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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 4/2019 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE
MARÇ DE 2019

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 28 de març de 2019, es
reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal
que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats
Rosa Ana Marzá Caldés
Filomena Natividad Agut Barceló
Ildefonso Añó Lores
Carlos Flos Fresquet
Román José Sánchez Mateu
Marta Escudero Albor
Joaquim Bueno Bosch
Josep Manel Barberà Sorlí  
Susana Pérez Alonso
Juan Antonio Mañá Ferrer
José María Serrano Forner
María Nieves Eugenio Bayo
Juan Manuel Cerdá Tena 
Pedro Joaquín García Bautista
María Jovaní Palau
José Antonio Simó Ramón  
Benjamín Martí Esbrí
Juan José Cornelles Batiste
José Mª Compte Brosed 

Secretari: Marcos Segarra Piñana (Secretari accidental)

Interventor: Antonio Losilla Pallares

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 11 de març de 2019. 

PUNT 1r APROVACIÓ,SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2/2019, DE 28
DE FEBRER DE 2019, I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I  URGENT NÚM. 3/2019, DE 13 DE
MARÇ DE 2019.

El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar les actes de la sessió
ordinària núm. 2/2019, de 28 de febrer de 2019, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 3/2019, de
13 de març de 2019.

PUNT 2n DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  DELS  RECURSOS  DE  REPOSICIÓ
INTERPOSATS CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 30 D’AGOST DE 2018, D’APROVACIÓ DEL PAI
DEL CARRER DE VALÈNCIA (TRAM ENTRE C. DEL DOCTOR FLEMING I PG. MARÍTIM).

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

«Dictamen a la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de
30 d’agost de 2018, d’aprovació del P.A.I.  del carrer València (tram entre c.  Dr.  Fleming i  passeig
Marítim).-  Es  sotmet  a  consideració  de  la  Comissió  el  següent  informe  proposta  del  TAG
d’Urbanisme, Sr. Jesús Hernández Lahera, de data 6 de març de 2019:

«Exigit informe jurídic  per l'Alcaldia mitjançant escrit  de data 28/02/19,  en relació amb els
recursos de reposició presentats contra l'acord plenari de data 30 d'agost de 2018, relacionat
amb l'expedient PAID/1077 (en el tram del Carrer València, situat entre el Passeig Marítim i la
Calle  Doctor  Fleming  de  Benicarló)  hem  d'indicar  que  no  és  competència  d'aquest  T.A.G.
d'Urbanisme, l'emissió del present informe, pels motius explicats en el nostre informe de data 5
de març de 2019, que obra en l'expedient com document número 216 i al que ens remetem.

Antecedents de fet

I.- En data 23 de novembre de 2018 (registre d'entrada número 22 463) presenten un escrit pel
qual interposen un recurs de reposició contra l'acord plenari de data 30 d'agost de 2018, Dª.
TERESA FRANCISCA CATALÀ SEGARRA, DNI 73357807-C i  Dª.  ISABEL CATALÀ SEGARRA,
DNI 18894171-Q, amb domicili a l'efecte de notificacions en la Calle Muñoz Degrain número 3-
1º-2ª de València (46003) València.

II.- En data 5 de desembre de 2018 (registre d'entrada número 23 119) presenta un escrit pel qual
interposa un recurs de reposició contra l'acord plenari de data 30 d'agost de 2018 (notificat en
data  31/10/18),  Dª.  MARÍA  JOSÉ  VIVES  FIBLA,  DNI  73377757-I,  amb  domicili  a  l'efecte  de
notificacions en el Carrer València número 23-25-1º-B, en representació de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS CALLE VALÈNCIA 23-25.

III.- No consta en l'expedient informe de l'Arquitecta municipal, en relació amb les qüestions
tècniques que es plantegen en els recursos.

Consideracions jurídiques

Primera.- El recurs presentat en data 5/12/18, per Dª. MARÍA JOSÉ VIVES FIBLA, DNI 73377757-I,
amb domicili  a  l'efecte  de  notificacions  en  el  Carrer  València  número  23-25-1º-B,  ha  sigut



presentat  fora  de  termini,  ja  que  l'acord  plenari  se  li  va  notificar  en  data  31/10/18  i  ha
transcorregut mes d'un mes. Pel que ha de ser inadmesa la seua presentació per extemporània.

Segona.-  El  recurs  presentat per  Dª.  TERESA FRANCISCA CATALÀ SEGARRA i  Dª.  ISABEL
CATALÀ SEGARRA, ha de ser desestimat ja que els motius al·legats són una reiteració de les
al·legacions ja resoltes en l'acord plenari de data 30 d'agost de 2018, al no tractar-se d'elements
nous que hagen d'estar subjectes a discussió.

En mèrit de l'exposat, de conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació,
procedeix elevar al  Ple, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, tal com
disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, la següent:

Proposta de resolució

Primer.- No admetre a tràmit el  recurs  de reposició interposat per  Dª.  MARÍA JOSÉ VIVES
FIBLA, DNI 73377757-I, amb domicili a l'efecte de notificacions en el Carrer València número 23-
25-1º-B,  per extemporani,  de conformitat amb el manifestat pel T.A.G. d'Urbanisme en el seu
informe de data 6 de març de 2019, que consta en l'expedient.

Segon.-  Desestimar el  recurs  de  reposició  interposat per  Dª.  TERESA FRANCISCA CATALÀ
SEGARRA, DNI 73357807-C i Dª. ISABEL CATALÀ SEGARRA, DNI 18894171-Q, amb domicili a
l'efecte  de  notificacions  en  la  Calle  Muñoz  Degrain  número  3-1º-2ª  de  València  (46003)
València, de conformitat amb el manifestat pel T.A.G. d'Urbanisme en el seu informe de data 6
de març de 2019, que consta en l'expedient.

Tercer.-  Notificar la present resolució a les interessades, indicant-lis que contra el present acte
que posa fi a la via administrativa, poden interposar recurs Contenciós-Administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, a explicar
des de l'endemà al rebut de la notificació del present acte, de conformitat amb el que es disposa
en  l'article  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciós-
Administrativa.

Tot  açò  sense  perjudici  que  puguen  exercitar,  si  escau,  qualsevol  altre  recurs  que  estimen
pertinent [article 40.2 de la Llei 39/2015 (LPACAP)].

És quant tinc el deure informar, advertint que l'opinió jurídica recollida en el present informe se
sotmet a qualsevol altra millor fundada en Dret.»

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:  02.mp3

Votació:

Sotmès  el  dictamen  transcrit  a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  unanimitat dels
membres assistents.
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PUNT 3r DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DEL COMPTE DETALLAT DE QUOTES
D’URBANITZACIÓ PROVISIONALS DEL PAI SECTOR 5 SOLADES, QUANT A LA TITULARITAT
DE LA PARCEL·LA RESULTANT NÚM. 74 DE LA REPARCEL·LACIÓ (AR1).

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

«Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de quotes d’urbanització provisionals del
P.A.I. Sector 5 «Solaes», quant a la titularitat de la parcel·la resultant  núm. 74 de la reparcel·lació
(AR1).- Es sotmet a consideració de la Comissió el següent informe proposta de la tècnica de gestió
d’Urbanisme, amb el vist-i-plau del TAG d’Urbanisme, de data 4 de febrer de 2019:

«Relació de fets

I. En  data 28  de  desembre de  1998,  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme de Castelló
aprova l'Homologació i el Pla Parcial Sector 5, de la partida Solaes. 

II. En  data  27  d'abril  de  2000,  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Benicarló  acorda  el
desenvolupament i urbanització per gestió directa municipal del Programa d'Actuació
Integrada  U.E.  Sector  5,  de  sòl  urbanitzable,  «Solaes».  Juntament  amb  aquest
instrument  de  gestió  s'aprova  el  Projecte  de  Reparcel·lació  d'aquest  sector,  que
incorporava una Memòria i compte detallat de quotes d'urbanització provisionals.

III. En data 28 de juliol de 2016, el Ple de la corporació va aprovar una modificació  del
referit Programa d'Actuació Integrada,  redactada por els serveis tècnics municipals al
juliol  de  2015,  acordant  la  suspensió  temporal  parcial  de l'execució  del  mateix,
mitjançant la divisió en diverses fases, suspenent l'execució total del Programa per dos
anys, prorrogables per altres dos mes. Així mateix, en el mateix acord  es va aprovar
una  nova  Memòria  i  Compte  detallat  justificativa  del  càlcul  de  les  quotes
d'urbanització provisionals, redactada pels serveis tècnics municipals al març de 2016, i
es va acordar la seua imposició, prèvia audiència dels titulars de béns i drets afectats.

En aquest compte de liquidació provisional apareix el Sr. Domingo Fernando Roig Boix,
amb  D.N.I.  n.º  18.904.527-I,  com  a  titular  de  la  finca  de  referència  cadastral
1162304BE8716S0001ZD, inclosa en l'àmbit del Sector 5 “Solaes” de sòl urbanitzable del
PGOU, parcel·la  resultant n.º  74 de  la  reparcel·lació  (àrea reparcel·lable  AR-1),  de
superfície 1.779,30 m².

IV. Posteriorment,  i  en  execució  d'aquesta  Memòria  i  compte  detallat  de  quotes
d'urbanització provisionals,  per  Decret  d'Alcaldia de data 13 d'agost  de 2018,  es va
aprovar l'expedient per al cobrament de les quotes d'urbanització nombres 0 (Zero),
corresponent a compensacions i indemnitzacions, i 1ª (primera), corresponent al cost
d'electrificació  del  Sector,  d'acord  amb  els  documents  redactats  per  l'arquitecte
municipal.

V. En els documents redactats per l'arquitecte municipal, i després d'una actualització de
les dades de titularitat realitzada mitjançant les dades obtingudes de l'Oficina Virtual
del Cadastre, apareixen com a titulars de la mateixa finca, D. Fernando Domínguez
Solanes, amb D.N.I. n.º 73.358.013-L, i Dª Joaquina Rosa Salvador Mañá, amb D.N.I. n.º
73.365.842-M. Consta produïda la referida alteració de titularitat en data 11/08/2017
(expedient  nº70399879.98/17,  iniciat  per  comunicació  del  Notario  D.  Luis-Alberto
Terròs Manrique, nombre del seu Protocol 000687/2017).



VI. En data 7 de novembre de 2018 (registre d'entrada n.º 21.320), D. Alfonso Febrer Roig,
amb  D.N.I.  n.º  20.474.130-J,  i  D.  Carlos  Febrer  Roig,  amb  D.N.I.  n.º  20.474.131-Z,
presenten  escrit  en  el  qual  manifesten  que  la  finca  de  referència  cadastral
1162304BE8716S0001ZD, que indiquen tenia una superfície aproximada de 1.803 m², es
va  dividir  materialment  en  tres  finques  diferents,  d'aproximadament  601  m²
cadascuna, donant lloc a tres finques registrals: la núm. 40.486, propietat de Carlos-
Tadeo Febrer Roig; la núm. 40.487, propietat d'Alfonso-Tadeo Febrer Roig; i la tercera,
de la qual no s'indica nombre registral (encara que entenem que manté el nombre de
la finca registral original, sent una resta de les segregacions practicades), que  indiquen
que  és  actualment  propietat  de  D.  Fernando  Domínguez  Solanes,  amb  D.N.I.  n.º
73.358.013-L, i Dª Joaquina Rosa Salvador Mañá, amb D.N.I. n.º 73.365.842-M. Aporten
notes simples  informatives de domini  i  càrregues de les finques  registrals  nombres
40.486 i 40.487. 

D'acord  amb la  informació  registral  aportada,  resulta  que  l'adquisició  del  domini
d'aquestes dues finques registrals es produeix en data  30 de juny de 2016, en virtut
d'escriptura pública de dissolució de comunitat, formalitzada a Benicarló, davant la
Notària Dª María del Mar Gianni Masià (n.º 588 del seu protocol). No obstant açò, no
es  troba  arreplegada aquesta  situació  en  el  Cadastre  Immobiliari,  de  manera que
continua existint una única finca, de referència cadastral 1162304BE8716S0001ZD, i
que figura a nom de D. Fernando Domínguez Solanes i Dª Joaquina Rosa Salvador
Mañá. 

D'altra  banda,  examinat  l'expedient  d'Urbanisme  n.º  SEG/1544,  de  concessió  de
llicència de segregació de la parcel·la en qüestió, iniciat en data 11 d'octubre de 2012, a
petició de D. Domingo Roig Bosch, consta en el mateix que l'interessat acredita un
recent mesurament de la parcel·la, realitzada per l'enginyer tècnic industrial D. Marcos
Esbrí  Sanz,  en  el  qual  es  constata  que  la  finca  mesura  1.803,27  m².  Com  a
conseqüència, se li autoritza en data 13 de novembre de 2012 la segregació sol·licitada,
ja  que  la  parcel·la  mínima prevista  en  el  Document  d'Homologació  de  la  Partida
Solaes, incorporat al PGOU de Benicarló, és de 600 m².

Fonaments de Dret

I. L'aprovació de la Memòria i compte detallat de les quotes d'urbanització provisionals
del  Programa d'Actuació  Integrada U.E.  Sector 5,  de  sòl  urbanitzable,  «Solaes»,  es
realitza de conformitat amb el  previst  en l'art.  72.1.A)  de la  Llei  6/1994,  de 26 de
novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), aplicable a aquest Programa,
de conformitat amb la disposició transitòria quarta i la disposició addicional octava de
la  Llei  5/2014,  de  25  de  juliol,  d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme i  Paisatge  de
Comunitat Valenciana (LOTUP), vigent en l'actualitat. El dit article preveu que  «les
quotes d'urbanització i la seua imposició hauran de ser aprovades per l'Administració,
sobre la base d'una memòria i un compte detallat i justificada que se sotmetrà a prèvia
audiència dels afectats o es tramitaran junt amb el projecte de reparcel·lació».

II. La aprovació de les quotes es produeix per acord del Ple de data 28 de juliol de 2016,
prèvia audiència dels titulars de béns i drets afectats, sense que es posara de manifest
per part del Sr. Domingo Fernando Roig Boix, qui apareix com a titular de la finca de
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referència cadastral  1162304BE8716S0001ZD, que s'haja produït la transmissió de la
finca referida. Aquest acord plenari és,  a data d'avui,  ferm en via administrativa, i
executiu, de conformitat amb el previst en els articles 38 i 39 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques
(LPACAP).

III. Les  càrregues  d'urbanització  correspon  assumir-les  als  propietaris  dels  terrenys
inclosos  en l'àmbit  de la Unitat d'Execució,  de conformitat amb el  previst  en l'art.
18.1.C) de la LSRU i en l'art. 67 de la LRAU, aplicable a aquesta actuació urbanística.
L'aprovació de la reparcel·lació forçosa produeix, entre altres efectes, l'afectació real de
la finca a l'aixecament de les càrregues d'urbanització (art. 69.2 LRAU).

IV. Així, de conformitat amb el previst en l'art. 27.1º del Reial decret Legislatiu 7/2015, de
30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (LSRU):
«La transmissió de finques no modifica la situació del titular respecte dels deures del
propietari  conforme  a  aquesta  llei  i  els  establits  per  la  legislació  de  l'ordenació
territorial i urbanística aplicable o exigibles pels actes d'execució de la mateixa. El nou
titular queda subrogat en els drets i deures de l'anterior propietari, així com en les
obligacions per aquest assumides enfront de l'Administració competent i que hagen
sigut objecte d'inscripció registral,  sempre que tals  obligacions  es  referisquen a un
possible efecte de mutació jurídic-real.»

V. En conseqüència, és determinant la data en la qual es produeix la transmissió de la
finca afecta al compliment de les obligacions exigibles per a l'execució de l'actuació, i
especialment al pagament de les despeses d'urbanització, a l'efecte d'establir qui és el
subjecte obligat al pagament de les quotes d'urbanització corresponents. En el present
suposat, la transmissió es produeix en data 30 de juny de 2016, abans de l'aprovació del
compte de liquidació provisional, acordada pel Ple de la corporació en sessió celebrada
en data 28 de juliol de 2016. Per tant, en la data en què es produeix la meritació de les
quotes  “0”  i  “1ª”,  amb l'aprovació del  cobrament  de  les  mateixes,  ja  són subjectes
passius els sol·licitants

VI. D'acord amb el previst en l'art. 109.2º de la LPACAP, «Les Administracions Públiques
podran,  així  mateix,  rectificar  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a  instàncies  dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.» 

VII. Vist  que  l'aprovació  de  la  Memòria  i  compte  detallat  de  quotes  d'urbanització
provisionals  del  Programa d'Actuació  Integrada  de  l'U.E.  Sector  5  “Solaes”,  de  sòl
urbanitzable del PGOU, es va aprovar pel Ple de la corporació, en sessió celebrada en
data  28 de juliol de 2016, es proposa al mateix òrgan, previ dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori, l'adopció del següent acord: 

Proposta

1. Rectificar  el compte  detallat  de  quotes  d'urbanització  provisionals  del  Programa
d'Actuació Integrada de l'U.E. Sector 5 “Solaes”, de sòl urbanitzable del PGOU, aprovat
pel Ple de la corporació, en sessió celebrada en data 28 de juliol de 2016, quant a la
titularitat  de  la  finca  de  referència  cadastral  1162304BE8716S0001ZD,   parcel·la
resultant  n.º  74  de  la  reparcel·lació  (àrea  reparcel·lable  AR-1),  substituint  a   D.
Domingo Fernando Roig Boix, amb D.N.I. n.º 18.904.527-I, per les següents persones:

•  D. Alfonso Febrer Roig, amb D.N.I. n.º 20.474.130-J, quant a  ⅓



• D. Carlos Febrer Roig, amb D.N.I. n.º 20.474.131-Z,  quant a  ⅓

• D. Fernando Domínguez Solanes, amb D.N.I. n.º 73.358.013-L, i Dª Joaquina
Rosa Salvador Mañá, amb D.N.I. n.º 73.365.842-M, quant a  ⅓

2. Rectificar,  en  conseqüència,  i  en  el  mateix  sentit,  els  documents  redactats  per
l'arquitecte municipal, sobre la base dels quals es va aprovar por Decret d'Alcaldia de
data 13 d'agost  de 2018,  l'expedient  per  al  cobrament de  les  quotes  d'urbanització
nombres 0 (Zero),  corresponent a compensacions i  indemnitzacions,  i  1ª  (primera),
corresponent al cost d'electrificació del Sector.

3. Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, perquè en prengueu
coneixement i als efectes oportuns.

4. Notificar la present resolució als titulars de drets afectats, indicant-los que el present
acte posa fi a la via administrativa conforme a l'article 52.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i contra la mateixa podràn interposar
directament recurs contenciós-administratiu [articles 25.1 de la Llei 29/1998 (LJCA) i
123.1  de  la  Llei  39/2015  (LPACAP)]  davant  el  Jutjat  del  Contenciós-Administratiu
corresponent de Castelló en el termini de dos mesos [article 46.1 de la Llei 29/1998
(LJCA)]  a  comptar a  partir  de  l'endemà al  del  rebut de  la  present  notificació.  No
obstant  açò,  de  manera  potestativa  podràn,  amb  caràcter  previ  al  recurs  judicial
indicat,  interposar recurs  de reposició  davant el  mateix  òrgan que ha dictat l'acte
[article 123.1 de la Llei 39/2015 (LPACAP)] en el termini d'un mes [article 124.1 de la Llei
39/2015  (LPACAP)]  a  comptar  a  partir  de  l'endemà  al  del  rebut  de  la  present
notificació,  en  aquest  cas  no  podrà  interposar  el  recurs  judicial  contenciós-
administratiu  fins  que  s'haja  resolt  expressament  o  s'haja  produït  la  desestimació
presumpta del recurs de reposició [article 123.2 de la Llei 39/2015 (LPACAP)], la qual
cosa es produeix transcorregut un mes des de la seua interposició sense que s'haja
notificat la seua resolució [article 124.2 de la Llei 39/2015 (LPACAP)].
Tot açò sense perjudici que puga exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que estimen
pertinent [article 40.2 de la Llei 39/2015 (LPACAP)].»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  03.mp3

Votació:

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

PUNT 4t DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 9/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/9.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 25 de març de 2019, que és del següent tenor literal:
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«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 9/2019,  CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/9.

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 15 de març de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  088/2019,  de  data  15  de  març  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació  del  reconeixement extrajudicial  de crèdits  núm.  9/2019,  en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/9.

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. 088/2019, de
data 15 de març de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 127.475,93€, i que correspon  a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/9.»

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:  04.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 vots
en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).

PUNT 5é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 10/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/10

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 25 de març de 2019, que és del següent tenor literal:

«PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE



CRÈDIT  NÚM.  10/2019,  CORRESPONENT  A  L'EXPEDIENT  NÚM.  I-002/19-HCAD,  RELACIÓ  DE
FACTURES NÚM. F/2019/10.

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 15 de març de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  089/2019,  de  data  15  de  març  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 10/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/10.

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. 089/2019, de
data 15 de març de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 19.037,11€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/10.»

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:  05.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 vots
en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).

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

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 25 de març de 2019, que és del següent tenor literal:

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



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

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 15 de març de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  090/2019,  de  data  15  de  març  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació  del  reconeixement extrajudicial  de crèdits  núm.  11/2019, en relació  amb la  relació de
factures núm. F/2019/11.

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. 090/2019, de
data 15 de març de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 8.610,25 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de  factures  núm.  F/2019/11  i  prosseguir  amb  el  procediment  de  justificació  dels  pagaments  a
justificar.»

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:  06.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 vots
en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).

PUNT  7é  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  PLANTILLA  DE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I DE L’OACSE PER A L’EXERCICI 2019; AIXÍ
COM DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019, EL QUAL INCLOU EL
DE L’OACSE, (EXP. 42/2019-RRHH, 01/19-PL I I-002/19-HPP).

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 25 de març de 2019, que és del següent tenor literal:



«DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL  DE
L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I DE L’OACSE PER A L’EXERCICI 2019; AIXÍ COM DEL PRESSUPOST
GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019, EL QUAL INCLOU EL DE L’OACSE. (EXPS. 42/2019-
RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP). 

Per part de la Presidència s’indica que respecte a aquest punt ha de fer una consideració en relació a
les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  de  l’OACSE,  ja  que  tal  com  consta  en  l’informe  emès  per
l’interventor hi han dos bases que no s’ajusten a dret, per tan es proposa retirar les  dos bases per les
quals s’ha formulat el reparo. 

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 21 de març de 2019 que inclou la modificació
efectuada per la Presidència en el sentit de no aprovació de les bases 57 i 60 de les Bases d’Execució
de l’OACSE:

«Vistos los antecedentes obrantes en los siguientes expedientes:

Expte. núm. 42/2019-RRHH- Plantilla orgánica municipal correspondiente al ejercicio 2019.

Expte. núm. 01/2019-PL- Plantilla de Personal  del OACSE 2019.

Expte. núm. I-002/19-HPP - Presupuesto General para el ejercicio 2019, integrado por:  

• Presupuesto Municipal.

• Presupuesto del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados (OACSE).

En uso de la competencia atribuida en la materia por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como lo dispuesto en los artículos 168 a 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004,  de 5  de marzo,  por el  cual  se  aprueba el  texto refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Visto lo anterior, y previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Económicos,  por  parte de esta  Tenencia de  Alcaldía  delegada del  Área de Hacienda y Servicios
Económicos se propone al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente  PROPUESTA DE
ACUERDO:

Primero.  Levantar el reparo y resolver la discrepancia a la que se hace referencia en el informe
emitido por  el  Sr.  Interventor  núm. 91/2019, de fecha 21 de marzo de 2019, en relación con la
Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2019.

Segundo. Aprobar, inicialmente, la plantilla del  Ayuntamiento para el ejercicio 2019.

Inclou la creació d’una (1) plaça d’auxiliar, escala administració general, subescala auxiliar.

PLANTILLA PER A L'ANY 2019

DENOMINACIÓ Grup Subgrup Nº.
Places

Vacants

1. ESCALA HABILITATS NACIONALS
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SECRETARI A A1 1 1

INTERVENTOR A A1 1 -

VICEINTERVENTOR A A1 1 -

TRESORER A A1 1 1

2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

   2.1. SUBESCALA TÈCNICA

  TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL A A1 3 -

   2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ

  TÈCNIC DE GESTIÓ A A2 3 1

   2.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA

  ADMINISTRATIU C C1 24 12

   2.4. SUBESCALA AUXILIAR

  AUXILIAR C C2 22 11

   2.5. SUBESCALA SUBALTERNA

  TELEFONISTA AP 1 -

  NOTIFICADOR AP 1 -

  CONSERGE MUSEU AP 2 2

3. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

   3.1. SUBESCALA TÈCNICA

   3.1.1. TÈCNICS SUPERIORS

  ARQUITECTE A A1 2 1

  TÈCNIC ESPORTIU A A1 1 1

  PSICÒLEG A A1 1 -

    3.1.2. TÈCNICS MITJANS

  ENGINYER TÈCNIC A A2 2 -

  ARQUITECTE TÈCNIC A A2 1 -

  INSPECTOR OBRES/M. AMBIENT A A2 1 -

  TÈCNIC M. AMBIENT I PART. CIUTAD. A A2 1 -

  TÈCNIC DE TURISME A A2 1 1

  PROFESSOR-DIRECTOR CONSERVATORI A A2 1 -

  PROFESSOR-CAP D'ESTUDIS      
CONSERVATORI

A A2 1 -

  PROFESSOR-SECRETARI CONSERVATORI A A2 1 -

  PROFESSOR-CAP DEPART. 
CONSERVATORI

A A2 4 3



  PROFESSOR CONSERVATORI A A2 5 3

  PROFESSOR CONSERVATORI A A2 10

JP       

7 a 25 hores          
1 a 17 hores            
2 a 8 hores

10

  TREBALLADOR SOCIAL A A2 4 2

  EDUCADOR DE CARRER A A2 1 -

    3.1.3. TÈCNICS AUXILIARS

  DELINEANT C C1 2 -

   3.2. SUBESCALA DE SERVICIS ESPECIALS

     3.2.1. CLASSE COMESES ESPECIALS

  TÈCNIC MITJÀ CAP GABINET    
COMUNICACIÓ

A A2 1 -

  PROMOTOR CULTURAL A A2 1 -

  TÈCNIC NL A A2 1 1

  INFORMÀTIC A A2 1 -

  ANALISTA DE SISTEMES A A2 1 -

  INFORMÀTIC C C1 1 -

  GESTOR/COORDINADOR ARXIU       
BIBLIOTECA

C C1 2 2

  COORDINADOR OFICINA TURISME C C1 1 -

  ANIMADOR SOCIOCULTURAL C C1 1 -

  GESTOR CULTURAL C C1 1 -

  ENCARREGAT DE CONTROL C C1 1 -

  LOCUTOR C C1 1 1

  AUXILIAR INFORMÀTICA C C2 1 1

  AUXILIAR TURISME C C2 1 1

  AUXILIAR BIBLIOTECA C C2 1 1

  AUXILIAR SAD

AP 5

1 a jornada 
completa

4 a 28 hores

1
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      3.2.2. CLASSE POLICIA LOCAL

  COMISSARI A A1 1 1

  INTENDENT A A2 1 -

  INSPECTOR A  A2 2 1

  OFICIAL - B 3 2

  OFICIAL (places a extingir) C C1 4 -

  AGENT C C1 47 12 

     3.2.3. CLASSE PERSONAL D'OFICIS

  ENCARREGAT MERCAT C C2 1 1

  ENCARREGAT GENERAL C C2 1 1

  ENCARREGAT DE GRUP C C2 1 -

  OFICIAL C C2 14 11

  NETEJADOR AP 3 2

  PEÓ AP 10 10

TOTAL PLANTILLA 2019                            208

Tercero. Aprobar,  inicialmente,  la  Plantilla  de  funcionarios  y  personal  laboral  del  Organismo
Autónomo de Centros Sociales Especializados para el ejercicio 2019, que incluye las siguientes plazas
de nueva creación,  amortización y  modificación, con el siguiente detalle de plazas:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'OACSE PER A L'ANY  2019 

A. PERSONAL FUNCIONARI

Denominació Nú
m

Grup
Llei 
30/1984

Subgrup
Llei 
7/2007

Escala Subescala Classe Categoria

Tècnic/a de 
Direcció/
Organització

1 A A1 Administració
Especial

De Servicis 
especials

De 
comeses 
especials

-----------

Administratiu/
va

2 C C1 Administració
General

Administrativa ----------- -----------

Auxiliar 
Administratiu

1 D C2 Administració
General

Auxiliar ----------- -----------

Total places de funcionaris:4

B. PERSONAL LABORAL

Núm 
places

Denominació

2 Psicòleg/a
1* Metge/essa
1 Tècnic Mig



1 Director/a Centre Geriàtric Assistencial
1 Subdirector/a de centre
1 Educador/a
1 Treballador/a Social
7* D.U.E
2 Fisioterapeuta
21 Auxiliar d’infermeria
2 Governant/a
6*** Cuiner/a
2 Oficial de Manteniment
1 Conductor/a
1 Animador/a sociocultural
7 Operari/a de neteja
41* Cuidador/a/Gerocultor/a/Auxiliar Ocupacional  
1 Pinxe de cuina
1* Auxiliar de cuina
3* Auxiliars de menjador
2** Porter/a-ordenança
1 Auxiliar de direcció

Nota:   Una de les places assenyalades amb* és a temps parcial.
        Dos de les places assenyalades amb ** són a temps parcial

        Tres de les places assenyalades amb *** són a temps parcial

Total places personal laboral: 106

Cuarto.  Levantar el reparo y resolver la discrepancia a la que se hace referencia en el punto 1 de las
conclusiones del informe emitido por  el Sr.  Interventor municipal núm. 92/2019, de fecha 21 de
marzo de 2019, en relación con el Presupuesto General para el ejercicio 2019.

Quinto.  Aprobar,  inicialmente,  el  Presupuesto  General  para  el  ejercicio  2019,  integrado  por  el
Presupuesto del  Ayuntamiento de Benicarló  y el  del  Organismo Autónomo de Centros Sociales
Especializados (OACSE), excepto las bases 57 y 60 de las Bases de Ejecución del presupuesto del
OACSE,  con el siguiente resumen por capítulos:

I.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2019

A.- GASTOS.

Capítulo Denominación Importe
I Gastos de personal 9.292.538,18 €
II Gastos corrientes en bienes y servicios 9.370.962,24 €
III Gastos financieros 194.174,55 €
IV Transferencias corrientes 1.444.350,00 €
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 120.000,00 €
VI Inversiones reales 2.585.368,07 €
IX Pasivos financieros 883.391,24 €

Total 0,00 €

B.- INGRESOS.

Capítulo Denominación Importe
I Impuestos directos 10.506.812,73 €
II Impuestos indirectos 186.127,14 €
III Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.048.722,02 €
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IV Transferencias corrientes 6.445.299,66 €
V Ingresos patrimoniales 118.454,66 €

VII Transferencias de capital 148.550,37 €
              IX               Pasivos Financieros 2.436.817,70 €

Total 0,00 €

II.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CENTROS SOCIALES ESPECIALIZADOS
(OACSE)  2019

A.- GASTOS.
Capítulo Denominación Importe

I Gastos de personal 2.920.285,98 €
II Gastos corrientes en bienes y servicios 734.276,00 €
III Gastos financieros 500,00 €
V Fondo de contingencia 142.614,22 €
VI Inversiones reales 50.285,00 €

Total 3.847.961,20 €

B.- INGRESOS.
Capítulo Denominación Importe

III Tasas, precios públicos y otros ingresos 108.335,20 €
IV Transferencias corrientes 3.739.626,00 €

Total 3.847.961,20 €

Sexto.  Exponer al público el expediente del Presupuesto General para el ejercicio 2019, integrado
por el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y por el Presupuesto del OACSE, así  como la
Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE para el ejercicio 2019, durante un
plazo de quince días, mediante edictos en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón, al efecto de que las personas interesadas puedan examinarlos y
presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 169.1 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.

Séptimo. Entender  aprobados  definitivamente,  el  Presupuesto General  para  el  ejercicio  2019,  la
Plantilla  de  Personal  del  Ayuntamiento de Benicarló  y  del  OACSE para  el  ejercicio  2019,   en el
supuesto que transcurrido el  plazo de exposición pública no se presente ninguna reclamación o
alegación. 

Octavo. El Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por capítulos de cada uno de
los presupuestos que lo integran,  así como la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Benicarló y
del OACSE para el ejercicio 2019,  serán insertados en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón,
remitiéndose copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.3) y 4) 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.»

En relació  a les Bases d’execució del pressupost el Sr. Cerdá Tena (representant del grup municipal
del Partit Popular) pregunta si aquestes tindrien que ser aprovades primer per la Junta Rectora; la
Presidència li dóna resposta indicant que finalment és el Ple qui aprova l’expedient i que ja es donarà



conte a la Junta Rectora.

La Sra. Escudero Albor (representant del grup municipal Compromís-Esquerra Republicana del País
Valencia), en relació a l’expedient de la plantilla de personal que també està reparat,  pregunta si se
podria adjuntar a l’expedient abans del ple el document que ha originat el reparo, perquè aquest
document està elaborat. 

El Sr. interventor explica que l’expediente ha estat reparat perquè a la plantilla li falta un document
amb les  dades  econòmiques,  el  qual  ha  de  permetre  comprovar  d’on  trauen  causa   els  crèdits
pressupostats per al capítol 1, i en tot cas  aquest document amb les dades econòmiques tindria que
estar signat pel tècnic corresponent.  

El Sr.  Serrano Forner (representant del grup municipal del Partit Popular) respecte de la plantilla
indica  que a  l’expedient  no consta  el  dictamen de cap comissió;  la  Sra.  Escudero Albor  li  dona
resposta, indicant que la plantilla no ha d’estar dictaminada prèviament, és l’expedient de la RPT  el
que passarà per la comissió de Governació, però abans es portarà a la Taula de Negociació, i està
previst que passe per al proper ple del mes d’abril. 

Per part de la Presidència s’expliquen les modificacions que s’han produït al projecte de pressupost
actual respecte de l’esborrany que es va passar als regidors. 

El  Sr.  Serrano  Forner  pregunta  a  la  Presidència  perquè  en  la  base  d’execució  relativa  a  les
subvencions  no consten totes les subvencions nominatives.

La Presidència li dona resposta, indicant  a les bases no consten les que en aquest exercici 2019 ja
han estat aprovades pel ple. 

L’interventor en relació a les subvencions explica que no es necessari que totes les subvenciones
nominatives consten en les bases d’execució ja que també es poden aprovar puntualment pel ple i
que tota modificació al pressupost prorrogat del 2018 s’entén efectuada al pressupost del 2019. 

A  més  a  més  el  Sr.  Serrano  s’adreça  a  la  Presidència  per  a  preguntar-li  per  l’aclariment  que
l’interventor fa constar al final dels seus informes referit a la data de recepció de l’expedient, ja que
en l’expedient de la plantilla queda clar perquè ve d’un altre departament, però no entén que el
mateix també conste  a l’expedient del pressupost que és del departament d’intervenció.

El Sr. interventor explica respecte al del pressupost, que  l’expedient es fiscalitza quan està complert,
ja  que les  modificacions  que s’efectuen afecten a  les  dades  de l’informe i   l’expedient  va  estar
finalitzat el dia que s’indica a l’informe.»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  07.mp3
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Votació:

Sotmès el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 11 vots a favor (grups polítics
municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 vots
en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans-C’S Benicarló).

PUNT  8é  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D'APROVACIÓ  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2018 (EXP. I-001/19-HPLI). 

Es dóna compte del decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació del
pressupost general municipal de l’exercici 2018.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT  9é  DACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D'APROVACIÓ  DEL  MARC  PRESSUPOSTARI
CONSOLIDAT PER AL PERÍODE 2020 A 2022 (EXP. I-003/19-HPPI). 

Es dóna compte del decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2019, d’aprovació del marc pressupostari
consolidat per al període 2020-2022.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 10é DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE
L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES DEL 13 DE FEBRER DE 2019 AL 12 DE
MARÇ 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 febrer de 2019 al 12 de març de 2019. 

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT 11é PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.

1. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA ALS PREMIS PRINCESA D’ASTÚRIES

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

Tenint  coneixement  de  la  candidatura  de  la  Federació  de  Societats  Musicals  de  la  Comunitat
Valenciana (FSMCV) als Premis Princesa d’Astúries en la seua categoria d'Arts, desig, a través de la
present, transmetre adhesió i suport exprés a aquesta candidatura.

La FSMCV representa a les nostres societats musicals,  una de les  pràctiques culturals amb més
recorregut  i  importància  en  el  territori  valencià.  El  sistema  valencià  de  societats  musicals  està
sustentat per més de 550 entitats voluntàries  que, sense ànim de lucre,  mantenen més de 600
centres educatius de música, compten amb 200.000 persones associades, 40.000 músics i 60.000
alumnes, convertint la música instrumental en un dels principals vertebradors culturals del territori.



Es tracte d’entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la difusió i posada en valor de la
música de banda. Les societats musicals, presents en el 95% dels municipis del país de més de 500
habitants, conformen un projecte social i educatiu únic en el món i són el principal agent cultural
segons  els  diversos  estudis  de  la  Universitat  de  València,  tenint  per  objecte  la  unió  entre  les
associacions  que la  integren per  a  promoure,  difondre  i  protegir  l'ensenyament i  pràctica  de  la
música.

L’acció pedagògica de les societats musicals ha creat en les seues estructures escoles de música on
s'imparteixen diverses especialitats musicals que són la base fonamental per al desenvolupament
dels diferents grups artístics de les societats musicals valencianes. Les que es nodreixen dels músics
formats en les seues escoles, i que han suposat des d'una perspectiva social, la possibilitat que en
molts municipis s'accedira a una formació cultural i musical de qualitat.

Des de fa 50 anys, la FSMCV aglutina a aquests agents culturals valencians, vetlant per la millora i
continuïtat de la pràctica musical amateur. Per a açò, els seus esforços s'han centrat en l'estudi, la
innovació  i  la  posada  en  valor  del  sistema  valencià  de  societats  musicals,  aconseguint  que  en
l'actualitat trobem més agrupacions musicals que mai.

Entre les diferents labors dutes a terme per la FSMCV destaca la creació de tres congressos generals
comptant amb experts en branques com l'educació, la gestió cultural i l'associacionisme, així com
l'organització d'espais d'interacció entre les societats musicals. El treball en l'edició de publicacions
com Música i Poble, revista amb una trentena d'anys de trajectòria, i altres estudis i llibres editats
amb temes de caràcter divulgatiu o tècnic i  que han tingut com a objecte d'anàlisi  el fet social,
pedagògic i cultural que són les societats musicals en la Comunitat Valenciana, són uns altres dels
resultats obtinguts per l’entitat.

La FSMCV, també compta amb les seues pròpies unitats artístiques, la Jove Banda Simfònica, la Jove
Orquestra Simfònica i la Banda Simfònica de Dones, que es plantegen com a formacions musicals
d'alt  rendiment  formades per  una selecció  de  músics  de  totes  les  societats  musicals.  D'aquesta
forma,  els  joves  músics  tenen  l'oportunitat  de  treballar  sota  l'adreça  de  distingits  directors  i
directores,  així  com  interpretar  repertoris  d'alta  qualitat  i  dificultat  al  costat  de  companys  i
companyes  d'altres  localitats  valencianes  amb  els  mateixos  interessos  i  inquietuds  artístiques.
Finalment destaquem que la Federació, dins dels seus projectes genera espais per a la igualtat de
gènere, on es destaca la Banda de Dones que la seua finalitat és afermar el paper de la dona en tots
els vessants que comporta la música (direcció, interpretació, composició, gestió ...).

La  Federació  cerca  mantenir  els  alts  estàndards  de  qualitat  en  si  mateixa  i  els  seus  projectes
internacionals.  Per  a  açò  es  manté  en  un  procés  constant  d'evolució  i  projecció  mundial  que
s'evidencia en la seua integració en institucions d’educació musical com les reunions anuals de ISME
«International Socierty for Music Education» i una participació activa en fòrums internacionals com
«The Midwest Clinic» a Chicago, a la qual ha assistit com a expositora en cinc ocasions. D'igual
manera ha sigut convidada a altres països com Xina, a través de la CASBE «China Association for
Symphonic Band and Ensembles». Així mateix, la FSMCV manté com a línia de treball la col·laboració
internacional mitjançant projectes d'àmbit europeus i internacionals. La línia de col·laboració directa
amb països com Colòmbia o República Dominicana permeten que la FSMCV exercisca un paper
actiu en la transformació del model sociocultural d'altres països aportant la visió de les societats
musicals valencianes a la resta del món.
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Per aquestes raons, es proposa la següent

PROPOSTA D’ACORD

Considerar que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) reuneix les
condicions necessàries per a ser premiada per la Fundació Princesa d’Astúries en la categoria de les
Arts,  donada la  seua  important  tasca  i  el  paper  crucial  de  la  FSMCV en  el  desenvolupament  i
estructuració  d'aquest  patrimoni  intangible  materialitzat  en  el  moviment  associatiu  musical
representat per les societats musicals valencianes.

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  11.01.mp3

Votació:

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

2. MOCIÓ PROFESSORAT CONSERVATORI «MESTRE FELIU DE BENICARLÓ

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

La ciutat de Benicarló es troba en una situació geogràfica  septentrional, i  molt a sovint, és difícil
trobar personal disposat a fer continus desplaçaments, canvis de domicili o establir-s’hi en aquest
territori, no només en l’àmbit educatiu sinó també en el sanitari,  social,  etc.  En conseqüència, la
qualitat dels serveis públics que es donen a la ciutadania,  pot minvar i  no estar a l’altura de les
necessitats, en aquest cas educatives i culturals. Dissortadament, aquest problema ha quedat ben
palès  al  nostre  conservatori.  Al  llarg  del  present  curs  lectiu  2018/19,  ha  estat  molt  difícil  trobar
professorat disponible per cobrir places de les especialitats de piano, cant i percussió. Així doncs,
creiem absolutament necessària l’estabilitat laboral del professorat del centre, compromès amb la
ciutat i amb la comarca.

En l’àmbit de l’educació i  la formació de les persones, és un fet constatat que la continuïtat del
projectes educatius necessiten comptar amb un claustre de professors estable i permanent, per tal
de  poder-los  planificar,  executar,  avaluar  i  millorar.  En el  cas  de  tenir  un professorat  itinerant  i
canviant, tots aquests projectes no es podran dur a terme amb el mateix nivell de qualitat que fins
ara.

La major part  del  professorat del  centre compta amb una experiència d’entre 12 i  20 anys,  tant
impartint-hi  docència  com donant-li  forma al  Projecte  Educatiu  del  Conservatori.  A més  a  més,
reuneix tots els requisits de titulacions, capacitacions i formació continua que exigeix la Conselleria
d’Educació. 

L’Ajuntament de Benicarló, compromès amb la formació musical de la més alta qualitat educativa, ha



seguit les pautes del currículum dels Ensenyaments Artístics de la Conselleria d’Educació, amb una
contractació  del  professorat  acord  amb  les  exigències  establertes  per  a  la  consecució  d’una
organització del centre seriosa i competent. A més, i  a diferència d’altres conservatoris municipals,
s’ha invertit amb una organització lectiva i d’horari complementari per a que professors, alumnes i
famílies puguen realitzar claustres, reunions de departament, coordinacions pedagògiques, guàrdies
i tutories, a més de l’horari de preparació del professorat i de reforç a l’alumnat.

Com a conseqüència d’aquesta inversió en l’estabilitat del claustre de professors i de l’organització
interna del Conservatori, el centre gaudeix d’una bona qualitat en l’ensenyament i ha donat molts
fruits entre el nostre alumnat: alguns d’ells formen part de grans orquestres a nivell europeu (Viena,
Frankfurt, Berlín, etc.); d’altres exerceixen de professors en conservatoris i escoles  de música; un
considerable  nombre  d’alumnes  estan  estudiant  tant  fora  com  dins  de  l’estat  espanyol  per  a
professionalitzar-se;  es  realitzen diverses activitats  culturals  als  pobles  de  la  comarca,  a  més de
viatges en període no lectiu per a poder conèixer les millors orquestres d’Europa, i sense dubte, una
considerable millora del nivell artístic de les diferents agrupacions musicals de la nostra comarca
(Benicarló, Vinaròs, Peníscola, Sant Mateu, Traiguera etc.).

Existeixen antecedents d’altres conservatoris absorbits per part de la Conselleria d’Educació (Elx,
Dénia, Castelló, etc.) on s’han fet acords entre l’Administració Local i la Conselleria d’Educació, per a
que el professorat continue treballant al centre, una vegada incorporat a la xarxa de centres de  la
Conselleria d’Educació. 

És per això que proposem els següents:

ACORDS

Sol·licitar a la Conselleria d’Educació que tot el professorat d’aquest conservatori, independentment
de la seua relació jurídic-laboral amb l’Ajuntament de Benicarló, continue exercint la docència de
forma estable en el centre, una vegada siga aquest, de titularitat de la Conselleria d’Educació.

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  11.02.mp3

Votació:

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

3. MOCIÓ DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA CAÇA

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  se  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, la següent moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE
de Benicarló i Partit Popular, de data 27 de març de 2019, que es transcriu a continuació:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La caza es mucho más que un deporte o una afición que se desarrolla al aire libre, es una actividad
que  en  nuestra  comunidad practican  más  de  100.000  valencianos de todas las capas   sociales
y   estratos   económicos,   y   que   contribuye   de   manera   efectiva   a   la conservación   de   la
biodiversidad,   al   desarrollo   económico   del   mundo   rural   y   a   su vertebración social, en un
momento en el que éste precisamente requiere de una atención especial.

Según el  primer  informe  Impacto Económico y  Social  de  la  Caza  en  España,  elaborado por  la
empresa  Deloitte  para  la  Fundación  Artemisan,  el  impacto  económico  de  la  actividad
cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año, creando a su vez 187.000 puestos de
trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones  de  euros,
de  tal  forma  que  la  caza  representa  el  0,3%  del  PIB.  Esto  equivale  al 13% del sector agrícola,
ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero.

En cuanto a la contribución a las arcas públicas,  este informe descubre que la caza aporta 614
millones   de   euros   a   las   arcas   públicas,   de   los   cuales   el   33%   son   aportados
directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe
concluye  que  los  cazadores invierten  en  torno  a  300  millones  de  euros  en actuaciones de
conservación de la naturaleza, además de más de 230 millones destinadas a  repoblaciones  y  otras
inversiones  de  conservación  medioambiental,   y  54  millones  al mantenimiento de accesos,
pantanos, podas, desbroces, mejoras del monte y cortafuegos, guardería rural, entre otros.

Junto  a  la  importancia  económica,  la  caza  se  configura  como  una  herramienta  vital  para  la
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control poblacional de especies
que  provocan  daños  a  la  masa  forestal  y  la  agricultura,  o  ejerciendo  vigilancia directa  ante  la
propagación  de  enfermedades  como  la  Gripe  Aviar,  la  Mixomatosis  de  la liebre, la Sarna
Sarcóptica o la Peste Porcina Africana. Y este hecho de control poblacional es   especialmente
importante,   si   tenemos   en   cuenta   que   según   datos   de   la   propia Conselleria existe un
incremento  exponencial  de  las  especies  de  caza  mayor  como jabalí,  corzo,   muflón   y   cabra
montesa,  así  como  situaciones  de  plaga  de  conejo  en  varias  de nuestras comarcas, alcanzando
la misma una superficie de más de 864.000 hectáreas. Con tal escenario de alarma es impensable
no  llevar  a  cabo  controles  poblaciones  que  palien  los   daños   a   la   agricultura   y   las
infraestructuras,  además  de  que  limiten  el  riesgo  de epizootias  y  zoonosis  para  las  personas.
Además  de  lo  anterior,  estos  controles  han devenido  imprescindibles  para  la  prevención  de
los  accidentes  de  tráfico.  Solo  en  2017, según datos de la propia DGT, los accidentes de tráfico
causados por el jabalí ascendían a la   cifra   de   10.352.   Y   en   la   Comunidad   Valenciana,   según
comarcas,   los   casos   son especialmente alarmantes, comprometiendo además de los daños
materiales, también los personales.

Hasta   tal   punto   es   imprescindible   la   actividad   venatoria,   que   la   propia   Ley 13/2004, de
27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, en su exposición de motivos,  afirma  sin
ambages  que  «conservar  la  caza  es  sinónimo  de  conservación  del medio natural o, dicho de
otra manera, la gestión de la caza, conforme a las prescripciones de  esta  Ley,  se  convierte  en  una
herramienta   para   la   conservación   del   medio   natural,   y  todo   ello   con   el   objetivo
complementario   de   ver   optimizadas   sus   conocidas   y  valiosas  potencialidades  sociales  y
económicas.»

Por eso, lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una parte de las
labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los montes y ecosistemas
que configuran sus aprovechamientos.  La mayor parte del  año los titulares cinegéticos realizan



labores en beneficio de los hábitats de manera que no solo se mantienen  sus  aprovechamientos,
sino  que  se  mejoran  los  ecosistemas  sobre  los  que  se proyectan.  Instalación  de  comederos  y
bebederos,   cultivo   de   siembras  cinegéticas   y cultivos barrera para  defender la  agricultura,
desbroces  selectivos,  construcción  de  balsas  que  también  son  empleadas  para  extinción  de
incendios,  aportes extraordinarios de agua durante los meses de verano que solo los cazadores
harán, aportes de comida durante el invierno  cuando  ésta  escasea,  guarderío  rural,  etc.,  son
solo  algunos  de  los  trabajos  que realizan   y   costean   los   propios   cazadores   en   sus
acotados.   Labores   que,   por   cierto, benefician a la fauna cinegética, pero también a la no
cinegética, de manera que en todos ellos se crea un oasis de vida y biodiversidad.

Sin  embargo,  el  factor  determinante  de  la  caza  es  su  carácter  social.  Se  trata  de  una
actividad muy popular que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas más rurales  de
la  Comunidad  Valenciana.  Y  que  en  nuestra  comunidad  practican como  se  ha dicho   más   de
100.000   personas   entre   licencias   propias   y   de   otras   comunidades autónomas, de forma
trasversal abarcando  todas  las  capas  sociales  y que encuentran en este modo de vida un nexo de
unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su entorno rural
o pueblo de origen.

Alejada  de  los   prejuicios,  y  la  visión  elitista  y  urbanita,  la  actividad  cinegética  genera  un
movimiento   asociativo   cuyo   principal   representante   es   la   Federación   de   Caza   de la
Comunidad Valenciana, organismo que cuenta con unos 40.000 cazadores federados, y más  de
600  clubes  también  federados  repartidos  a  lo  largo  de  toda  nuestra  geografía. En  casi la
práctica  totalidad de los  pueblos  valencianos  existe  un  club de  caza  que suele  ser   el   titular
cinegético   del   acotado   y   que   practica   de   forma   social,   ancestral   y popular   la   actividad
cinegética,  y  el  cuidado  y  gestión  de  sus  montes  y  páramos, muchos  de  ellos  de  titularidad
pública.   A   su   vez,   la   Federación   de   Caza   de   la Comunidad    Valenciana    se    encuentra
integrada    dentro    de    la    Real    Federación Española   de   Caza,   que   es   la   segunda
federación   española   en   número   de   licencias (por   detrás   de   Fútbol),   y   que   como   tal
actividad  cuenta  en  todo  el  territorio  del Estado con cerca de 1.000.000 de practicantes.

Los   datos   anteriores   muestran   que   la   caza   en   la   Comunidad   Valenciana   es   una
actividad  fuertemente  arraigada  que  contribuye  de  manera  efectiva  a  la  conservación del
medio  natural y al desarrollo económico del mundo rural valenciano, en especial, de las  comarcas
más  deprimidas,  constituyendo,  de  esta  forma,  un  elemento  esencial  de vertebración social y
para la conservación del medio ambiente, agricultura y ganadería en nuestras tres provincias.  

A  pesar  de  esta  relevancia  social, medioambiental y económica, la caza  está  siendo  objeto de
numerosos   ataques   y   críticas   destructivas  por   parte   de   asociaciones   ecologistas,
animalistas   y   determinados   colectivos   que   persiguen  la   prohibición   de   esta   actividad,
circunstancia  que  acarrearía  graves  perjuicios  económicos,  sociales  y  medio  ambientales. No
controlar    la    fauna    salvaje    provocaría    una    catástrofe    ecológica    de    magnitudes
incalculables.

Por todo lo expuesto se propone el siguiente 
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Aprobar declaración institucional con el contenido siguiente:

Primero.  La  caza  es  una  actividad  con  un  fuerte  arraigo  social,  cultural  y  económico  en   la
Comunidad  Valenciana  que  merece  y  debe  ser  apoyada,  protegida  y  fomentada  por  los
poderes    públicos    valencianos    debido    a    su    contribución    a    la    conservación    de    la
biodiversidad,  protección  de  la  agricultura,  ganadería,  prevención  de  accidentes  de  tráfico  y  al
desarrollo socio-económico del mundo rural de la Comunidad Valenciana.

Segundo. Las   modalidades   tradicionales   valencianas   son   una   práctica   con   una   fuerte
raigambre  social  y  cultural  en  muchos  puntos  de  España  en  general  y  en  la  Comunidad
Valenciana  en  particular,  que  merece  y  debe  ser  apoyada  y  fomentada  por  los  poderes
públicos  municipales,  autonómicos  y  nacionales,  quienes  tienen  el  deber  de  impedir  su
prohibición  mediante  la  puesta  en  marcha  de  los  mecanismos  legales,  técnicos  y  científicos
necesarios.

Tercero. Esta  Corporación  Municipal  se  compromete  a  apoyar  la  actividad  cinegética regulada,
así  como  a  instar  a  los  gobiernos  Autonómico  y  Estatal  a  apoyar  esta  actividad como
motor  de  desarrollo  socio-económico  del  mundo  rural  y  herramientas  de  conservación
medioambiental.

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  11.03.mp3

Votació:

Sotmesa la moció transcrita a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 17 vots a favor (grups
polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló, Partit Popular i Ciutadans- C’S Benicarló) i 4 en contra
(Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià).

PUNT 12é PRECS I PREGUNTES.

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

Àudio:  12.mp3

I com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 23.25 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, a Benicarló el 28 de març de
2019.



Vist i plau

L’alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando
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