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CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 2/2019 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 de febrer de 2019, és del següent tenor literal:
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que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.
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La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 25 de gener de 2019. 

PUNT 1r APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1/2019, DE
DATA 31 DE GENER DE 2019.

El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
ordinària núm. 1/2019, de 31 de gener de 2019.

PUNT 2n DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER
A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LA ZONA 1.

Dono compte del  dictamen de la  Comissió  informativa  de l’Àrea de Serveis  Generals  i  Policia i
Seguretat que va tenir lloc en data 21 de febrer de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ
DE LES PREVISIONS DEL PLAN ZONAL DE RESIDUS DE LA ZONA 1.-  

Se sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de Alcaldia de data 11 de febrer de 2019:

«PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTAUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA 1

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las previsiones del
Plan Zonal de Residuos de la Zona 1, en sesión extraordinaria y urgente celebrada en fecha 13 de
diciembre de 2018, se aprobó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

«MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA I

Vista la necesidad legal derivada de los recientes cambios legislativos de modificar los Estatutos del
Consorcio determinando la Administración de adscripción.

Vista  la  legislación  aplicable  que  viene  constituida  por  la  Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que señala en sus:

“Artículo 108 Objeto y definición

1. En  el  marco  de  la  coordinación  y  cooperación  administrativa,  las  entidades  locales
valencianas podrán constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel
territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de interés común y
con  entidades  privadas  sin  ánimo  de  lucro  que  tengan  finalidades  de  interés  público
concurrentes.

2. El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés local
o común.

Artículo 109 Creación

1. Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o
por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos.

En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del número
legal de miembros de la corporación.



2. La aprobación de los estatutos del consorcio debe ir precedida de información pública por
plazo de treinta días.

3. Los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo con
su legislación específica y remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia de
administración local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, su publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4. Los órganos de representación de los consorcios estarán integrados por comisionados de
todas las entidades consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos.

Artículo 110 Estatutos

1. Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo, los
siguientes extremos:

• a) Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran.

• b) Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen.

• c) Régimen de organización y funcionamiento interno con especial  referencia a los
órganos de gobierno y gestión y forma de designación de los representantes de los
miembros de aquellos.

• d) Régimen financiero, presupuestario y contable.

• e) Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas
de las actividades del consorcio.

• f) Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3
de la presente ley, y normas específicas para el caso de disolución.

• g) Duración.

• h) Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación.

• i) Procedimiento para la modificación de los estatutos.

2. Sus peculiaridades deberán ponerse en relación con el régimen general de las entidades
locales o, en su caso, con el de otras administraciones que intervengan en el consorcio. En
todo  caso,  a  los  consorcios  integrados  exclusivamente  por  entidades  locales  les  será  de
aplicación la normativa de régimen local, cuando los fines sean propios de éstas.

3. Los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios locales.”

Asimismo  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
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Administración Local indica en su :

“Disposición  adicional  decimotercera Consorcios  constituidos  para  la  prestación  de  servicios
mínimos 

El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta Ley,
que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean personal
funcionario  o  laboral  procedente  de  una  reasignación  de  puestos  de  trabajo  de  las
Administraciones participantes en el consorcio.”

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público prescribe en sus :

“Artículo 118 Definición y actividades propias 

1.  Los  consorcios  son  entidades  de  derecho  público,  con  personalidad  jurídica  propia  y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector
público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de
actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común
de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.

3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los
convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y
de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la
materia.

4.  En  la  denominación  de  los  consorcios  deberá  figurar  necesariamente  la  indicación
«consorcio» o su abreviatura «C».

Artículo 119 Régimen jurídico 

1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de
desarrollo y sus estatutos.

2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos
sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo
previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil,  salvo el régimen de liquidación, que se
someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio.

3.  Las  normas establecidas  en la  Ley 7/1985,  de 2  de  abril,  y  en la  Ley 27/2013,  de  21 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios
locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 120 Régimen de adscripción 

1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará
adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.

2.  De  acuerdo  con  los  siguientes  criterios,  ordenados  por  prioridad  en  su  aplicación  y
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará
adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública
que:
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• a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 
• b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos

ejecutivos. 
• c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal

directivo. 
• d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa

especial. 
• e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de

gobierno. 
• f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad

desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial
como la financiación concedida cada año. 

• g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 
• h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines

definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al
desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá
ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los
criterios establecidos en el apartado anterior.

4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública,  cualquiera que fuere su
causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis
meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo
el cambio de adscripción.

El  Pleno del  Tribunal  Constitucional,  por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo
en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional
octava,  2;  120.2;  121;  122;  126;  129.2;  157.3,  último  párrafo,  y  por  conexión  con  los  citados
preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto). 

Artículo 121 Régimen de personal 

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder
exclusivamente  de  las  Administraciones  participantes.  Su  régimen  jurídico  será  el  de  la
Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las
establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.

Excepcionalmente,  cuando  no  resulte  posible  contar  con  personal  procedente  de  las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones
a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente
de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa
de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

El  Pleno del  Tribunal  Constitucional,  por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo
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en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional
octava,  2;  120.2;  121;  122;  126;  129.2;  157.3,  último  párrafo,  y  por  conexión  con  los  citados
preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto). 

Artículo 122 Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial

1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la
Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se
tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la
financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones
realizadas.

3.  En  todo  caso,  se  llevará  a  cabo  una  auditoría  de  las  cuentas  anuales  que  será
responsabilidad del  órgano de  control  de  la  Administración  a  la  que  se  haya adscrito  el
consorcio.

4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general
de la Administración Pública de adscripción.

5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la
que estén adscritos.

El  Pleno del  Tribunal  Constitucional,  por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo
en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional
octava,  2;  120.2;  121;  122;  126;  129.2;  157.3,  último  párrafo,  y  por  conexión  con  los  citados
preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto). 

Artículo 123 Creación 

1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos
públicos o entidades participantes.

2.  En  los  consorcios  en  los  que  participe  la  Administración  General  del  Estado  o  sus
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:

• a) Que su creación se autorice por ley. 
• b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros.

La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación,
y corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito
de  los  organismos  autónomos,  al  titular  del  máximo  órgano  de  dirección  del
organismo, previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado. 

• c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del
informe  preceptivo  favorable  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones,
serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Artículo 124 Contenido de los estatutos 

Los  estatutos  de  cada  consorcio  determinarán  la  Administración  Pública  a  la  que  estará
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adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en
esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:

• a) Sede, objeto, fines y funciones. 
• b) Identificación  de  participantes  en  el  consorcio  así  como  las  aportaciones  de  sus

miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que
limiten  las  actividades  del  consorcio  si  las  entidades  consorciadas  incumplieran  los
compromisos  de financiación  o  de  cualquier  otro  tipo,  así  como fórmulas  tendentes  al
aseguramiento  de  las  cantidades  comprometidas  por  las  entidades  consorciadas  con
carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. 

• c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con
indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que
contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación
de  los  acuerdos  cuando  las  Administraciones  o  entidades  consorciadas  incumplan
manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere
a los compromisos de financiación de las actividades del mismo. 

• d) Causas de disolución. 

Artículo 125 Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio 

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no
se haya señalado término para la duración del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá
separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera
incumplido alguna de sus  obligaciones estatutarias  y,  en particular,  aquellas  que impidan
cumplir  con el  fin para el  que fue creado el  consorcio, como es la  obligación de realizar
aportaciones al fondo patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el
municipio podrá separarse del mismo.

2.  El  derecho  de  separación  habrá  de  ejercitarse  mediante  escrito  notificado  al  máximo
órgano  de  gobierno  del  consorcio.  En  el  escrito  deberá  hacerse  constar,  en  su  caso,  el
incumplimiento que motiva la separación si  el consorcio tuviera duración determinada, la
formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado
para cumplir tras el requerimiento.

Artículo 126 Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio 

1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto
de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y
sigan  permaneciendo  en  el  consorcio,  al  menos,  dos  Administraciones,  o  entidades  u
organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se
aplicarán las siguientes reglas:
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• a)  Se calculará  la  cuota de separación que corresponda a  quien ejercite  su derecho de
separación,  de  acuerdo  con  la  participación  que  le  hubiera  correspondido  en  el  saldo
resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el
criterio de reparto dispuesto en los estatutos.

A  falta  de  previsión  estatutaria,  se  considerará  cuota  de  separación  la  que  le  hubiera
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se
tendrán  en  cuenta,  tanto  el  porcentaje  de  las  aportaciones  al  fondo  patrimonial  del
consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación
concedida  cada  año.  Si  el  miembro  del  consorcio  que  se  separa  no  hubiere  realizado
aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los
ingresos  que,  en  su  caso,  hubiera  recibido  durante  el  tiempo  que  ha  pertenecido  al
consorcio.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota
de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones
del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es
negativa.

La  efectiva  separación  del  consorcio  se  producirá  una  vez  determinada  la  cuota  de
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda,
si la cuota es negativa.

• b)  Si  el  consorcio  estuviera  adscrito,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley,  a  la
Administración  que  ha ejercido  el  derecho  de separación,  tendrá  que  acordarse  por  el
consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos
públicos  vinculados  o  dependientes  de  una  Administración  que  permanecen  en  el
consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley. 

El  Pleno del  Tribunal  Constitucional,  por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39;
49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo
en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional
octava,  2;  120.2;  121;  122;  126;  129.2;  157.3,  último  párrafo,  y  por  conexión  con  los  citados
preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto). 

Artículo 127 Disolución del consorcio 

1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de
disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.

2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará
un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración
Pública a la que el consorcio esté adscrito.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u
órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que
lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su
caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo
previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3.  El  liquidador  calculará  la  cuota  de  liquidación  que  corresponda  a  cada  miembro  del
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los
estatutos,  se  calculará  la  mencionada  cuota  de  acuerdo  con  la  participación  que  le



corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta
que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones
que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la
financiación  concedida  cada  año.  Si  alguno  de  los  miembros  del  consorcio  no  hubiere
realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación
en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el
consorcio.

4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la
cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

5.  Las  entidades  consorciadas  podrán  acordar,  con  la  mayoría  que  se  establezca  en  los
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y
pasivos  a  otra  entidad  del  sector  público  jurídicamente  adecuada  con  la  finalidad  de
mantener  la  continuidad  de  la  actividad  y  alcanzar  los  objetivos  del  consorcio  que  se
extingue.  La cesión global  de  activos y pasivos  implicará  la  extinción sin  liquidación del
consorcio cedente.”

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio C1 de 13 de diciembre de 2018 se
aprobó  la  modificación  de  estatutos  del  Consorcio  y  trasladar  para  su  aprobación  a  los  entes
consorciados  rogando  la  delegación  por  parte  de  éstos  de  la  tramitación  del  expediente
correspondiente en el Consorcio C1 en aras de la agilidad administrativa.

En mérito de lo expuesto y visto el  informe de Secretaría,  se  propone al  Pleno la adopción del
siguiente acuerdo, previo dictamen de la Comisión informativa del Área de Servicios Generales y
Policía y Seguridad:

Primero.- Aprobar  la  disposición  adicional  primera  de  los  Estatutos  del  Consorcio  mediante
modificación de los mismos, conforme al siguiente tenor:

“Disposición adicional primera.- El Consorcio C1 se adscribe a la Generalitat Valenciana” 

Por razón de ser la entidad integrante con mayor número de votos. 

Segundo.- Acordar la delegación por parte del Ayuntamiento de Benicarló, de la tramitación del
expediente correspondiente en el Consorcio C1 en aras de la agilidad administrativa.

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Consorcio C1.”

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:  02.mp3
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Votació:

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

PUNT 3rDICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
2019.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Esports de data 21 de
febrer de 2019, que és del següent tenor literal:

«PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019.

Expedient 36/2018 Cultura

S'adona del citat expedient i dels informes emesos pel TAG de Secretaria i Interventor així com
a la proposta del regidor delegat de Cultura que proposa s'adopten els següents acords:   

1. Aprovar  el  Pla  Estratègic  de  Subvencions  de  l’Ajuntament  de  Benicarló  per  a
l'exercici del 2019.

2. Procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el
Tauler  d'anuncis  d'aquest  Ajuntament,  així  com  en  la  pàgina  web  corporativa:
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org

3. Donar  trasllat  del  mateix  perquè en prenguen  coneixement  i  quantes  gestions
deriven del mateix als Centres Gestors,  a la Intervenció i Tresoreria Municipals. 

La Comissió a la vista de tot açò,  acorda per unanimitat dictaminar favorablement aquests acords
per a la seua aprovació per el Ple de l’Ajuntament.»

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’INICI  DEL  PROCEDIMENT  PER  A  RESOLDRE
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
INTEGRADA PRI-2 (ANTIC PECAD 2), DE SÒL URBÀ, DEL PGOU.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
6 de febrer 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 12 de desembre de 2018:

«Exposició de fets

I. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló va aprovar en data 28 de maig de 2009 el Programa
d'Actuació Integrada per al desenvolupament i urbanització del PRI-2, antiga àrea especial 2
(PECAD 2) del PGOU, aprovant l'alternativa tècnica presentada per la societat mercantil
UMA Gestió Integral de Construcció i Promoció CV, S.L., amb CIF B-12.608.493, amb un cost

http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/


estimat  de  l'obra  d'urbanització  de  484.415,97 € euros,  i  adjudicant  la  condició  d'agent
urbanitzador a aquesta mercantil, per a la seua gestió indirecta (B.O.P. de Castelló n.º86, de
16 de juliol de 2009).

II. En data 24 de març de 2010 la mercantil UMA Gestió Integral de Construcció i Promoció
CV, S.L.  va dipositar en la tresoreria municipal un aval  de l'entitat  Societat de Garantia
Recíproca de la Comunitat Valenciana,  d'import 48.441,60 €, equivalent al  10% del  cost
estimat de l'obra d'urbanització, 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.

III. En data 3 d'agost de 2012 es va subscriure el corresponent contracte administratiu per al
desenvolupament  i  execució  del  Programa,  arreplegant-se  en  aquest  document els
següents terminis parcials de desplegament i execució de l'actuació:

Termini  màxim  presentació  del  Projecte  d'Urbanització
corregit i refós

1 mes  des  de  formalització  contracte  Ajuntament-
Urbanitzador

Termini màxim presentació del Projecte de Reparcel·lació 3 mesos  des  de  formalització  contracte  Ajuntament-
Urbanitzador.

Termini màxim inicie selecció de l'empresari-constructor 1 mes  des  de  formalització  contracte  Ajuntament-
Urbanitzador.

Termini màxim inici obres. 3 mesos des d'aprovació projecte reparcel·lació

Termini màxim execució urbanització. 8 mesos des de selecció constructor.

Termini màxim edificació solars 4 anys des de recepció obres urbanització 

IV. En  data  8  d'agost  de  2012  (registre  d'entrada  nº  11.812),  D.  Enrique  Martínez  Pérez,  en
representació de la societat mercantil UMA Gestió Integral de Construcció i Promoció C.V.,
S.L., presenta escrit, en el qual manifesta que “existint a dia d'avui diverses dificultats tals com
el finançament per a l'execució de l'edifici projectat en l'àmbit, i per tant, per a l'ocupació del
subsòl resultant i posterior urbanització de la plaça projectada en aquest àmbit”, i per tant, “la
impossibilitat d'executar les obres d'urbanització de tot l'àmbit, en el qual s'urbanitzaria tota el
carrer de les Moreres, així com, la plaça resultant de l'ordenació detallada”,  per la qual cosa
sol·licita “la  paralització  de l'execució  de les  obres  d'urbanització com estan previstes  en  el
contracte i que s'autoritze l'execució de les mateixes per fases, separant el carrer de les Moreres,
de la plaça resultant de l'àmbit”.

V. Previ informe dels serveis tècnics i jurídics municipals, i després de l'exposició al públic per
un  termini  de  quinze  dies,  mitjançant  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Castelló, i amb simultània audiència, pel mateix termini, als propietaris i titulars de drets i
deures afectats per l'actuació, el Ple de la corporació en data 29 de novembre de 2012 va
acordar suspendre temporalment de forma parcial el Programa d'Actuació Integrada, P.R.I.-
2, antiga Àrea Especial 2 (PECAD-2) del P.G.O.U. de Benicarló,  així  com, la divisió de la
programació en dues fases:

Fase 1ª.-  Sòl  viari  destinat  a  carrer  de  les  Moreres.  Reurbanització. Aquesta  fase  havia
d'executar-se  al llarg de l'exercici 2013.

Fase 2ª.- Resta de l'àmbit.  Aquesta segona fase és la que afectaria a l'edificació i als espais
lliures públics, així com als dotacionals públics i privats inclosos en el PRI2. Aquesta segona
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fase  havia  d'executar-se  “una vegada finalitzada la  suspensió,  si  la  situació  econòmica  ho
permet, excepte les legals pròrrogues que li siguen aplicable”.

VI. Tot açò, en virtut i de conformitat amb el que es disposa en la llavors vigent Disposició
Transitòria 1ª de la de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de Mesures Urgents
d'Impuls  a  la  Implantació  d'Actuacions  Territorials  Estratègiques,  que  permetia  a
l'Ajuntament acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del programa per
un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim, en aquells
programes que es trobaren en execució a l'entrada en vigor de la referida llei, i quan causes
justificades d'interès públic  o la  viabilitat  econòmica de l'actuació així  ho aconsellessin,
d'ofici o a instàncies dels propietaris o de l'urbanitzador.

VII. Les obres de reurbanització del carrer Moreres (Fase 1ª) són finalitzades al setembre de
2016 i recepcionades per aquest Ajuntament en data 20 de gener de 2017.

VIII. Més  de  sis  mesos  després  d'haver  transcorregut  el  termini  màxim  de  suspensió  per  a
l'execució del programa i la corresponent pròrroga, en data 25 de juliol de 2017 (registre
d'entrada n.º 14.045),  D. Enrique Martínez Pérez, en representació de la societat mercantil
UMA  Gestió  Integral  de  Construcció  i  Promoció  C.V.,  S.L.,  presenta  escrit,  en  el  qual
manifesta:

«Que aquesta companyia no ha pogut complir amb l'expressat Conveni en el temps
establit perquè per al desenvolupament de l'esmentat PAI, és requisit imprescindible
l'adquisició o l'autorització per la propietat de les finques registrals número 2.486 i
2.487,  que el  seu titular és la Fundació José María Compte Fibla.  Aquesta part ha
realitzat diverses actuacions oficioses tendents a l'obtenció d'un acord referent a açò
sense haver-ho aconseguit. Aquestes finques constitueixen el nucli central de l'actuació
urbanitzadora,  sense  la  qual  únicament  és  possible  realitzar  les  actuacions  ja
executades.
Que  aquesta  societat  considera  que  aquesta  situació  era  imprevisible  tant  per  a
aqueixa Administració com per a aquesta empresa a l'hora de convocar el Concurs per
la seua banda, com de concórrer al mateix, per la nostra; esdevenint la seua posterior
aparició com a problema insalvable, cas de força major imprevisible o cas fortuït que
impedeix el desenvolupament del contracte.

Que no existeixen perjudicis  ni  per a aqueixa Administració ni  per a tercers per la
resolució del contracte.

Que per açò ha de sol·licitar a l'Ajuntament la resolució de mutu acord i per causa de
força major o cas fortuït del contracte esmentat, o, subsidiàriament per impossibilitat
de compliment, sense penalització ni indemnització per a cap de les parts, i la posterior
devolució de l'aval prestat.»

IX. Por  providència  d'Alcaldia  de  data  4  d'agost  de  2017  es  disposa  iniciar  la  tramitació
d'expedient de resolució per mutu acord del PAI per al desenvolupament i urbanització del
P.R.I. número 2 Àrea Especial (PEQUEU 2) del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló,
vista la sol·licitud formulada per l'Urbanitzador.

X. En data 25 de setembre de 2017, l'arquitecte municipal, Sr. Luis Pérez Lores, emet el següent
informe sobre la petició formulada:

«S'ha remès a aquest tècnic municipal un escrit de providència d'inici d'expedient per a
la resolució per mutu acord del Programa d'Actuació Integrada PRI2.



Que en l'esmentat escrit se sol·licita, en el punt tercer de les disposicions d'alcaldia, que
per  part  dels  SSTTMM  s'emeta  informe  sobre  si  les  causes  citades  en  l'escrit  de
sol·licitud de l'interessat per a la resolució del programa permeten dur a terme aquesta
de mutu acord.

Analitzat l'expedient de formació i adjudicació del PAI, s'ha pogut comprovar que el
mateix va ser suspès en la seua execució per acord de Ple de 29 de novembre de 2012,
havent-se  prorrogat  aquesta  suspensió  fins  avui  del  29  de  novembre  de  2016.
Conseqüentment, en l'actualitat, el programa està en vigor per haver transcorregut els
terminis legalment establits per a aquesta suspensió, encara que no hagen desaparegut
les causes per les quals es va suspendre.

En aquesta suspensió, el programa havia sigut dividit en dues fases.:

La primera d'elles està vinculada a l'execució d'un vial, ja existent amb anterioritat,
regenerant la seua infraestructura i procedint a la seua peatonalització. Aquest vial,
carrer Moreres, ha sigut executat i rebut per l'ajuntament.

La segona fase està constituïda per l'execució d'un espai lliure, plaça pública, vinculada
a l'execució de l'edifici sobre els espais resultants que resten en l'àmbit. Es tracta, per
tant,  de  recuperar  aquest  espai,  tradicionalment  utilitzat  per  la  població  per  a
esdeveniments culturals. En l'edifici a construir en l'espai edificable resultant, d'acord
amb determinats convenis subscrits amb la propietat, i sobre la base del planejament
vigent, s'han d'obtenir espais destinats a equipaments soci-culturals d'ús públic.

És important, al meu entendre, remarcar, per a iniciar l'anàlisi de les causes possibles
de resolució, qui és el propietari de l'àmbit en el qual s'havia de dur a terme l'actuació.

Aquest espai pertany a la Fundació Compte Fibla, que els seus co-patrons són: José Mª
Fibla; el rector de l'Església de Sant Bertomeu; i la persona que posseeix l'alcaldia de
Benicarló  en  cada legislatura.  D'açò,  i  de  les  finalitats  de  la  fundació,  vinculats  a
tasques mediambientals amb reversió sobre la societat benicarlanda, podem, al meu
entendre, deduir que la situació jurídica per al desenvolupament del programa, a la
vista del caràcter públic de les persones que han de prendre decisions sobre el mateix,
que no actuen com a particulars,  sinó  en servei  de  la  societat en  general,  i  de  la
benicarlanda, en particular, i les finalitats públiques de la fundació, és, com a mínim,
peculiar.

Sí  és  cert  que  l'execució  del  programa,  la  urbanització  de  la  plaça  i  el  vial  de
comunicació amb l'urbanitzat, gens tenen a veure amb les finalitats de la fundació,
doncs es tracta d'una actuació urbanística. 

Tampoc,  en  teoria,  té  a  veure  amb  qui  és  el  titular  dels  terrenys  en  l'àmbit  del
programa. No obstant açò, no és menys cert que les actuacions que l'urbanitzador pot
dur a terme per a l'execució del programa sí es troben vinculades amb determinades
decisions de caràcter públic-privat, que no són fàcils de resoldre. Hem de recordar que
és l'alcaldessa, en aquests moments, part d'aqueixa “propietat”, i que es tracta d'una
fundació de caràcter benèfic subjecta en les seues actuacions, i les que han de portar-se
contra ella, a qüestions que es determinaren sota la tutela d'un protectorat.

Conseqüentment amb tot açò, sí cal entendre la dificultat de l'urbanitzador per a dur a
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terme actuacions urbanístiques en l'àmbit que es troba subjecte a la tutela d'aquest
protectorat i a les decisions dels co-patrons, sense que aquest urbanitzador puga actuar
amb la diligència que se li podria exigir a un urbanitzador amb llibertat d'actuació, i
només subjecte a les condicions de caràcter jurídic-urbanístiques establides en les bases
d'actuació del programa.

Veure la qüestió, i  açò no és més que la meua opinió de llec en la matèria, que no
d'altres  millor  versats  en  ella,  aliena  a  aquestes  vicissituds,  seria,  insistisc,  al  meu
entendre, no voler veure la realitat del problema o no voler resoldre-ho en honor dels
interessos de la població, i eternitzant-ho mitjançant la seua judicialización, deixant a
l'Administració sense possibilitat de resoldre-ho.  

D'altra banda, hem de tenir en compte que la fase del programa en la qual es podia
actuar amb tota llibertat per part de l'urbanitzador, està executada i rebuda.

Una vegada analitzades aquestes qüestions prèvies, aquest tècnic ha d'indicar que, en
qüestions purament urbanístiques, en l'actualitat, el PGOU de Benicarló es troba en
revisió, havent-se exposat al públic la versió preliminar del  PGE, i  que, una vegada
finalitzada  aquesta,  es  durà  a  terme   la  determinació  de  l'ordenació  detallada
corresponent, en la qual, en principi, es van a mantenir, com així s'anticipa en el PGE,
les determinacions vigents en sòl urbà, però que, per la situació de la parcel·la en la
qual s'està duent a terme el programa PRI2, aquesta podria passar directament a ser
un equipament col·lectiu, o una zona verda de connexió del casc antic amb l'eixample
nord, si així resultara dels interessos de qui té la capacitat política per a decidir-ho, o
reduir la seua edificabilitat o adequar la morfologia edificatoria a la zona de casc antic
en la qual es troba.

Per tot açò, aquest tècnic municipal, sense tenir capacitat legal, ni ser açò de la seua
competència, per a poder establir si les causes de caràcter jurídic i de relació amb la
propietat,  argumentades  per  l'interessat,  i  amb el  protectorat,  són suficients  per  a
poder  resoldre  el  programa  de  mutu  acord,  açò  sense  responsabilitat  per  a
l'urbanitzador, sí  és  de l'opinió, intueix, que altres alternatives no són viables per a
poder  complir  amb  celeritat  les  finalitats  urbanístiques  perseguides,  podent-se
transformar  aquesta  qüestió  en  un  contenciós-administratiu,  repetit  per  part  de
l'urbanitzador  contra  la  propietat,  amb  les  contradiccions  de  tot  tipus  que  açò
comportaria.

Sí pot opinar aquest tècnic sobre les qüestions urbanístiques, podent-se establir que no
existeix raó alguna, des d'aquest punt de vista, per a considerar que l'urbanitzador no
puga complir les seues obligacions d'execució de l'espai públic planejat, sense perjudici,
és  clar,  que  si  no  ho  fa,  les  actuacions  deriven  cap  a  les  qüestions  anteriorment
comentades. 

Ha de quedar clar que la disponibilitat dels terrenys, des del punt de vista estrictament
urbanístic, és una qüestió que no ha d'afectar a l'execució d'obra d'urbanització, quan
l'interessat s'ha presentat a un concurs i ha obtingut la condició d'urbanitzador, doncs
existeixen mecanismes en la legislació urbanística per a poder disposar d'ellos.  

Una altra cosa serà si a l'ajuntament, en aquests moments, li interaqueixa caducar el
programa  per  qüestions  que  concerneixen  a  la  revisió  del  planejament,  com  s'ha
comentat  anteriorment,  doncs  açò  li  permetria  actuar  en  el  centre  de  la  ciutat,
habilitant nous espais públics regeneradors i articuladores del  centre històric inicial
amb els eixamples posteriors.



Finalment, supose que al llarg del procediment se sol·licitarà  d'aquest tècnic municipal
si  s'han produït perjudicis per a l'Administració o per a tercers,  per la resolució del
contracte, o per la seua no execució. 

Doncs bé, a la vista que l'espai sobre el qual s'havia de dur a terme l'execució de la
plaça ha sigut ocupat per aparcament públic espontani gratuït, el qual ha servit per a
pal·liar les manques en aquest sentit en el centre de la ciutat, fins a la construcció de
l'aparcament de  la plaça Mossén Tomás,  d'una banda.  Que,  en l'actualitat,  d'altra
banda, la resolució de l'expedient, per qüestions de llibertat per a l'administració per als
seus  interessos  planificadors,  convé  en  certa  mesura  a  aquesta,  doncs  evitaria
indemnitzacions per canvi de pla en programa en vigor, si li interessa urbanísticament.
I, finalment, que la fase més apressant de resoldre, l'execució de la calle Moreres, ha
sigut duta a terme per l'urbanitzador, habilitant un nou espai per a vianants en el
centre  de  la  ciutat.  Vist  que  no  s'ha  dut  a  terme  l'edificació  que  justificaria  una
ineludible execució de la plaça contigua, no existeixen, al meu entendre, perjudicis per
a l'Administració derivats de la no execució completa del programa. Com no existeixen,
també al meu entendre, perjudicis per a tercers, per no existir tercers afectats aliens a
l'únic propietari de l'àmbit,  si  la raó per a la no execució del  programa és la seua
oposició. En cas contrari, serà la pròpia fundació qui haurà d'al·legar els perjudicis que
considere.  Finalment,  no  és  aquest  tècnic  municipal  qui  haurà d'analitzar si  la  no
execució del programa, a la vista de les finalitats de la fundació, té efectes negatius
sobre  la  societat  benicarlanda,  doncs  l'anàlisi  d'aquest  tècnic  ha  de  cenyir-se  a
qüestions purament urbanístiques.

A la vista de tot açò, en opinió d'aquest tècnic municipal, cal concloure:

Des  del  punt  de  vista  pur  de  la  tècnica  urbanística,  les  causes  esgrimides  per
l'urbanitzador  no són suficients  per  a una resolució  sense  culpa de  l'urbanitzador,
doncs existeixen mecanismes en la legislació urbanística per a poder executar l'obra
d'urbanització sense autorització del propietari.  Una altra cosa serà si l'execució del
programa és possible o no, a la vista de la situació jurídica actual de la propietat.

Que en opinió d'aquest tècnic municipal, a la vista que s'està duent a terme la revisió
del  planejament municipal,  resulta convenient l'extinció del  programa, la qual cosa
permetria una major llibertat d'actes per a la definició de noves determinacions, si és
aqueixa la voluntat política, en l'àmbit d'actuació. Açò ja justificaria en si mateix, al
meu entendre, una raó suficient per a interessar un mutu acord i acordar la resolució.

No existeix, al meu entendre, llevat que el propietari de l'àmbit entenga que els seus
interessos han sigut perjudicats, i així ho manifeste i demostre, raons per a entendre
que han existint perjudicis per a l'administració o per a tercers en la no execució del
programa. Tampoc, en la seua resolució.»

Fonaments de Dret

I. De  conformitat  amb  el  previst  en  l'art.  143.2  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, és causa de resolució de
l'adjudicació del Programa, el mutu acord entre l'administració actuant i l'Urbanitzador, sense
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perjudici  de  les  indemnitzacions  que,  si  escau,  procedisquen  en  benefici  dels  propietaris  de
terrenys o altres afectats (apartat i).

Però, d'altra banda, també es preveu com a causa de resolució del contracte, la caducitat del
Programa per transcurs del termini total per a escometre-ho i, si escau, la pròrroga (apartat d).

A més, segons el previst en l'estipulació 13ª “penalitats per incompliment”, del contracte per a
l'execució per gestió indirecta del P.A.I. del P.R.I. n.º 2, Àrea Especial 2 (PECAD 2), subscrit
amb la la societat mercantil UMA Gestió Integral de Construcció i Promoció C.V., S.L.   en
data 3 d'agost de 2012, “la inactivitat injustificada de l'Urbanitzador durant un període de sis
mesos consecutius o nou alterns determinarà la resolució del Contracte amb l'Administració”.

II. Cal tenir en compte que, amb caràcter supletori, són aplicable les disposicions contingudes
en la legislació de contractes de les Administracions Públiques, trobant-se vigent a la data
de subscripció d'aquest contracte, 3 d'agost de 2012, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'art.
224 del qual, relatiu a l'aplicació de les causes de resolució, estableix en el seu apartat 4º
que  “la resolució per mutu acord solament podrà tenir lloc quan no concórrega una altra causa
de  resolució  que  siga  imputable  al  contractista, i  sempre  que  raons  d'interès  públic  facen
innecessària o inconvenient la permanència del contracte”. 

En el present suposat ens trobem amb que sí concorre una causa de resolució imputable al
contractista, doncs s'ha constatat la inactivitat injustificada de l'Urbanitzador en més de sis
mesos en l'execució de les obligacions derivades del programa. I és injustificada, puix que,
tal com indica l'arquitecte municipal en el seu informe de data 25 de setembre de 2017, les
causes  esgrimides  per  l'urbanitzador  per  a  no  continuar  amb  la  gestió  de  l'actuació
urbanística són insuficients, doncs existeixen mecanismes en la legislació urbanística per a
poder  executar  l'obra  d'urbanització  sense  autorització  del  propietari  (reparcel·lació
forçosa).

III. De conformitat amb el previst en l'estipulació 14ª “resolució del contracte”, del contracte per
a l'execució per gestió indirecta del P.A.I. del P.R.I. n.º 2, Àrea Especial 2 (PECAD 2), subscrit
amb la societat mercantil UMA Gestió Integral de Construcció i Promoció C.V., S.L.  en data
3 d'agost de 2012, és aplicable el previst en els articles 338 i següents del Decret 67/2006, de
12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística (ROGTU).

IV. El  procediment de resolució es  regula,  doncs,  per  al  present  contracte en l'art.  342 del
ROGTU, i amb caràcter supletori, en l'art. 109 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
que aprova el  Reglament de la  Llei  de  Contractes de  les  Administració  Públiques,  sent
preceptiva  l'emissió  d'informe  per  part  del  Tècnic  d'Urbanisme  i  del  Secretari  de
l'Ajuntament, així com, audiència del contractista i de l'avalista o assegurador per termini de
deu  dies  naturals,  i  dictamen  del  Consell  d'Estat  o  òrgan  consultiu  equivalent  de  la
Comunitat Autònoma respectiva, quan es formule oposició per part del contractista.

No obstant açò, ja no resulta preceptiva la prèvia emissió d'informe favorable pel Consell
del Territori i el Paisatge (disposició transitòria quarta de la LOTUP).

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  l'adjudicació  de  la  condició  d'agent
urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i urbanització del
PRI-2,  antiga àrea especial  2 (PECAD 2)  del  PGOU, a  la societat mercantil  UMA Gestió
Integral de Construcció i Promoció CV, S.L., amb CIF  B-12.608.493, adquirida en virtut  de
l'acord del Ple de la Corporació de data 28 de maig de 2009, així com, per a resoldre el
contracte  subscrit  amb aquesta  mercantil  en  data  3  d'agost  de  2012  per  a  l'execució  i
desenvolupe de la referida actuació urbanística, per inactivitat injustificada de més de 6
mesos consecutius, segons estipulació 13ª d'aquest contracte, ja que existeixen mecanismes
en la legislació urbanística per a poder executar l'obra d'urbanització sense autorització del
propietari del sòl afectat.

Segon.-   Una  vegada  resolta  l'adjudicació,  si  escau,  procedirà  iniciar  un  procediment
contradictori per a la determinació dels eventuals danys i perjudicis que s'hagueren pogut
ocasionar, en relació amb els propietaris de sòl, tercers amb drets legítims, i al propi interès
general representat per l'Ajuntament de Benicarló, retenint l'aval dipositat en la Tresoreria
municipal per l'agent urbanitzador, fins que finalitze aquest procediment incidental, ja que
l'import dels referits danys i perjudicis, si es determina la seua existència, haurà de fer-se
efectiu en primer terme amb càrrec a aquesta garantia.

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  explicar  des  de
l'endemà a la notificació del present acord, perquè formulen les al·legacions i presenten els
documents que estimen convenients.

Quart.-Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència, s'haurà de recaptar informe del Secretari
de l'Ajuntament i dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat
Autònoma,  si  es  formula  oposició  per  part  del  contractista.  Tots  els  tràmits  i  informes
preceptius  dels  expedients  de  resolució  dels  contractes  es  consideraran  d'urgència  i
gaudiran de preferència per al seu despatx per l'òrgan corresponent.»

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:  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  D’INADMISSIÓ  DEL  RECURS  DE  REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 25/05/2017 (EXP. PAID/598).

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
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6 de febrer de 2019, que és del següent tenor literal:

«Es sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta del T.A.G. d’Urbanisme, de
data 28 de gener de 2019:

«En relación con el  recurso de reposición presentado por Dª.  MARÍA VICTORIA BERGAZ PÉREZ, NIF
258297-F, en relación con el expediente PAID/598 Sector 5 Solaes de Urbanismo, (entregado a este Técnico
para su informe, en fecha 25/01/19) desde el punto de vista jurídico, procede manifestar  que el presente
informe, no suple en caso alguno, a los informes preceptivos que corresponda emitir al funcionario de esta
Corporación, que tenga asignada esta función en la ficha descriptiva de su puesto de trabajo; a los que se
hayan podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir, para la válida adopción de los acuerdos
correspondientes,  para  que el  presente  expediente  se  tramite  conforme  al  procedimiento  establecido
legalmente.

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

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

Exposición de hechos

I.- En fecha 25 de mayo de 2017, el Pleno del Ayuntamiento adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en
relación con el expediente relativo al Programa de Actuación Integrada para el desarrollo del Sector 5 de
suelo urbanizable “Solaes” del PGOU de Benicarló (expediente PAID/598 Sector 5 Solaes, de Urbanismo):

“Primero.- Estimar la alegación presentada en fecha 18 de abril de 2017 (registro de entrada número 6 972)
por Dª. MARÍA VICTORIA BERGAZ PÉREZ, NIF 258297-F, con domicilio a efectos de notificaciones en la
Calle Demestre número 8, esc. B, piso 3º, puerta 2ª de Barcelona (08017) Barcelona, contra el acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 28 de julio de 2016,  por el que se acordó la incoación de
oficio del  procedimiento para la  declaración de nulidad de pleno derecho del  acuerdo del  Pleno de la
corporación, de fecha 27 de abril de 2000, en el expediente relativo al Programa de Actuación Integrada
para el desarrollo del Sector 5 de suelo urbanizable “Solaes” del PGOU de Benicarló (expediente PAID/598
Sector  5  Solaes,  de  Urbanismo),  en  cuanto  a  su  apartado  dispositivo  quinto,  en  el  que  se  acordaba
“subvencionar el Sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas”, de conformidad con los
motivos expuestos en el fundamento de derecho segundo del informe del TAG de urbanismo, de fecha 5 de
mayo de 2017, que figura en el expediente.

Segundo.-  Notificar la presente resolución a la interesada, indicándole que contra el presente acto que
pone fin a la vía administrativa, puede interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el
plazo de  UN MES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, ante el
mismo órgano que lo ha dictado.

Asimismo,  indicarle  que  puede  interponer  recurso  Contencioso-Administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso Administrativo con sede en Castellón,  en el  plazo de  DOS MESES, a  contar desde el  día
siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.”

II.-  En fecha 6 de junio de 2017 (tal  y como indica la  interesada en su escrito) se notificó la  anterior
resolución al recurrente, con la indicación de que disponía de un plazo de un mes, para interponer con
carácter potestativo recurso de reposición.



III.- En fecha 10 de octubre de 2018 (registro de entrada número 20 035, con fecha 17/10/18) se presenta
escrito en Correos, por Dª. MARÍA VICTORIA BERGAZ PÉREZ, NIF 258297-F, con domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Demestre número 8, esc. B, piso 3º, puerta 2ª de Barcelona (08017) Barcelona,
mediante el que interpone recurso de reposición (aunque la interesada no lo denomine así y lo confunda
con una simple solicitud) contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 25/05/17,
citado en el expositivo primero. 

Fundamentos de derecho

Primero.- El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP), dispone:

“1.  El  plazo para  la  interposición  del  recurso  de  reposición  será  de  un mes,  si  el  acto  fuera  expreso.
Transcurrido  dicho  plazo,  únicamente  podrá  interponerse  recurso  contencioso-administrativo,  sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión”.

Segundo.- Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar que concurren en el presente recurso, los
requisitos generales de carácter formal exigidos por la LPACAP, personalidad suficiente y legitimación en
la causa de la parte recurrente, pero  no así el requisito de la interposición del recurso de reposición en
tiempo.

Y ello es así, puesto que la recurrente recibe la comunicación del acuerdo plenario, de fecha 25/05/17, en
fecha 6 de junio de 2017 y el recurso de reposición se presenta por la interesada, en fecha 10 de octubre de
2018, es decir, una vez que ya ha transcurrido el mes de plazo que se le señalaba en la comunicación
citada, para la impugnación del citado acuerdo plenario.

Por todo ello, no procede la admisión del recurso de reposición, interpuesto en fecha 10 de octubre de 2018
(registro de entrada número 20 035, con fecha 17/10/18) por Dª. MARÍA VICTORIA BERGAZ PÉREZ, NIF
258297-F, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Demestre número 8, esc. B, piso 3º, puerta
2ª de Barcelona (08017) Barcelona, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha
25/05/17, en el expediente PAID/598 Sector 5 Solaes, de Urbanismo, por extemporáneo.

Tercero.- En mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de
aplicación, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para la resolución del
citado expediente y a expensas de lo que pueda señalar la Intervención municipal en la fiscalización del
expediente, la siguiente:

Propuesta de Resolución

Primero.-  No admitir  a  trámite el  recurso de  reposición  interpuesto,  en  fecha  10 de  octubre de  2018
(registro de entrada número 20 035, con fecha 17/10/18) por Dª. MARÍA VICTORIA BERGAZ PÉREZ, NIF
258297-F, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Demestre número 8, esc. B, piso 3º, puerta
2ª de Barcelona (08017) Barcelona, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha
25/05/17, en el expediente PAID/598 Sector 5 Solaes, de Urbanismo, por extemporáneo.

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

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente
[artículo 40.2 de la Ley 39/2015 (LPACAP)].
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Es cuanto tengo el deber de informar, advirtiendo que la opinión jurídica recogida en el presente informe
se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho.»

Sotmesa a votació 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:  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’INADMISSIÓ  DEL  RECURS  DE  REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 27/09/2018 (EXP. PAII/483).

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
6 de febrer de 2019, que és del següent tenor literal:

«Es sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta del T.A.G. d’Urbanisme, de
data 24 de gener de 2019:

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

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

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

Exposición de hechos

I.- En fecha 27 de septiembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“...Segundo.- Iniciar el procedimiento de resolución del Programa de Actuación Integrada de la UA-19 del
PGOU de Benicarló, por remoción de los agentes urbanizadores en sus funciones del citado PAI, [D. Juan
Lores Espinosa y Dª. Felicidad Peña Molina, en virtud de acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 1999, y  la
mercantil Ferrer Obras y Servicios, S.L., en virtud de acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2006],  por el
incumplimiento grave de sus compromisos,  como es el  del  plazo para la  finalización de la  unidad de
actuación del Programa de Actuación Integrada de la UA-19 y de la U.E.-1 del PGOU de Benicarló, así
como  por  la  ejecución  de  obras  de  urbanización  defectuosas  y  no  conformes  con  el  proyecto  de
urbanización aprobado...”

II.- En fecha 5 de noviembre de 2018 (tal y como indica el interesado en su escrito) se notificó la anterior



resolución al recurrente, con la indicación de que disponía de un plazo de un mes, para interponer con
carácter potestativo recurso de reposición.

III.-  En fecha 22 de enero de 2019 (registro de entrada número 1.568) se presenta escrito por D.  JUAN
LORES ESPINOSA, NIF: 18899483S, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Toledo número
28, de Benicarló, mediante el que interpone recurso de reposición (aunque el interesado no lo denomine así
y lo confunda con una simple solicitud) contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de
fecha 27/09/18, citado en el expositivo primero. 

Fundamentos de derecho

Primero.- El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP), dispone:

“1.  El  plazo para  la  interposición  del  recurso  de  reposición  será  de  un mes,  si  el  acto  fuera  expreso.
Transcurrido  dicho  plazo,  únicamente  podrá  interponerse  recurso  contencioso-administrativo,  sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión”.

Segundo.- Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar que concurren en el presente recurso, los
requisitos generales de carácter formal exigidos por la LPACAP, personalidad suficiente y legitimación en
la causa de la parte recurrente, pero  no así el requisito de la interposición del recurso de reposición en
tiempo.

Y ello es así, puesto que el recurrente recibe la comunicación del acuerdo plenario, de fecha 27/09/18, en
fecha 5 de noviembre de 2018 y el recurso de reposición se presenta por el interesado, en fecha 22 de enero
de 2019, es decir, una vez que ya ha transcurrido el mes de plazo que se le señalaba en la comunicación
citada, para la impugnación del citado acuerdo plenario.

Por todo ello, no procede la admisión del recurso de reposición, interpuesto en fecha 22 de enero de 2019
(registro de entrada número 1.568)  por D.  JUAN LORES  ESPINOSA, NIF:  18899483S,  con domicilio  a
efectos de notificaciones  en la  Calle  Toledo número 28,  de Benicarló , contra el  acuerdo del  Pleno del
Ayuntamiento  de  Benicarló  de  fecha  27/09/18,  en  el  expediente  PAII/483  de  Urbanismo,  por
extemporáneo.

Tercero.- En mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de
aplicación, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para la resolución del
citado expediente y a expensas de lo que pueda señalar la Intervención municipal en la fiscalización del
expediente, la siguiente:

Propuesta de Resolución

Primero.- No admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto, en fecha 22 de enero de 2019 (registro
de entrada número 1.568) por  D.  JUAN LORES ESPINOSA, NIF: 18899483S, con domicilio a efectos de
notificaciones en la Calle Toledo número 28, de Benicarló, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Benicarló de fecha 27/09/18, en el expediente PAII/483 de Urbanismo, por extemporáneo.

Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándole que contra el presente acto que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer  recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo con sede en Castellón,  en el  plazo de  DOS MESES, a  contar desde el  día
siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.

Es criterio de quien suscribe, quien lo somete a otro mejor fundado en Derecho.»
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Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  06.mp3

Votació:

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

PUNT  7é  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D’INICI  DEL  PROCEDIMENT  PER  A  RESOLDRE
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
INTEGRADA DE LA UE NÚM. 13, DE SÒL URBÀ, DEL PGOU.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
20 de febrer 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 12 de febrer de 2019:

«Exposició de fets

I. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló va aprovar en data 27 de desembre de 2007 el Programa
d'Actuació Integrada per al desenvolupament i urbanització de la Unitat d'Execució núm. 13,
de sòl urbà,  del PGOU, aprovant l'alternativa tècnica presentada per la societat mercantil
Sarbells,  S.L.,  amb  CIF  B-63821367,  amb  un  cost  estimat  de  l'obra  d'urbanització  de
500.000,00 € euros, i adjudicant la condició d'agent urbanitzador a aquesta mercantil, per a
la seua gestió indirecta (B.O.P. de Castelló n.º24, de 21 de febrer de 2008).

II. En data 31 de gener de 2008 la mercantil Sarbells, S.L., va dipositar en la tresoreria municipal
un aval de l'entitat Bancaixa, d'import 50.000,00 €, equivalent al 10% del cost benvolgut de
l'obra d'urbanització, 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.

III. En data 5 de setembre de 2008 es va subscriure el corresponent contracte administratiu per
al  desenvolupament  i  execució  del  Programa,  arreplegant-se  en  aquest  document els
següents terminis parcials de desplegament i execució de l'actuació:

Termini  màxim  presentació  del  Projecte  d'Urbanització
corregit i refós

1 mes  des  de  formalització  contracte  Ajuntament-
Urbanitzador

Termini màxim presentació del Projecte de Reparcel·lació 6 mesos  des  de  formalització  contracte  Ajuntament-
Urbanitzador.

Termini màxim inici selecció de l'empresari-constructor 1 mes  des  de  formalització  contracte  Ajuntament-
Urbanitzador.

Termini màxim inici obres. 3 mesos des d'aprovació projecte reparcel·lació

Termini màxim execució urbanització. 11 mesos des de selecció constructor.

Així mateix, s'establien com a objectius complementaris del Programa, comprometent-se
l'agent urbanitzador a la seua execució en el contracte, els següents:

• preveure un 30% de la superfície construïda destinada a usos residencials com a habitatges
subjectes a algun tipus de protecció pública

• preveure en el subsòl de l'espai públic, la implantació d'un aparcament subterrani, establint-



se mitjançant el  procediment  administratiu  corresponent  la seua afectació, adjudicació i
contraprestacions corresponents

• executar  les  obres  d'edificació  sobre  els  terrenys  dels  quals  tinga  disponibilitat
l'urbanitzador en un termini màxim de 2 anys des de la recepció de les obres d'urbanització
per part de l'Ajuntament

IV. En data 28 de setembre de 2009 (registre d'eixida núm. 16.951, de 24 de setembre de 2009),
es  requereix  a  l'agent  urbanitzador  perquè  present  el  corresponent  Projecte  de
Reparcel·lació.

V. Davant l'incompliment del requeriment referit, per acord del Ple de 25 de novembre de
2010,  s'inicia  el  procediment  per  a  la  resolució  del  contracte  subscrit  amb la  mercantil
Sarbells, S.L., concedint-los un termini d'audiència de 15 dies hàbils.

VI. En  data  28  de  desembre  de  2010  (registre  d'entrada  n.º  20.426),  en  el  qual  manifesta
diverses problemàtiques sorgides en la gestió de la reparcel·lació, així com, la seua intenció
de presentar el corresponent projecte de reparcel·lació. Posteriorment, en data 25 de gener
de 2011  (registre d'entrada núm.  1.161)  presenta  al·legacions a l'inici  del  procediment de
resolució  del  contracte.  No  consta  que  s'adoptara  acord  algun  en  relació  amb  el
procediment de resolució contractual iniciat.

VII. En data 25 d'octubre de 2011 (registre d'entrada n.º 17.475), l'agent urbanitzador presenta
davant aquest Ajuntament un exemplar del Projecte de Reparcel·lació, i comunica que ha
iniciat  el  procediment  per  a  la  seua  aprovació,  de  conformitat  amb  el  previst  en  la
normativa aplicable, amb el preceptiu tràmit d'informació pública (D.O.G.V. n.º 6.648, de 10
de novembre de 2011).

El document és aprovat per Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2014, amb diverses
modificacions  derivades  de  les  al·legacions  formulades  durant  el  tràmit  d'informació
pública. A aquest efecte, es requeria en aquesta resolució a l'agent urbanitzador perquè, en
el termini màxim d'un mes, aportara un text refós de la reparcel·lació que arreplegara les
correccions  o  variacions  derivades  de les  mateixes.  Aquesta  resolució  es  notifica  en el
domicili de Sarbells, S.L. en data 3 de juliol de 2014 (registre d'eixida núm. 8.068, de 24 de
juny de 2014).

VIII. En data 30 de setembre de 2014 (registre d'entrada n.º 13.917), D. Juan Carlos Sancho García,
amb  D.N.I.  40.922.363-G,  en  representació  de  Sarbells,  S.L.,  presenta  escrit  en  el  qual
manifesta que s'està treballant en l'elaboració del text refós de la reparcel·lació requerit,
però que sense la distribució dels aprofitaments addicionals que es generarien amb motiu
de l'execució de l'aparcament subterrani previst en el Programa, ja que aquesta es considera
inviable, tant tècnica com econòmicament, i sol·licita a l'Ajuntament que es pronuncie sobre
aquest tema.

IX. Per acord del Ple de la corporació de data 26 de febrer de 2015, es desestima la sol·licitud
formulada  en  data  30  de  setembre  de  2014  (registre  d'entrada  n.º  13.917),  relativa  a
l'exoneració  de  l'obligació  de  construcció  de  l'aparcament  subterrani  ja  que  aquesta
obligació es troba recollida en les bases particulars de la programació, de conformitat amb
el contracte subscrit amb l'agent urbanitzador.  Així  mateix,  s'acorda requerir per segona
vegada a l'agent urbanitzador perquè present el text refós de la reparcel·lació, en el termini
improrrogable d'un mes. El contingut d'aquest acord plenari es notifica en el domicili de
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l'agent urbanitzador en data 17 de març de 2015 (registre d'eixida núm. 3.619, de 16 de març
de 2015).

X. En data 21 de març de 2017 (registre d'entrada núm. 5.177), D. Juan Carlos Sancho García, en
representació de Sarbells, S.L., presenta un escrit, en el qual sol·licita que l'Ajuntament inicie
l'expedient administratiu de desafectació del  subsòl  del  seu ús públic  per a declarar-ho
patrimonial i determinar el seu valor d'adquisició. Així mateix, sol·licita que es quede sense
efecte l'obligatorietat de reserva mínima de sòl per a habitatge protegit, tot açò, a l'efecte
de la presentació del text refós de la reparcel·lació que estan preparant.

XI. En data 19 d'abril de 2017, el T.A.G. d'Urbanisme, Sr. Jesús Hernández Lahera, emet informe
en relació amb la sol·licitud formulada, en el qual conclou que:

«(…)  L'Agent Urbanitzador planteja doncs, la necessitat de modificar les bases particulars reguladores del
PAI, eliminant l'obligatorietat d'executar la previsió d'un 30% de la superfície construïda destinada a usos
residencials com a habitatges subjectes a algun tipus de protecció pública, prenent com a fonament la DT
6ª de la LOTUP, però com ja hem indicat, la legislació aplicable seria la LUV i la seua DT 6ª.

En conclusió, tal com s'estableix en la Disposició Transitòria Segona de la Llei 8/2013, per a poder deixar en
suspens la previsió de l'article 10.1 b) de la LS de 2008 [avui DT 1ª.2 del Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Sòl  i  Rehabilitació  Urbana  LSRU/2015)]  l'Agent
Urbanitzador ha de justificar davant l'Ajuntament com a mínim, els següents requisits:

a)  Que el Programa d'Actuació justifique l'existència d'un percentatge d'habitatge protegit ja
construïda  i  sense  vendre  en  el  Municipi,  superior  al  15  per  cent  dels  habitatges  protegits
previstos  o  resultants  del  planejament  vigent  i  una  evident  desproporció  entre  la  reserva
legalment exigible i la demanda real amb possibilitat d'accedir a aquests habitatges.
 
b) Que el Programa d'Actuació no haja sigut aprovat definitivament abans de l'entrada en vigor
de  LSRU  2015  o  que,  en  el  cas  d'haver  sigut  aprovat,  no  explique  encara  amb  l'aprovació
definitiva del projecte o projectes d'equidistribució necessaris.»

XII. El contingut de l'anterior informe es remitent a l'agent urbanitzador, que ho rep en data 13
de  desembre  de  2017,  sense  que  conste,  a  data  d'avui  que  haja  sigut  atès  aquest
requeriment.

Fonaments de Dret

I. De  conformitat  amb  el  previst  en  l'art.  143.2  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, és causa de resolució de
l'adjudicació del Programa,  la caducitat del  Programa per transcurs del  termini total per a
escometre-ho i, si escau, la pròrroga (apartat d).

A més, segons el previst en l'estipulació 13ª “penalitats per incompliment”, del contracte per a
l'execució per gestió indirecta del P.A.I. de l'U.E. n.º 13, de sòl urbà, del PGOU, subscrit amb
la  la  societat  mercantil  SARBELLS,  S.L. en  data  5  de  setembre  de  2008 “la  inactivitat
injustificada  de  l'Urbanitzador  durant  un  període  de  sis  mesos  consecutius  o  nou  alterns
determinarà la resolució del Contracte amb l'Administració”.

II. Cal tenir en compte que, amb caràcter supletori, són aplicable les disposicions contingudes
en la legislació de contractes de les Administracions Públiques, trobant-se vigent a la data
de subscripció d'aquest contracte,  5 de setembre de 2008, la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, l'art. del qual 206, estableix com a causa de resolució del
contracte, la demora en el compliment dels terminis per part del contractista (apartat d).



III. El  procediment  de resolució  es  regula per  al  present contracte  en l'art.  342 del  Decret
67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió
Territorial  i  Urbanística (ROGTU), i  amb caràcter supletori,  en l'art.  109  del Reial decret
1098/2001,  de  12  d'octubre,  que  aprova  el  Reglament  de  la  Llei  de  Contractes  de  les
Administració  Públiques, sent  preceptiva  l'emissió  d'informe  per  part  del  Tècnic
d'Urbanisme  i  del  Secretari  de  l'Ajuntament,  així  com,  audiència  del  contractista  i  de
l'avalista o assegurador per termini de deu dies naturals, i dictamen del Consell d'Estat o
òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma respectiva, quan es formule oposició
per  part  del  contractista.  No  obstant  açò,  ja  no  resulta  preceptiva  la  prèvia  emissió
d'informe favorable pel Consell del Territori i el Paisatge (disposició transitòria quarta de la
LOTUP).

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 l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del
Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i urbanització de la Unitat d'Execució n.º 13,
de sòl urbà, del PGOU,  a la societat mercantil  Sarbells, S.L., amb CIF B-63821367, adquirida en virtut
de l'acord del Ple de la Corporació de data 27 de desembre de 2007, així  com, per a resoldre el
contracte  subscrit  amb  aquesta  mercantil  en  data  5  de  setembre  de  2008  per  a  l'execució  i
desenvolupament de la referida actuació urbanística, per inactivitat injustificada de més de 6 mesos
consecutius, segons estipulació 13ª d'aquest contracte, i per incompliment dels terminis previstos en
aquest contracte per a la gestió de la referida actuació urbanística.

Segon.- Una vegada resolta l'adjudicació, si escau, procedirà iniciar un procediment contradictori per
a la determinació dels eventuals danys i perjudicis que s'hagueren pogut ocasionar, en relació amb
els  propietaris  de  sòl,  tercers  amb  drets  legítims,  i  al  propi  interès  general  representat  per
l'Ajuntament  de  Benicarló,  retenint  l'aval  dipositat  en  la  Tresoreria  municipal  per  l'agent
urbanitzador, fins que finalitze aquest procediment incidental, ja que l'import dels referits danys i
perjudicis, si es determina la seua existència, haurà de fer-se efectiu en primer terme amb càrrec a
aquesta garantia.

Tercer.- Concedir al agent urbanitzador 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.

Quart.-Una vegada  finalitzat  el  tràmit  d'audiència,  s'haurà  de recaptar  informe del  Secretari  de
l'Ajuntament i dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma,
si es formula oposició per part del contractista. Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients
de resolució dels contractes es consideraran d'urgència i gaudiran de preferència per al seu despatx
per l'òrgan corresponent.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement 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:  07.mp3

Votació:

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

PUNT 8é DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE  BENICARLÓ  I  L'AJUNTAMENT  DE  VINARÒS  PER  A  LA
IMPLEMENTACIÓ DE L'EDUSI DE L'ÀREA URBANA BENICARLÓ – VINARÒS.

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
20 de febrer de 2019, que és del següent tenor literal:

«Es sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta dels TAGs de la Unitat de
Gestió i de la Unitat de Coordinació de l’Execució de l’Oficina de Fons Europeus (EDUSI), Sra. Ana
Molina Vera i Sr. Joaquim Valls Fonollosa, respectivament, de data 6 de febrer de 2019:

«PROPUESTA DE «MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AJUNTAMENT
DE BENICARLÓ Y EL AJUNTAMENT DE VINARÒS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUSI DEL
ÁREA URBANA BENICARLÓ - VINARÓS»

Relación de hechos.-

I. Vista la providencia de Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2018.
II. Vista la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de fecha 12 de

diciembre de 2016, publicada en el BOE nº 301, de 14 de diciembre de 2016, se selecciona la
Estrategia DUSI del área Urbana Benicarló-Vinarós. En la misma se designa al Ajuntament
de Benicarló entidad beneficiaria de la ayuda que  ejercerá ante la Autoridad de Gestión
como Organismo Intermedio a efectos de la selección de operaciones.  De acuerdo con lo
dispuesto en dicha resolución, el Ajuntament de Benicarló queda facultado para el ejercicio
de las competencias derivadas de la implementación de la estrategia. 

III. Visto el convenio de colaboración CO/3317, suscrito con el Ajuntament de Vinaròs, en fecha
6  de  noviembre,  cuyas  estipulaciones  recogen  directrices  generales  en  materia  de
estructura organizativa y selección de operaciones.

IV. Visto el Plan Director elaborado en julio de 2018 de por la mercantil «Grupo Considera,
S.L.», adjudicataria de 2018 contrato de asistencia técnica a la Oficina de Fondos Europeos
del Ajuntament de Benicarló, que hace necesaria la modificación de la composición de los
órganos que configuran la estructura organizativa de la EDUSI con el fin de conseguir una
mayor operatividad, funcionalidad y eficacia, así como para la correcta implementación de
la estrategia.

V. Siendo que la ejecución material de los proyectos conjuntos, así como la de aquellos que
ejecuten en el término municipal de Vinarós requiere detallar las condiciones en las que
ésta debe desplegarse, cuestión que no se recoge en el convenio citado en el punto III
anterior. 

VI. A la vista de lo dispuesto en los puntos IV y V anteriores, se hace necesaria la modificación
de dicho convenio con el fin último de dar cumplimiento a los objetivos temáticos que se
incardinan  dentro  de  la  Estrategia  DUSI,  mediante  el  diseño  y  ejecución  de  proyectos
agrupados por líneas de actuación.



VII. Visto  lo  establecido  en  el  Manual  de  Procedimientos  de  la  EDUSI  del  Área  Urbana
Benicarló-Vinarós, de octubre de 2017,  aprobado por el Organismo Intermedio de Gestión.

VIII. A la vista del informe emitido por las Técnicos de Administración General de la Oficina de
Fondos  Europeos   en  fecha  4  de  diciembre  de  2018,  así  como  de  las  posteriores
modificaciones propuestas por el Ajuntament de Vinaròs.

Fundamentos de derecho.-
I. Considerando los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público (en adelante LRJSP), relativos a los convenios.
II. Considerando los arts.  140 y ss LRJSP, reguladores del  régimen básico de las relaciones

interadministrativas.
III. Considerando el art. 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local,  que  hace  referencia  al  convenio  como  instrumento  voluntario  de  cooperación
interadministrativa.

IV. Considerando el art. 11 de la LRJSP, relativo a la encomienda de gestión.
V. Considerando las facultades conferidas al Pleno por los artículos 22.2.p) y 47.2.h) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

A la vista de lo expuesto,  los técnicos de la Oficina de Fondos Europeos emiten la siguiente

PROPUESTA:

Primera.- Iniciar el expediente de modificación del Convenio de colaboración entre el Ajuntament de
Benicarló y el Ajuntament de Vinaròs para la implementación de la EDUSI del Área Urbana Benicarló
– Vinarós.

Segunda.- Modificar  el  Convenio,  suscrito  en  fecha  6  de  noviembre  de  2017,  en  los  siguientes
términos:

1) Modificación  de  la  composición  de  los  órganos  que  conforman  la  estructura
organizativa  de  la  EDUSI  así  como  de  la  periodicidad  de  las  sesiones  de  los  mismos,
quedando configurados de la siguiente manera:

• Consejo Rector
Miembros:

-Presidencia: Alcaldía del Ajuntament de Benicarló
-Vicepresidencia: Alcaldía del Ajuntament de Vinaròs
-Miembros del equipo de gobierno del Ajuntament de Benicarló: un representante
de  cada  una  de  las  concejalías  de  contratación,  hacienda,  medio  ambiente  y
participación ciudadana, turismo y comercio, y servicios informáticos y bienestar
social.
-Miembros de la oposición del Ajuntament de Benicarló: un representante de cada
grupo político.
-Miembros del equipo de gobierno del Ajuntament de Vinaròs: un representante
de  cada  uno  de   las  concejalías  de  gobierno  abierto,  obras  y  sevicios,  medio
ambiente, ordenación del territorio y hacienda.
-Miembros de la oposición del Ajuntament de Vinaròs: un representante de cada
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grupo político.
-Secretaría: Técnico de contratación del Ajuntament de Vinarós.

Periodicidad: 
Mínima semestral

Funciones: definir y proponer los contenidos de las diferentes actuaciones que configuran
la EDUSI Benicarló - Vinaròs, aprobar todas las actuaciones relacionadas con la estrategia,
programación presupuestaria de cada una de  las  actuaciones,  coordinar  al  resto  de
órganos funcionales de la  estrategia,  difundir  entre los agentes políticos,  económicos y
sociales  la  información relativa  a la  estrategia,  reformular  y adaptar  los  objetivos de la
estrategia, evaluar la consecución de los objetivos sobre la base de la documentación que
remita la Unidad de Gestión EDUSI. 

• Oficina de Fondos Europeos
Miembros:

-TAG de la Unidad de Gestión EDUSI
-TAG de la Unidad de Coordinación EDUSI
-Dos técnicos de la empresa CONSIDERA (Asistencia técnica externa)
-Administrativa de la Unidad de Gestión EDUSI 

Periodicidad: 
Mínima quincenal
Funciones:  gestión  y  coordinación  general  de  la  estrategia,  desarrollo  de  la  funciones
encomendadas a la Unidad de Gestión y a la Unidad de Coordinación.

• Comisión Técnica
Miembros: 

-Arquitecto/a municipal del Ajuntament de Benicarló y del Ajuntament de Vinaròs
(coordinación del área urbanismo y medioambiente).
-Coordinadores  de los servicios sociales de ambos ayuntamientos (coordinación
del área social).
-Interventores de ambos ayuntamientos (coordinación del área económica).
-Jefatura de los servicios informáticos de ambos ayuntamientos (coordinación del
área TIC)
-Secretaría Técnica:  Técnico de la Unidad de Gestión, Técnico de la Unidad de
Coordinación, Técnico de urbanismo del Ajuntament de Benicarló y dos técnicos
de la empresa CONSIDERA.
-Secretaria: Técnico de Gestión de Urbanismo del Ajuntament de Benicarló 

Periodicidad: 
Semestral, siempre y cuando haya avances a tratar.
Funciones:  realizar un seguimiento general de la EDUSI.

• Grupos de trabajo funcionales
Miembros:
- Grupo 1 – TIC:

TAG de la Unidad de Coordinación EDUSI
Ayto Vinarós: Concejal el área y jefe servicios informáticos.
Ayto Benicarló: Concejal el área y jefe servicios informáticos.

- Grupo 2 –  Movilidad y rehabilitación urbana:
TAG de la Unidad de Coordinación EDUSI
Ayto. Vinarós: Concejal del área y arquitecta municipal.



Ayto. Benicarló: Concejal del área y arquitecto/a municipal.
- Grupo 3 – Turismo:

TAG de la Unidad de Coordinación EDUSI
Ayto Vinarós:  Concejal del área y técnico de turismo.
Ayto Benicarló: Concejal del área y técnica de turismo.

- Grupo 4 – Infraestructuras y servicios para la inclusión social.
TAG de la Unidad de Coordinación EDUSI
Ayto  Vinarós:  Concejales  de  las  áreas,  arquitecta  municipal,  coordinador  de
servicios sociales y AEDL.
Ayto Benicarló: Concejales de las áreas, arquitecto/a municipal, coordinadora de 
servicios sociales y  técnico de promoción económica.

Periodicidad: 
A demanda
Funciones: Apoyar a las diferentes Unidades Ejecutoras en la elaboración de expresiones de
interés y facilitar la posterior labor de seguimiento y control de al ejecución por parte de la
Unidad de Gestión. 

• Comisión de Gestión, Economía y Hacienda
Miembros:

-TAG de la Unidad de Gestión EDUSI
-TAG de la Unidad de Coordinación EDUSI
-Secretarios de ambos Ayuntamientos
-Interventores de ambos Ayuntamientos
-Técnico de contratación del Ajuntament de Vinaròs

Periodicidad: 
A demanda
Funciones: garantizar que se dispone de toda la documentación necesaria para contar con
una  pista  de  auditoría  apropiada:  Selección  de  Operaciones  y  medidas  antifraude,
proporcionar la información necesaria para el seguimiento del grado de ejecución de la
EDUSI  y las  certificaciones  de gasto,  dar  respuesta  junto a la  Unidad de Gestión a las
verificaciones documentales e in situ. 

• Grupo de comunicación 
Miembros:
-TAG de la Unidad de Gestión EDUSI
-TAG de la Unidad de Coordinación EDUSI
-Responsable de comunicación del Ajuntament de Benicarló
-Responsable de comunicación del Ajuntament de Vinaròs
Periodicidad: 
dos reuniones al año - una al principio de cada anualidad, para diseñar el cronograma de
actuaciones de comunicación e información a desplegar, y otra al final para la revisión de
los indicadores definidos.
Funciones: aprobar  el  Plan  de  Información  y  Comunicación  de  la  EDUSI,  coordinar  y
ejecutar las actuaciones contempladas en  el  Plan  de  Comunicación,  mantener
actualizada  la  pagina  web  de  la  EDUSI,  diseñar  y  programar  las  actuaciones  de
comunicación  vinculadas  a  la  Buenas  Prácticas  de  la  EDUSI,  recopilar  la  información
necesaria  para  la  remisión  al  Organismo Intermedio  de  Gestión  de los  indicadores  de
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Información y Comunicación (incluidas las evidencias gráficas), organizar y celebrar actos
públicos con motivo de la EDUSI, coordinar las reuniones de participación ciudadana en el
marco de la EDUSI.

2. Modificación  de  la  composición  del Equipo  de  autoevaluación  del   fraude,  debiendo
ajustarse a lo establecido en el Manual de Procedimientos y constituido por el siguiente
personal:
- Directora de la Unidad de Gestión de la EDUSI.
- Responsable municipal de transparencia  del Ajuntament de Benicarló.
- Interventor  o  persona  en  quien  delegue  del  Departamento  de  Intervención  del

Ajuntament de Benicarló.
- Secretario o personas en quien delegue del Departamento de Secretaría del Ajuntament 

de Benicarló.
- Técnico de contratación EDUSI del Ajuntament de Benicarló.
- En calidad de asesores formará parte de este equipo personal del Ajuntament de Vinaròs

de las áreas de Intervención, Contratación, Secretaría y/o Transparencia.

3. Introducir una adenda relativa a la delegación de la ejecución de las operaciones derivadas
de la estrategia DUSI con el siguiente detalle: 

(1) En  el  caso  de  proyectos  incluidos  en  expresiones  de  interés  presentadas  por  las
unidades ejecutoras del Ajuntament de Vinaròs cuya ejecución material se lleve a cabo
exclusivamente en dicho término municipal,  éste será el  responsable  de  la  gestión
íntegra de los expedientes de contratación. Ello incluye la preparación del expediente
de  contratación,  licitación,  adjudicación,  formalización,  control  de  la  ejecución  y
cumplimiento del contrato, la tramitación y adopción de resoluciones relativas a los
supuestos de resolución y extinción de los contratos, así como el ejercicio de todas las
potestades  y  prerrogativas  que  corresponden  a  la  Administración  contratante  de
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  190 de  la  Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector
Público.   Todo  ello,  en virtud  de la  encomienda de gestión que  el  Ajuntament de
Benicarló, como entidad beneficiaria de los fondos, realiza a favor del Ajuntament de
Vinaròs.

(2) En  el  caso  de  proyectos  incluidos  en  expresiones  de  interés  presentadas  por  las
unidades ejecutoras del  Ajuntament de Benicarló  cuya ejecución material se lleve a
cabo en su totalidad en dicho término municipal, éste será responsable de la gestión
íntegra  del  expediente  de  contratación,  en  los  mismos  términos  descritos  en  el
apartado (1).

(3) En el caso de  proyectos conjuntos cuya ejecución material se lleve a cabo en ambos
términos municipales, se decidirá mediante acuerdo expreso al efecto adoptado por
parte de los órganos competentes de ambos ayuntamientos qué entidad local será la
responsable de la gestión del expediente de contratación.

(4) Ambos Ayuntamientos  aceptarán el resultado de cuantas resoluciones y acuerdos se
adopten en el  marco de todos los  procedimientos de contratación derivados  de la
Estrategia.

(5) Ambos Ayuntamientos se comprometen a prestar la  colaboración y asistencia activa,
así como el suministro de información que les fuere solicitado por la otra parte para
asegurar el buen fin de la Estrategia. Especialmente, el Ajuntament de Vinaròs, deberá
remitir a la Oficina de Fondos Europeos toda la documentación relativa a los proyectos



que se incardinen en la Estrategia con el fin de permitir el volcado telemático de datos
al Organismo Intermedio, así como el archivo y conservación de la documentación a
efectos de la auditoría posterior.

(6) Si  como  consecuencia  del  procedimiento  de  auditoría  posterior  se  produce  la
descertificación del gasto relativo a alguno de los proyectos incluidos en la Estrategia,
siempre que esto se produzca dentro del  periodo de eligibilidad de operaciones, el
importe  correspondiente  al  gasto  descertificado  quedará  a  disposición  de  dicho
ayuntamiento para otros gastos. En la fase final de la Estrategia, o durante el desarrollo
de la misma, en caso de imposibilidad por parte de alguno de los ayuntamientos de
invertir la totalidad del importe de la ayuda que le corresponde, se valorará la forma de
optimizar  los  fondos  pendientes  para  asegurar  su  inversión en los  plazos  y modos
marcados por la Estrategia, pudiéndose proceder a su redistribución previa aceptación
expresa de ambas partes.

(7) Con carácter  previo  a la  aprobación de los  expedientes de  contratación de ambos
ayuntamientos que se tenga intención de incluir en la Estrategia DUSI, estos podrán
solicitar un informe previo sobre dichos expedientes a la Oficina de Fondos Europeos,
en  virtud  del  art.  80  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al cumplimiento de la
lista  de  comprobación  del  contrato  público  elaborada  por  la  Dirección  General  de
Fondos Europeos.

Tercera.- Someter la propuesta de modificación del convenio a informe previo y preceptivo de la
Secretaría General del Ajuntament de Benicarló  y Vicesecretaría del Ajuntament de Vinaròs. 

Cuarta.- Someter la propuesta de modificación del convenio a informe de la Intervención General del
Ajuntament de Benicarló y Viceintervención del Ajuntament de Vinaròs, en tanto que del mismo se
derivan obligaciones económicas, tal como se desprende de las cláusulas 4ª, 8ª y 9ª del convenio.

Quinta.- Someter la propuesta de modificación a la aprobación del Pleno de ambos Ayuntamientos.

Sexta.- Publicar  el  convenio  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y tablón de edictos  de  ambos
Ayuntamientos.»

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:  08.mp3

Votació:

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

PUNT 9é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 4/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/4.
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Dono compte del dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 22 de febrer 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 18 de febrer de 2019, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès pel  Sr.  Interventor núm.  044/2019,  de  data 18  de febrer  de 2019, relatiu a
l'aprovació  del  reconeixement extrajudicial  de crèdits  núm.  4/2019,  en relació  amb la  relació de
factures núm. F/2019/4.

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. 044/2019, de
data 18 de febrer de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 175.138,56€, i que correspon  a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/4.»

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,
donat l’empat produït i efectuada una segona votació obtenint el mateix resultat, amb el vot de
qualitat del president, 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 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 10é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 5/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. F/2019/5.

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 22 de febrer 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 18 de febrer de 2019, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  045/2019,  de  data 18  de  febrer  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació  del  reconeixement extrajudicial  de  crèdits  núm.  5/2019,  en relació  amb la  relació  de
factures núm. F/2019/5.

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. 045/2019, de
data 18 de febrer de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 21.467,01€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/5.»

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,
donat l’empat produït i efectuada una segona votació obtenint el mateix resultat, amb el vot de
qualitat del president, 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:  10.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit 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 11é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 6/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/6.

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 22 de febrer 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 18 de febrer de 2019, del següent tenor
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literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  046/2019,  de  data  11  de  febrer  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació  del  reconeixement extrajudicial  de crèdits  núm.  6/2019,  en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/6.

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. 046/2019, de
data 11 de febrer de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 847,00 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/6.»

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  tres  abstencions  dels
representants del grup municipal del Partit Popular i  un vot en contra del representant del grup
municipal  Ciutadans-C'S  Benicarló,  dictamina  favorablement  elevar  al  Ple  de  la  Corporació
l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  11.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit 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), 3
vots en contra (grup polític Ciutadans-C’S Benicarló) i 7 abstencions (grup polític municipal Partit
Popular).

PUNT 12é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 7/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/7.

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 22 de febrer 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 18 de febrer de 2019, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  047/2019,  de  data  11  de  febrer  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació  del  reconeixement extrajudicial  de  crèdits  núm.  7/2019,  en relació  amb la  relació  de



factures núm. F/2019/7.

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. 047/2019, de
data 11 de febrer de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 875,81 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de
factures núm. F/2019/7.»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  12.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit 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 13é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 8/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/8.

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 22 de febrer 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 12 de desembre de 2018, del següent tenor
literal:

«Vist  l'informe emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  048/2019,  de  data  11  de  febrer  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació  del  reconeixement extrajudicial  de crèdits  núm.  8/2019,  en relació  amb la  relació de
factures núm. F/2019/8.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la Corporació,
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de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial Decret 500/90,
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i 50.12 del
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al
Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 048/2019, de
data 11 de febrer de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 9.531,50 €, i que correspon  a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/8.»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  13.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit 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), 7
vots en contra (grup polític municipal Partit  Popular)  i  3 abstencions (grup polític Ciutadans-C’S
Benicarló).

PUNT  14é  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’EXPEDIENT  DE
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM I-002/19-HPMP. 

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 22 de febrer 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 18 de febrer de 2019, del següent tenor
literal:

«Relació de fets

Visto  que el  concejal  delegado de Cultura,  en fecha 6 de  febrero de 2019,  emite  propuesta  de
modificación presupuestaria por importe de 14.210,42€,   para atender los gastos que se originen por
la “Museïtzació de la parròquia de Sant Bartomeu pel seu 275 aniversari”.

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), y siendo que el gasto previsto
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 Cultura propone una modificación de crédito por importe de
14.210,42€ para poder sufragar los gastos por la “Museïtzació de la parròquia de Sant Bartomeu”
minorando  las  aplicaciones  06.33409.22609  (Actos  conmemorativos.  Actividades  culturales  y
deportivas)  y 06.33423.22609 (Conciertos de  verano.  Actividades  culturales  y deportivas)  por  un
importe total de 14.210,42€ 

Visto  el  informe del  Interventor  núm.  61/2019 de fecha 18/02/19, 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-002/19-
HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Descripción Importe 

06.33317.62900 CP. Museo parroquia San Bartolomé. Otras inversiones nuevas 14.210,42€

TOTAL 14.210,42€

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Mediante la baja de los créditos que seguidamente se indican: 

Aplicación  Denominación Importe

06.33409.22609 CP. Actos conmemorativos. Actividades culturales y deportivas 7.105,21€

06.33423.22609 CP. Conciertos de verano. Actividades culturales y deportivas 7.105,21€

TOTAL 14.210,42€

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
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resumen por capítulos.»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  14.mp3

Votació:

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

PUNT 15é DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2019.

Es dóna compte de l'informe del Pla anual de control financer 2019, emés per l’interventor de data 8
de febrer de 2019.

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT  16é  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  SEGUIMENT  DEL  PLA  D’AJUST
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018 (EX. I- 003/18-HPP).

Es dóna compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al quart trimestre de 2018,
emès per l’interventor en data 30 de gener de 2019.

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT 17é DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA LLEI DE MOROSITAT, CORRESPONENT
AL QUART TRIMESTRE DE 2018 (EX. I-004/18-HPP).

Es dóna compte de l'informe de compliment de la Llei de morositat corresponent al quart trimestre
de 2018, emès per l’interventor en data 29 de gener de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 18é DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE
L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE GENER DE 2019 AL 12 DE
FEBRER DE 2019.

Per complir  el  que disposa l'article 42 del  Reial  Decret 2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals,  es dóna
compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències d'alcaldia delegades
dictats des del 13 de gener de 2019 al 12 de febrer de 2019. 

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT 19é PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL RESPECTE I SUPORT A LES ACTUACIONS
QUE ES DERIVEN DELS ÒRGANS DEL PODER JUDICIAL, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-C'S BENICARLÓ.

Se sotmet a consideració del Ple de la Corporació, la proposta del grup municipal Ciutadans- C’S



Benicarló de data 14 de febrer de 2019, del següent tenor literal:

«MOCIÓN

El día 12 de febrero ha sido el establecido por el Tribunal Supremo para dar inicio a uno de los juicios
más importantes de nuestra España constitucional. Delitos como rebelión, sedición, malversación,
organización  criminal  y  desobediencia  son  los  que  han  llevado  a  12  personas,  políticos  de  la
Comunidad Autónoma de Cataluña, entre ellos, el que era Vicepresidente de la Generalitat cuando
se produjeron los hechos, a sentarse en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y enfrentarse a un
juicio que se celebra, como no puede ser de otra manera, con todas las garantías judiciales. 

El  comienzo  de  este  juicio  ha  provocado  un  gran  revuelo  nacional  e  internacional  por  su
transcendencia en el respeto del orden constitucional y, en concreto, del artículo 2 de la CE 1978,
sobre la indisoluble unidad de la Nación española.

En clave autonómica,  las reivindicaciones y manifestaciones realizadas han traspasado los  lindes
geográficos de Cataluña, siendo la Comunidad Valenciana, protagonista también de reivindicaciones
a favor de los mal denominados «presos políticos». Ejemplo de ello es el municipio castellonense de
Vinaroz, donde el Palacio de la Justicia había sufrido, días atrás, un terrible acto de violencia, con la
aparición de excrementos en sus instalaciones. 

También en la provincia de Castellón, concretamente en nuestro municipio, Benicarló, con motivo
del inicio del juicio, Esquerra Republicana del País Valencià y la plataforma «Va de Democràcia»
convocaron frente al Ayuntamiento del municipio a decenas de vecinos que reivindicaron la libertad
de los presos políticos y de los exiliados.

Unas actuaciones que, aun encontrándose dentro de los márgenes constitucionales, pretenden la
confrontación y la desunión de la  sociedad civil  así  como el aumento de la crispación entre los
propios vecinos de la localidad y la utilización de los espacios públicos para la presión, de nuevo, al
Poder Judicial ante la falsa represión vivida por los políticos presos por presuntos delitos de rebelión
y sedición, entre otros.

Por todo ello, desde el Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benicarló elevamos a
Pleno la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Benicarló acuerda:

1.  Manifestar  el  apoyo  claro  y  rotundo  al  Poder  Judicial  ante  todas  aquellas  actuaciones  y
reivindicaciones que supongan una presión hacia todos los órganos judiciales en el municipio y el
conjunto de la Comunidad Valenciana.

2. Expresar el compromiso del Ayuntamiento de Benicarló en la garantía del cumplimiento del orden
constitucional y el Estado de Derecho.

3. Proclamar, por parte del Ayuntamiento de Benicarló, el máximo respecto a las actuaciones que se
desarrollen en el Tribunal Supremo con motivo del juicio, con todas las garantías, a los políticos
presos por los delitos que se les acusan.»

Intervencions i deliberacions:

Les intervencions i deliberacions consten al fitxer d'àudio que s'adjunta a continuació.
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Àudio:  19.mp3

Votació:

Sotmesa la proposta transcrita a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups
polítics  municipals  Partit  Popular  i  Ciutadans-C’S  Benicarló),  4  vots  en  contra  (grup  polític
Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 7 abstencions (grup polític municipal PSPV-
PSOE de Benicarló).

PUNT 20é PUNT D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.

1.  PROPOSTA ADHESIÓ AL CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL  PROGRAMA MIX
D’OCUPACIÓ-FORMACIÓ ESCOLES D’OCUPACIÓ «ET FORMEM».

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  se  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, la proposta del regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica de
data 28 de febrer de 2019, del següent tenor literal:

«En fecha 13 de febrero de 2019 por parte del Sr.  Sánchez Mateu, concejal delegado del área de
promoción económica, se ha propuesto la adhesión al convenio para el desarrollo del programa
mixto de empleo-formación Escoles d’ocupació Et Formem, para su ejecución en el ámbito del Pacte
Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral, y en la modalidad formativa «Actividades auxiliares en
viveros, jardines, y centros de jardineria».

La citada propuesta fue informada favorablemente, en fecha 20 de febrero de 2019, por el TAG de
Secretaría, si bien de manera condicionada al Informe que se emitiese por la Intervención General
del Ayuntamiento en relación con el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

Por parte del Sr. Interventor se he emitido informe, en fecha 27 de febrero de 2019, mediante el que
se formula reparo a la propuesta de referencia, esto es, a la adhesión al convenio para el desarrollo
del programa mixto de empleo-formación Escoles d’ocupació Et Formem, para su ejecución en el
ámbito  del  Pacte  Territorial  per  l’Ocupació  Maestrat  Litoral,  y  en  la  modalidad  formativa
«Actividades auxiliares en viveros, jardines, y centros de jardineria».

El reparo formulado por el Sr. Interventor del Ayuntamiento se concreta, básicamente, (1)en que en
el convenio de referencia no se incluyen las previsiones relativas a las consecuencias aplicables en
caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  por  las  partes  ni  los
mecanismos  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  ejecución  del  convenio;  (2)  en  que  de
conformidad con la redacción del convenio de referencia,  el Ayuntamiento podría asumir gastos
correspondientes  a  proyectos  desarrollados  en  otras  localidades;  (3)  y  en  que  el  convenio  de
referencia  no  va  acompañado  de  memoria  justificativa  en  la  que  se  analice  su  necesidad,
oportunidad,  y su impacto económico o, lo que es lo mismo, una previsión de costes.

En relación con el apartado del reparo formulado por el Sr. Interventor que viene referido a la no
inclusión, en el convenio de referencia, de determinados aspectos previstos en la normativa vigente,
hay que señalar que la redacción del convenio de referencia se ha debido efectuar en un plazo de
tiempo muy reducido debido a los plazos dimanantes de la propia convocatoria de la subvención,
siendo, asimismo, un convenio de carácter novedoso en cuanto a su contenido.

En relación con el apartado del reparo formulado por el Sr. Interventor que viene referido a que el
Ayuntamiento podría asumir gastos correspondientes a proyectos desarrollados en otras localidades,
hay  que  señalar  que,  con  carácter  general,  no  existe  previsión  de  gastos  no  subvencionables



derivados de actividades realizadas, como prácticas laborales, en otras localidades. 

En relación con el apartado del reparo formulado por el Sr. Interventor que viene referido a que el
convenio  de  referencia  no  va  acompañado  de  memoria  justificativa  en  la  que  se  analice  su
necesidad, oportunidad,  y su impacto económico o, lo que es lo mismo, una previsión de costes, hay
que señalar que existe una memoria justificativa, que no consta en el expediente, en la que figuran
los costes estimados del programa y que ha sido remitida a LABORA (Servicio Valenciano de Empleo
y Formación)  junto con la solicitud de la correspondiente subvención.

Preceptúa el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que «Cuando el órgano a que afecte el
reparo  no  esté  de  acuerdo  con  éste,  corresponderá  al  presidente  de  la  entidad  local  resolver  la
discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.  Esta facultad no será delegable en ningún caso.   2. No
obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias
cuando los reparos : (...) b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia».

De conformidad con lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Resolver la discrepancia formulada por el Sr.  Interventor en su informe nº 68/2019, de
fecha 27 de febrero de 2019.

Segundo.-  Aprobar  la  adhesión  al  Convenio  para  el  desarrollo  del  programa  mixto  de  empleo-
formación Escoles d’ocupació Et Formem, para su ejecución en el ámbito del Pacte Territorial per
l’Ocupació Maestrat Litoral, y en la modalidad formativa «Actividades auxiliares en viveros, jardines,
y centros de jardineria».

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  20.01.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit 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).

2. MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA DE 8 DE MARÇ DE 2019.

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  se  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, la següent moció presentada per la totalitat dels grups polítics
de l’Ajuntament de Benicarló de data, 27 de febrer de 2019, que es transcriu a continuació:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 8 de març de 1857 un grup d’obreres tèxtils va eixir als carrers de Nova York a protestar per les
condicions  de  misèria  en  què  treballaven.  A  partir  d’aquesta  data  es  van  succeir  diferents
mobilitzacions, entre altres una vaga. En una fàbrica de SirtwootCotton les treballadores reclamaven
igualtat salarial, disminució de la jornada laboral a 10 hores i un temps per donar a mamar els seus
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fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de dones van ser cremades dins de la fàbrica.

Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen en 1910 és
va establir el dia 8 de març com el Dia Internacional de les Dones Treballadores. Dia de reivindicació
dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment i nascut des del feminisme
com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i homes.

La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap a una involució en els drets de les dones
que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets
socials  i  pèrdua de drets  de  la  ciutadania,  fins  i  tot  de  drets  ja  consolidats,  provocant  sobretot
l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de l'any 2010 la taxa de desocupació femenina
superava el 20%.

A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat relacionada amb les
situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats pels conflictes oberts.

Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i
homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de dependència, etc. recauen
de forma majoritària sobre les dones quan les institucions públiques no les cobreixen.

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se situà com
a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum Econòmic Mundial.
S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) que les empreses amb 25
treballadors o més i  els organismes públics,  controlen i  demostren que les seues treballadores i
treballadors  guanyen el  mateix  jornal  pel  mateix  treball  realitzat.  Cal  tindre present que segons
dades d’organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels
homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.

A l’Estat Espanyol l’escletxa salarial se situa en el 30% i en el 34,4% al territori valencià segons
CCOO, això vol dir, una mitjana de 6.107,76€ anuals menys per a una treballadora valenciana que
desenvolupa una feina d’igual valor que un home.

Malgrat la  Llei estatal  3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes de
2007, és evident que hi ha molta feina a fer.

Cal  treballar  per  trencar  «els  sostres  de  cristall»  (les  discriminacions  patides  per  les  dones  que
provoquen de fet la impossibilitats de desenvolupar plenament les seues carreres professionals),
però més important encara és la lluita contra «el terra enganxós». El 80% de les rendes de menys de
12.000€/any són dones i a més pateixen una pressió fiscal del 30%. La pobresa té rostre de dona,
eixa és l'arrel de les desigualtats.

També cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la Comissió
de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de 2017, van instar al
Govern de l’Estat.

Hem de traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació que pa-
teixen les dones, i cal avaluar el desenvolupament i l'aplicació de la Llei 3/2007 del 22 de març per la



igualtat efectiva de dones i homes, la seua eficàcia i la seua capacitat per tal de resoldre els proble -
mes reals de desigualtat.

També som conscients que per a les transformacions socials és bàsic la desaparició de prejudicis,
dels estereotips, de la divisió sexual del treball i de la no coresponsabilitat en les cures. Per això és
tan important la coeducació, i encoratgem la Conselleria d’Educació a continuar desenvolupant-ne
mesures  en  aquest  sentit.  Així  mateix  s’ha  de  treballar  tant  des  de  l’educació  com  des  del
desenvolupament  de  programes  per  l’ocupació,  per  evitar  sectors  feminitzats  i  sectors
masculinitzats. Cal visibilitzar i reivindicar les cures com a una responsabilitat.

També és fonamental garantir els drets de ciutadania de totes les dones i el dret a l’asil. L’actual sis -
tema liberal provoca situacions de desequilibris territorials, de sobreexplotació de recursos i de flu-
xos de població, i dins d’aquest procés les dones s’emporten la pitjor part. Cal remarcar la gravetat de
les situacions que pateixen les dones migrants, exposades a múltiples violències.

Rebutgem la tracta de persones i el sistema constitucional que converteix les dones en mercaderia i
vulnera els seus drets.

Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents culturals per trencar es-
tereotips i presentar les dones com a subjectes amb drets plens i no com a subsidiàries ni com a ob-
jectes, en cap sentit.

L'any 2018 va ser «l'any de les dones». La vaga del 8M va culminar un seguit de protestes i de lluites
feministes enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una nova onada feminista globalitzada.
Enguany les entitats de tot el territori espanyol i els sindicats, ja estan ultimant la vaga de dones del
8 de març del 2019, una vaga completa: laboral, estudiantil de consum i de cures.

És per això que proposem els següents:

ACORDS

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats
dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de l'ONU «Pensem
en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi».

SEGON:  Instar al Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, entre homes i
dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen
possible la igualtat en l'ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter transversal
i en el pressupost; a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat a través de
plans  d'igualtat  tant  per  a  la  ciutadania  com per  a  les  plantilles  municipals  i  donar-ne  compte
periòdicament a aquest ple.

QUART:  Impulsar  polítiques  que  fomenten  la  conciliació,  la  corresponsabilitat  així  com  la  no

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de forma
encoberta en determinades professions en les que les dones embarassades són penalitzades pel
simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

CINQUÉ: Propiciar  des  de  les  diferents  àrees  municipals,  que  totes  les  persones,  quan així  ho
necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques de la
cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració efectiva de la dona en la vida
laboral i/o en la seua carrera professional.

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional
del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a seguir treba-
llant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la vi -
olència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la violència de gè-
nere, i la continuïtat pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i
política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. El nostre Ajuntament està adhe-
rit / s’adhereix al dit pacte i es compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.

HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual s’ha arribat en les Corts Valencianes el dar-
rer 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclis-
ta i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les mesures del dit Pacte, a més mos-
trem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violèn-
cia de gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Per
tant, mostrem també el nostre rebuig a l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb
formacions amb aquests plantejaments. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema
que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i de prosti -
tució.

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a terme les
polítiques d’igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. Ens cal unes polítiques àmplies,
no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter assistencialista sinó de garantir
els drets de ciutadania, i és urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens
cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent
de l'actual model de finançament autonòmic.

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga mundial de
dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.

DOTZÉ: Donar  trasllat  dels  presents  acords  a  la  Generalitat  Valenciana,  i  especialment  a  la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i al Ministeri de Presidència.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  20.02.mp3



Votació:

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

3. MOCIÓ MILLORA DEL FUNCIONAMENT DELS TRENS DE RODALIES (ADIF)

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  se  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, la següent moció presentada per la totalitat dels grups polítics
de l’Ajuntament de Benicarló de data, 27 de febrer de 2019, que es transcriu a continuació:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des  de  fa  uns  dos  anys  els  usuaris  de  Renfe/Adif  Rodalia  València  estan  patint  un  greu
deteriorament  del  servei.  Com a  conseqüència  d'açò  s'ha  creat  de  manera  espontània  un  grup
d'indignats.

La ciutadania segueix patint retards, cancel·lacions o supressió d'unitats en hores punta. Apart de la
pèrdua de temps i dels inconvenients que provoca als usuaris en l'àmbit personal i professional, això
suposa viatjar en pèssimes condicions de confort i seguretat, amb la qual cosa molt sovint no es
compleix la norma UNE-EN 13816 que marca un màxim de 4 persones dempeus per metre quadrat; o
amb freqüència no es respecta la normativa d'evacuació en cas d'emergències en viatjar amb portes
d'eixida de les unitats mòbils clausurades.

Per part dels usuaris s'han presentat queixes formals per les vies reglamentàries o a través de les
xarxes socials, però la resposta sempre és la mateixa: «disculpen les molèsties». Mentrestant no es
donen solucions als problemes i el servei continua incomplint les expectatives que s'esperen a l'hora
de garantir una mobilitat sostenible, fiable i segura.
Per tot això, presentem al ple els següents ACORDS:

1. Instar al Govern de l’Estat que propose, i  al Parlament Espanyol que aprove, les
partides  pressupostàries  suficients  per  a  recuperar  les  inversions  que  s'han  vingut
escatimant durant anys.

2. Que el  Ministeri  de  Foment prioritze  la  inversió  en la  millora  de  les  línies  de
rodalia per a destinar recursos a personal, infraestructures i manteniment.

3. Instar al Ministeri de Foment a la rebaixa del preu dels títols de transport, oferir
altres modalitats de bitllet destinats a les persones que fan ús del transport ferroviari
en els seus desplaçaments als llocs de treball o estudi i mantindre oberts els torns de
validació de manera més àgil i segura.

4. Establir un únic canal centralitzat i coordinat d'informació a l'usuari de Renfe/Adif,
de manera que es puguen conèixer les incidències del servei de forma més eficient. 

5. Posar  a  disposició  dels  usuaris  un  canal  oficial  online  unificat  de
suggeriments/reclamacions de Renfe/Adif.»

Intervencions i deliberacions:

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



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

Àudio:  20.03.mp3

Votació:

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

PUNT 21é PRECS I PREGUNTES.

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

Àudio:  21.mp3

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 22.55 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




















