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

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 3/2019 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter extraordinari i urgent, el dia 13 de març de 2019, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 3/2019 QUE VA TENIR
LLOC EL DIA 13 DE MARÇ DE 2019

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 08.30 hores del dia 13 de març de 2019, es
reuneixen,  amb  caràcter  extraordinari  i  urgent  i  en  primera  convocatòria,  els  membres  de  la
corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario
Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats
                                    Rosa Ana Marzá Caldés

Filomena Natividad Agut Barceló
Ildefonso Añó Lores
Carlos Flos Fresquet
Román José Sánchez Mateu
Marta Escudero Albor
Joaquim Bueno Bosch
Josep Manel Barberà Sorlí  
Susana Pérez Alonso
Juan Antonio Mañá Ferrer
María Nieves Eugenio Bayo
Juan Manuel Cerdá Tena 
Pedro Joaquín García Bautista
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí

                                           Juan José Cornelles Batiste
 José Mª Compte Brosed 
 

Secretari:  Marcos Segarra Piñana (Secretari accidental)

Interventor:                  Antonio Losilla Pallares

Excusen la seua absència el Sr. José María Serrano Forner i la Sra. María Jovaní Palau.
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La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 11 de març de 2019. 

PUNT 1r RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.

L’alcaldessa  justifica  la  urgència  de  la  convocatòria  en l’obligació  de  complir  els  terminis  per  a
resoldre els expedients, a fi d’evitar que opere la caducitat. 

Tot seguit, per unanimitat dels membres assistents, es ratifica el caràcter urgent de la convocatòria.

PUNT 2n DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
INTEGRADA DE LA U.A. 19 I REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT AL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.

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

«Es sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de la Alcaldessa, Sra. Rosario Miralles
Ferrando, de data 8 de març de 2019:

«Relació de fets

I.- Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en sessió celebrada en data 27 de setembre de 2018
va acordar iniciar d'ofici un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del Programa
d'Actuació Integrada de la UA-19 del PGOU de Benicarló, per remoció dels agents urbanitzadors en
les  seues  funcions  del  citat  PAI,  per  l'incompliment  greu  dels  seus  compromisos,  així  com per
l'execució d'obres d'urbanització defectuoses i no conformes amb el projecte d'urbanització aprovat. 

II.-Vist que per acord del Ple de data 20 de desembre de 2018 es va ampliar  en tres mesos el termini
màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat, establint-se com a data màxima el 27 de març
de 2019.

III.-Vist que instruït el corresponent procediment, en data 4 de març de 2019, el T.A.G. d'Urbanisme,
Sr. Jesús Hernández Lahera ha emès informe-proposta de resolució. 

IV.-Vist que en data 8 de març de 2019, el secretari accidental, Sr. Marcos Segarra Piñana, ha emès
nota de conformitat al referit informe- proposta del tècnic jurídic de l'àrea d'Urbanisme.

V.-  D'altra  banda,  considerant  que  és  preceptiu  el  dictamen del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la
Comunitat Valenciana, en existir  oposició per part de l'adjudicatari del Programa,  de conformitat
amb la normativa aplicable al present expedient (normativa aplicable de contractes del sector públic
i en la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana).

Fonaments de Dret

I.-D'acord amb el previst en l'art. 22.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú  de  les  Administracions  Públiques  (LPACAP),  el  transcurs  del  termini  màxim  legal  per  a
resoldre  un procediment  i  notificar  la  resolució  es  podrà  suspendre, quan se  sol·liciten informes
preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent Administració, pel temps que intervinga entre la
petició, que haurà de comunicar-se als interessats, i la recepció de l'informe, que igualment haurà de
ser comunicada als  mateixos.  Aquest termini  de suspensió  no podrà excedir  en cap cas de tres
mesos. En cas de no rebre's l'informe en el termini indicat, prosseguirà el procediment.



II.- Vist que l'òrgan competent per a la resolució del procediment és el Ple de la corporació.

En virtut de l'anterior, es proposa a aquest òrgan, previ dictamen de la Comissió Informativa de 
l'Àrea de Serveis al Territori, l'adopció del següent acord:

Primer.-Remetre l'expedient de resolució de l'adjudicació de la condició d'agents urbanitzadors del
Programa d'Actuació Integrada de la UA-19 ( UE-1 i UE-reste) del PGOU de Benicarló, iniciat pel ple
de data 27 de setembre de 2018, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el previst en la normativa aplicable de contractes del sector públic i
en la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana.

Segon.-  Suspendre expressament el  termini  màxim per a resoldre i  notificar  el  procediment de
resolució de l'adjudicació de la condició d'agents urbanitzadors del Programa d'Actuació Integrada de
la UA-19 ( UE-1 i UE-reste) del PGOU de Benicarló, iniciat pel ple de data 27 de setembre de 2018, fins
que s'obtinga el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat
amb l'article 22.1.d)  de la Llei  39/2015,  d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades, fent-los saber que és un acte de tràmit.»

Sotmesa  a  votació  la  proposta  anterior,  s'acorda  per  majoria  dictaminar  favorablement  la  seua
aprovació (vots a favor del membres dels grups Partit Socialista, Compromís-ERPV i  Ciutadans, i
abstenció del grup Partit Popular).»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  02.mp3

Votació:

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

PUNT 3r DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D’AMPLIACIÓ  DEL  TERMINI  MÀXIM  DEL
PROCEDIMENT  DE  RESOLUCIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DE  LA  CONDICIÓ  D’AGENT
URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 10-A «EL POVET», DE
SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
11 de març 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, Sra. Núria Benítez Beltrán, de data 8 de març de 2019:

«Relació de fets

I.-Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en sessió celebrada en data 20 de desembre de 2018
va  acordar  iniciar  d'ofici  un  procediment  per  a resoldre  l'adjudicació  de  la  condició  d'agent
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urbanitzador del P.A.I. Sector 10-A “El Povet” a la  societat mercantil URBANITZADORA POVET, S.L.,
així com, per a resoldre el conveni subscrit per a l'execució i desenvolupe di la referida actuació
urbanística, per incompliment per part d'aquesta mercantil dels compromisos adquirits en el mateix.

II.-Vist que el termini màxim de tres mesos establit en la normativa aplicable (art. 21.3º de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)  és
massa reduït,donades les següents circumstàncies:

• el nombre d'interessats afectats per aquest procediment als quals cal notificar l'inici  del
mateix i la seua resolució.

• l'obligatorietat d'emissió de diversos informes successius (tècnic i jurídic, i per part de la
secretària i intervenció municipals) en relació amb les al·legacions que es formulen durant
el tràmit d'audiència

• Així mateix, en cas d'oposició per part de l'adjudicatari, és necessària l'emissió de dictamen
per part del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

• l'òrgan  competent  per  a  l'adopció  dels  diferents  actes  administratius  és  el  Ple  de  la
corporació, les sessions ordinàries de la qual se celebren mensualment, i requereixen previ
dictamen de la Comissió informativa corresponent.

III.-A data d'avui, havent transcorregut ja dos mesos des de l'inici del procediment, encara no s'ha
pogut acreditar en l'expedient la pràctica de la notificació de l'acord d'inici a tots els interessats, ni
s'han  recaptat  els  informes  corresponents.  En  conseqüència,  és  previsible  que  es  produïsca  la
caducitat  del procediment.

Fonaments de Dret

I.-De conformitat  amb el  previst  en l'art.  32.1º  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

“L'Administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats,
una  ampliació  dels  terminis  establits,  que  no  excedisca  de  la  meitat  dels  mateixos,  si  les
circumstàncies ho aconsellen i amb açò no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació
haurà de ser notificat als interessats.”

D'altra banda, l'apartat 3º d'aquest art. 32 estableix que:

“Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació hauran de produir-se, en tot cas,
abans del  venciment del  termini que es tracte.  En cap cas podrà ser objecte d'ampliació un
termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seua denegació no seran
susceptibles  de  recurs,  sense  perjudici  del  procedent  contra  la  resolució  que  pose  fi  al
procediment.”

II.-Vist que l'òrgan competent per a la resolució del procediment és el Ple de la corporació.

Proposta

Primer.- Ampliar el  termini  previst per a resoldre i  notificar el  procediment iniciat pel  Ple de la
corporació mitjançant acord de data 20 de desembre de 2018, sobre l'inici d'ofici del procediment
per a resoldre l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del P.A.I. Sector 10-A “El Povet” a la
societat mercantil URBANITZADORA POVET, S.L.,  sent l'ampliació la màxima recollida en el 32.1º de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, fent-los saber que contra la mateixa no



cap interposar recurs.»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  03.mp3

Votació:

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

PUNT 4t DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D’AMPLIACIÓ  DEL  TERMINI  MÀXIM  DEL
PROCEDIMENT  DE  RESOLUCIÓ  DE  L’ADJUDICACIÓ  DE  LA  CONDICIÓ  D’AGENT
URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. 4 DEL SECTOR 8-A
«EL COLLET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori que va tenir lloc en data
11 de març 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, Sra. Núria Benítez Beltrán, de data 8 de març de 2019:

«Relació de fets

I.- Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en sessió celebrada en data 20 de desembre de 2018
va  acordar  iniciar  d'ofici  un  procediment  per  a resoldre  l'adjudicació  de  la  condició  d'agent
urbanitzador del P.A.I. U.E. 4 Sector 8-A “Collet”, de sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló, a la
societat mercantil  URBANITZADORS COLLET, SL, amb CIF B-12843108,  així com, per a resoldre el
conveni subscrit per a l'execució i desenvolupe di la referida actuació urbanística, per incompliment
per part d'aquesta mercantil dels compromisos adquirits en el mateix.

II.-Vist que el termini màxim de tres mesos establit en la normativa aplicable (art. 21.3º de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)  és
massa reduït,donades les següents circumstàncies:

• el nombre d'interessats afectats per aquest procediment als quals cal notificar l'inici  del
mateix i la seua resolució.

• l'obligatorietat d'emissió de diversos informes successius (tècnic i jurídic, i per part de la
secretària i intervenció municipals) en relació amb les al·legacions que es formulen durant
el tràmit d'audiència

• Així mateix, en cas d'oposició per part de l'adjudicatari, és necessària l'emissió de dictamen
per part del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

• l'òrgan  competent  per  a  l'adopció  dels  diferents  actes  administratius  és  el  Ple  de  la
corporació, les sessions ordinàries de la qual se celebren mensualment, i requereixen previ
dictamen de la Comissió informativa corresponent.
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III.-A data d'avui, havent transcorregut ja dos mesos des de l'inici del procediment, encara no s'ha
pogut acreditar en l'expedient la pràctica de la notificació de l'acord d'inici a tots els interessats, ni
s'han  recaptat  els  informes  corresponents.  En  conseqüència,  és  previsible  que  es  produïsca  la
caducitat  del procediment.

Fonaments de Dret

I.-De conformitat  amb el  previst  en l'art.  32.1º  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

“L'Administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats,
una  ampliació  dels  terminis  establits,  que  no  excedisca  de  la  meitat  dels  mateixos,  si  les
circumstàncies ho aconsellen i amb açò no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació
haurà de ser notificat als interessats.”

D'altra banda, l'apartat 3º d'aquest art. 32 estableix que:

“Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació hauran de produir-se, en tot cas,
abans del  venciment del  termini que es tracte.  En cap cas podrà ser objecte d'ampliació un
termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seua denegació no seran
susceptibles  de  recurs,  sense  perjudici  del  procedent  contra  la  resolució  que  pose  fi  al
procediment.”

II.-Vist que l'òrgan competent per a la resolució del procediment és el Ple de la corporació.

Proposta

Primer.- Ampliar  el  termini  previst  per  a  resoldre i  notificar  el  procediment  iniciat  pel  Ple  de la
corporació mitjançant acord de data 20 de desembre de 2018, sobre l'inici d'ofici del procediment
per a resoldre l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del P.A.I. U.E. 4 Sector 8-A “Collet”, de
sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló a la societat mercantil  URBANITZADORS COLLET, SL, amb
CIF B-12843108, sent l'ampliació la màxima recollida en el 32.1º de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Segon.-Notificar aquest acord a les persones interessades, fent-los saber que contra la mateixa no
cap  interposar recurs.»

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 DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA
22 DE FEBRER DE 2019, DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA
INCLUSIÓ DE LES OBRES D’«ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN
EL CARRER DEL TOSSAL DE LES FIGUERES PER A LA UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS»,



EN EL PLA CASTELLÓ 135-2019.

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

«Es proposa la ratificació del següent Decret d’Alcaldia, de data 22 de febrer de 2019:

«DECRET D'ALCALDIA
Expedient: LO 98/2018

Relació de fets

I.- En data 24 de gener de 2019 apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló
en el  seu número 11,  les  Bases que regiran la  concessió  de  subvencions del  Pla  de  Cooperació
Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial per a el any 2019 (Pla Castelló 135-2019).

II.-En data 26 de gener de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el seu
número 12, l'extracte de l'acord del Ple de la Diputació Provincial de Castelló, celebrat el dia 22 de
gener de 2019, pel qual es convoca i s'obri el termini per a la presentació de sol·licituds de l Pla de
Cooperació Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial per a el any 2019 (Pla Castelló 135-
2019).

III.- Vist  que segons les  citades bases l'import  assignat  a l'Ajuntament de Benicarló ascendeix  a
150.000 euros.

IV.- Vist el projecte tècnic "ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN C/
TOSSAL DELS FIGUERES BAIXOS, PER A la UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS", redactat pels
Serveis  Tècnics  municipals  al  març de 2017,  i  que ascendeix  a 121.999,99 euros,  IVA no inclòs,
pressupost d'execució per contracta de 147.619,99 euros (21% I.V. A. inclòs).

Fonaments de dret

Primer.-  D’acord amb el que es disposa per l'article 21.1.s) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim local. 

En virtut de tot açò,
RESOLC:

Primer: Sol·licitar de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló la inclusió de les obres «ADAPTACIÓ
DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN C/ TOSSAL DELS FIGUERES BAIXOS, PER A la
UP  I  ALTRES  ACTIVITATS  CULTURALS",  amb  un  pressupost  d'execució  per  contracta  de
147.619,99 euros,   i  la  despesa per la  Coordinació de Seguretat i  Salut d'aquestes  obres,  que
ascendeix  a  930,38  euros,  en el  Pla  de  Cooperació  Provincial  d'Obres  i  Serveis  de  la  Diputació
Provincial de Castelló per a el any 2019. 

Segon: Comprometre's a l'aportació econòmica en la quantia que excedisca de la quantitat màxima
subvencionable.

Tercer: Comunicar el present acord a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



Quart: Proposar al Ple la ratificació de la present Resolució en la primera sessió que celebre.

Cinquè:  Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant la Sra. Alcaldessa d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes,
a  explicar  des  de  l'endemà  a  la  notificació  del  mateix.  Així  mateix,  es  pot  interposar  recurs
contenciós-administratiu davant un Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu a Castelló, en el
termini de dos mesos, explicats des de l'endemà a la notificació del mateix, de conformitat amb el
regulat  en l'article  8  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de la  Jurisdicció  Contenciós-
Administrativa. Tot açò, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs que s'estime
oportú.»

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.

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 08.42 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






