacional és un servei diürn, social per al desenvolupament personal de les persones
discapacitades intel·lectuals, per aconseguir, dins dels possibilitats de cadascun, la superació dels
obstacles que la discapacitat els suposen per la integració social. És un recurs o un servei la finalitat
del qual és la integració laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 18
anys, mitjançant la formació ocupacional i l'habilitació de destreses personals i socials necessàries
per al desenvolupament de la seva autonomia personal, capacitació social i incorporació al mercat
laboral.
La finalitat del centre és afavorir la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la
realització d'activitats laborals, personals i socials per al desenvolupament de la seva autonomia,
capacitació personal, i habilitació laboral en funció de les característiques i necessitats que
presenten cadascun d'ells.
L'únic centre ocupacional del que es disposa a la comarca està situat a Benicarló i depèn de l'IVASS
(Institut Valencià d’Acció Social Sanitària) i hi ha una llarga llista d'espera per poder accedir a les
seves places.
Alguns de les persones que estan aquestes llistes d'espera, acudeixen provisionalment al centre
ocupacional de Torreblanca pagant-se les famílies les despeses de desplaçament diari, a l'espera
d'obtenir una plaça a Benicarló. Això suposa un gran esforç no solament econòmic sinó també
personal d'aquestes famílies.
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Segons les dades aportades per la Plataforma, en comparar, entre les províncies de Castelló, València
i Alacant, el nombre de persones amb discapacitat i els centres d'ocupació que existeixen, s'observa
que a Castelló tenim tenim un percentatge del 6,5% de persones amb discapacitat i es disposa de 7
centres ocupacionals. Dades que evidencien que existeix una manca important de centres
d'ocupació a Castelló en relació al nombre de persones amb discapacitat, respecte a les uns altres
dues províncies (València: 7,8% persones amb discapacitat i 17 centres ocupacionals; Alacant: 4,4%
persones amb discapacitat i 18 centres ocupacionals.
Per intentar corregir aquestes desigualtats territorials quant a centres ocupacionals, sorgeix la
Plataforma amb l'objectiu de sol·licitar a la Generalitat Valenciana la creació d'un nou centre
ocupacional a la comarca del Baix Maestrat. La Plataforma pretén sumar el suport de persones
afectades, ciutadania, entitats, col·lectius i Ajuntaments de la comarca, per evidenciar la unió de tots
els eixos socials en la demanda de recursos beneficiosos per al conjunt.
Per tot això, la corporació municipal eleva al ple municipal les següents:
PROPOSTES D'ACORD
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló a la Plataforma Ciutadana a favor de la creació d’un
nou centre ocupacional al Baix Maestrat»
2. Traslladar l’acord a la Plataforma Ciutadana «A favor de la creació d’un nou centre ocupacional al
Baix Maestrat»
Intervencions i deliberacions:
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 14.02.mp3
Votació:
Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres
assistents.

PUNT 15é PRECS I PREGUNTES.
Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
Àudio: 15.mp3
Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 22.15 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

