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

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 6/2019 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter ordinari i en primer convocatòria, el dia 25 d’abril de 2019,  és del següent tenor
literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 6/2019 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25
D’ABRIL DE 2019

A Benicarló,  al  saló de sessions de l'Ajuntament,  a  les 21.00 hores del  dia 25 d’abril  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
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La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 18 d’abril de 2019. 

PUNT 1r APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 4/2019, DE
28 DE MARÇ DE 2019, I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2019, D’1 D’ABRIL DE 2019.

El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar les actes de la sessió
ordinària núm. 4/2019, de 28 de març de 2019, i de la sessió extraordinària núm. 5/2019, d’1 d’abril de
2019.

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 DEL SECTOR 10-A «EL POVET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU, 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
17 d’abril de 2019, que és del següent tenor literal:

«Dictamen a la proposta de suspensió del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició
d’agent  urbanitzador  del  Programa  d’Actuació  Integrada  del  Sector  10-A  «El  Povet»,  de  sòl
urbanitzable  del  PGOU,  i  remissió  de  l’expedient  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana.-Es sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de l’Alcaldessa,  de data 11
d’abril 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 declarar la resolució de la adjudicació de la condició
d’agent  urbanitzador  del  Programa  d'Actuació  Integrada  del  Sector  10-A  «El  Povet»,  de  sòl
urbanitzable  del  PGOU  de  Benicarló,  a  la  societat  mercantil  URBANIZADORA POVET,  S.L.  per
l'incompliment greu dels seus compromisos. 

II.-Vist que per acord del Ple de data  13 de març de 2019 és va ampliar  el termini previst per a
resoldre i notificar el procediment iniciat,  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.

III.-Vist que instruït  el  corresponent procediment, en data 1 d’abril  de 2019, la  tècnica de gestió
d’Urbanisme, amb el vist-i-plau del T.A.G. d'Urbanisme, ha emès informe-proposta de resolució. 

IV.-Vist que en data 10 d’abril de 2019, el secretari accidental, Sr. Marcos Segarra Piñana, ha emès
nota de conformitat al referit informe- proposta dels tècnics de l'àrea d'Urbanisme.

V.-  D'altra  banda,  considerant  que  és  preceptiu  el  dictamen del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la
Comunitat Valenciana, a existir oposició per part de l'adjudicatari del Programa, de conformitat amb
la normativa aplicable al present expedient, 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.

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 dels Administracions Públiques (LPACAP), el transcurs del termini màxim legal per a resoldre
un procediment i notificar la resolució és 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
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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, és 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'agent urbanitzador del
Programa  d'Actuació  Integrada  del  Sector  10-A  «El  Povet»,  de  sòl  urbanitzable  del  PGOU  de
Benicarló, iniciat pel Ple de data 20 de desembre 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'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del
Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, iniciat pel Ple de data 20 de
desembre 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 dels Administracions Públiques (LPACAP).

Tercer.- Notificar aquest acord als persones interessades, fent-els saber que és un acte de tràmit.»

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.

PUNT  3r  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  DE  LA  CONDICIÓ  D’AGENT
URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. Nº 4 DEL SECTOR 8-
A  «EL  COLLET»,  DE  SÒL  URBANITZABLE  DEL  PGOU,  A  LA  SOCIETAT  MERCANTIL
URBANIZADORES COLLET, S.L.

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

«Dictamen a la proposta de resolució de la condició     d’agent     urbanitzador del Programa d’Actuació   Integrada de
la U.E. nº 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU, a la societat mercantil URBANIZADORES

3

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



COLLET,  S.L.-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 1 d’abril  de 2019:

«Exposició de fets

I. El  Ple  de  la  Corporació,  en  sessió  celebrada  en  data  1  d'abril  de  2004,  va  aprovar  el  Programa
d'Actuació Integrada per al desenvolupament i execució de la urbanització de la Unitat d'Execució
n.º4  del  Pla  Parcial  Sector  8-A  Collet,  de  sòl  urbanitzable,  del  PGOU  de  Benicarló,  aprovant
l'alternativa  tècnica  presentada  per  D.  Agustín  Sansano  Sanz,  amb  un  cost  estimat  de  l'obra
d'urbanització de 1.421.827,8 euros, i adjudicant-li la condició d'agent urbanitzador, per a la seua gestió
indirecta (B.O.P. de Castelló n.º 98, de 16 d'agost de 2005).

II. En  data  18  de  juliol  de  2005  es  va  subscriure  el  corresponent  conveni  urbanístic  per  al
desenvolupament i execució del Programa, establint-se un termini màxim de 36 mesos per a dur a
terme les actuacions administratives de gestió corresponents i finalitzar les obres d'urbanització, a
comptar  des del dia de la publicació en el  B.O.P.  de Castelló de l'acord d'aprovació i  adjudicació
definitiva  i  ferma  del  Programa,  que  es  produeix  en  data  16  d'agost  de  2005.  En  conseqüència,
l'actuació urbanística havia de finalitzar, com a màxim, en data 16 d'agost de 2008. No obstant açò,
s'establia en l'estipulació  3ª,  apartat  c) la possibilitat  que l'Ajuntament  concedira  la pròrroga dels
terminis referits, prèvia sol·licitud raonada i fundada de l'agent urbanitzador.

III. En  data  24  d'abril  de  2008  (registre  d'entrada  nº  8.222),  Agustín  Sansano  Sanz  presenta  el
corresponent Projecte d'Urbanització, que s'exposa al públic mitjançant anunci en el D.O.G.V de data
10 de juny de 2008, i que s'aprova per Decret d'Alcaldia de data 30 de setembre de 2008, amb certs
condicionants imposats pels serveis tècnics municipals (B.O.P. de Castelló n.º 127, de 18 d'octubre de
2008).

IV. En data 26 de febrer de 2009 (registre d'entrada n.º 3.334), l'agent urbanitzador presenta un Projecte
de Reparcel·lació, que és aprovat per Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2009 (B.O.P. de Castelló
n.º 74, de 18 de juny de 2009), i inscrit en el Registre de la Propietat en data 28 de desembre de 2010.

V. En data 30 d'agost de 2010,  Agustín Sansano Sanz sol·licita a l'Ajuntament que autoritze la cessió
d'aquesta  condició  a  favor  de  la   societat  mercantil  URBANIZADORES  COLLET,  SL,  amb CIF  B-
12843108.  Aquesta cessió s'autoritza  pel  Ple de la  Corporació,  en sessió celebrada en data 25 de
novembre de 2010, condicionant-se la seua eficàcia al compliment dels següents requisits:

1.- La cessió haurà de materialitzar-se en escriptura pública a favor de tercer. 

2.-  La  societat  mercantil  URBANIZADORES  COLLET,  S.L. s'haurà  de  subrogar  en  tots  els  drets  i
obligacions,  davant els propietaris de sòl  i  davant l'Ajuntament de Benicarló, reflectits en el conveni
signat en data 18/07/05, entre l'Ajuntament de Benicarló i l'anterior adjudicatari (l'agent urbanitzador
D. AGUSTIN SANSANO SANZ) derivat de l'acord plenari de data 1 d'abril de 2004, per a açò haurà de,
prèviament, presentar aval per la quantitat establida en aquest conveni, que va ascendir a la quantitat
de 115.452'41 euros.

3.- La societat mercantil URBANIZADORES COLLET, S.L.  haurà d'acreditar que reuneix els mateixos
requisits exigits per la Llei 16/2005 de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, per a ser urbanitzador, a
més d'aquells  mèrits  i  condicions personals  del  cedent (D.  AGUSTIN SANSANO SANZ) que van ser
rellevants per a l'adjudicació del Programa.

VI. En data 11 de gener de 2012 (registre d'entrada n.º 442), es presenta la documentació justificativa del
compliment dels condicionants imposats en l'acord plenari de data 25 de novembre de 2010, i s'indica
que en data 22 de juliol de 2011 (registre d'entrada nº 13.225),  la referida mercantil hauria dipositat en
la  tresoreria  municipal  diversos  avals  de  diferents  entitats  bancàries per  a  respondre  de  les
obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador, sent l'import total garantit de 115.452,97
euros.

VII. En data 21 de setembre de 2012 (registre  d'entrada número 13.616) D. Agustín Sansano Sanz, NIF:
18.872.827-Q  i  D.  Mariano  Ros  Bodí,  NIF:  18.924.854-V,  en  qualitat  de  Consellers  Delegats
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mancomunats de la  mercantil  URBANIZADORES COLLET,  S.L.,  CIF:  B-12.843.108,  presenten  escrit
mitjançant el qual sol·liciten la suspensió temporal, total, de l'execució del programa per un termini
de  dos  anys,  prorrogables  per  altres  dos  anys  mes,  justificant  la  necessitat  i  els  efectes  de  tal
suspensió.

VIII. Por acord del Ple de la corporació de data 24 de gener de 2013 es va estimar la sol·licitud formulada
per l'agent urbanitzador,  establint-se la suspensió  temporal  de l'execució  del  Programa,   amb les
següents condicions: 

«-Mitjançant acord per unanimitat del conjunt dels afectats pel programa, es podrà reactivar
fases del mateix per a dotar dels serveis necessaris per a urbanitzar una o diverses parcel·les, que
hauran  de  quedar  perfectament  connectades  amb  els  serveis  generals.  Les  condicions
econòmiques de la fase estan exposades en el cos de l'informe de l'arquitecte municipal, Sr. Luis
Pérez Lores, de data 16 de novembre de 2012.

-La suspensió, excepte el previst en el punt anterior, és total.

-El termini de suspensió serà de dos anys, prorrogables per dos anys més.

-L'actualització de les càrregues del programa, si es produeixen fases avançades, es durà a terme
d'acord amb la fórmula polinòmica adjunta en el cos de l'informe de l'arquitecte municipal, Sr.
Luis Pérez Lores, de data 16 de novembre de 2012., excepte retaxació legal de càrregues o acord
unànime del conjunt dels afectats.

-La suspensió del programa no afecta al procés de reparcel·lació, ja completat.

-Les obres d'urbanització hauran de completar-se en el termini de 12 mesos des de l'aixecament
de la suspensió.»

En conseqüència, el termini de suspensió finalitzava en data 24 de gener de 2017, havent d'haver-se
completat les obres d'urbanització en data 24 de gener de 2018.

IX. En  data  5  de  juliol  de  2017  (registre  d'eixida  n.º  6.545,  de  7  de  juny),   es  va  remetre  a  l'agent
urbanitzador un escrit,  recordatori de la pròxima finalització del termini per a completar les obres
d'urbanització, i  requerint-li perquè presentara un informe sobre la seua gestió en relació amb les
obligacions derivades del programa. Aquest requeriment no va ser contestat.

X. Posteriorment, en data 28 de novembre de 2017 (registre d'eixida n.º 13.582, de 22 de novembre), va
tornar a reiterar-se l'anterior requeriment a l'agent urbanitzador, aquesta vegada indicant-li que en
cas de no contestar, s'entendria  que l'actuació es troba paralitzada i aquest Ajuntament procediria a
iniciar el procediment per a declarar la caducitat de l'adjudicació de la programació, de conformitat
amb el previst en el conveni urbanístic signat en data 18 de juliol de 2005, així com, en la normativa
urbanística i altra d'aplicació. Tampoc va haver-hi resposta a aquest requeriment.

XI. A la vista de tots els antecedents exposats, per acord del Ple de la corporació, de data 20 de desembre
de 2018, s'inicia un procediment per a resoldre l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del
Programa d'Actuació Integrada per  al desenvolupament i execució de la urbanització de la Unitat
d'Execució n.º4 del Pla Parcial Sector 8-A Collet,  de sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló, a la
societat mercantil URBANIZADORES COLLET, SL:

«(…) per demora de més de 6 mesos en el compliment del termini màxim per a executar les obres
d'urbanització corresponents, fixat en aquest conveni i prorrogat mitjançant acord del Ple de  data
24 de gener de 2013, fins a el 24 de gener de 2018.

Aquest incompliment es considera de caràcter greu, di conformitat amb el previst en l'estipulació 7ª
“relacions  entre  l'adjudicatari  i  l'ajuntament”,  del  conveni  urbanístic  per  a  l'execució  i
desenvolupament de l'U.E.. n.º 4 del Sector 8-A “Collet”, subscrit en data 18 de juliol de 2005.  Així
mateix,  es  considera  incompliment  culpable  de  l'agent  urbanitzador,  puix  que  no  ha  existit
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impediment algun per part d'aquest Ajuntament per a l'execució de les obres d'urbanització.»

Així mateix, es concedia 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,  per  a  formular  les  al·legacions i
presentar els documents que estimaren convenients.

XII. Havent-se notificat el referit acord a totes les persones interessades, consta en l'expedient que s'han
formulat les següents al·legacions, dins del termini concedit a aquest efecte:

- Ana Begoña Pérez García, en representació de l'entitat CAIXABANK SA, r.i. 3.040 11/02/19
(notificat 30/01/19).

XIII. Posteriorment,  el  Ple  de la  corporació  en sessió  celebrada  en data 13  de març  de 2019,  s'acorda
“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  URBANIZADORES 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.”

Fonaments de Dret

I. En relació amb l'al·legació formulada durant el tràmit  d'audiència,  procedeix realitzar  les següents
consideracions:

Manifesta l’alegant en el seu escrit  que “l'aval de data 29 d'abril de 2011,  dipositat  per la  mercantil
Urbanitzadors Collet, S.L. en data 22 de juliol de 2011, i atorgat per Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
(actualment, CaixaBank), va anar degudament cancel·lat després de rebre autorització de part d'aquest
Ajuntament, mitjançant Resolució de l'Alcaldessa de data 10 de maig de 2016, per la qual cosa no es troba
vigent en els arxius bancaris.”

Havent-se comprovat el  manifestat  per  l'alegant,  es constata que efectivament,  prèvia  petició  de
l'agent urbanitzador, i previ dipòsit  en la Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.799,
d'un altre aval de l'entitat Banc de Sabadell, S. a., amb NIF A-08000143, d'import 24.721,00 euros, que
substitueix al de l'entitat  Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, amb C.I.F. G58899998, del mateix
import, i que garantia la mateixa obligació principal, per resolució d'Alcaldia de data 10 de maig de
2016 es va autoritzar la cancel·lació i es va ordenar la devolució de l'aval de l'entitat Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona.

En conseqüència, procedeix l'estimació de l'al·legació formulada.

II. De conformitat amb el previst en l'art. 29.10ª de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat
Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), 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:

«(...)L'incompliment del termini d'execució d'un Programa determinarà, excepte pròrroga justificada
en  causa  d'interès  públic,  la  caducitat  de  l'adjudicació.  L'adjudicatari  que  incomplisca  els  seus
compromisos pot ser objecte de les penes contractuals previstes en el propi Programa i ser, en casos
greus, privat de la seua condició d'Urbanitzador.»

III. De conformitat  amb el  previst  en l'estipulació  7ª  “relacions  entre l'adjudicatari  i  l'ajuntament”,  del
conveni urbanístic per a l'execució i desenvolupament de l'U.E. n.º 4 del Sector 8-A “Collet”, subscrit
en data 18 de juliol de 2005, “si l'adjudicatari incomplira els seus compromisos de forma greu, entenent
com a tal el retard en més de sis mesos en el compliment de les seues obligacions, pot ser privat de la seua
condicion d'urbanitzador, la qual cosa comportarà en tot case la pèrdua de la fiança prestada en virtut de
l'art. 29.8º de la LRAU.”

De conformitat  amb l'acord del Ple  de la corporació de data 24 de gener de 2013,  de  suspensió
temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de l'U.E.. n.º 4 del Sector 8-A “El Collet”, el
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termini de suspensió finalitzava en data 24 de gener de 2017, havent d'haver-se completat les obres
d'urbanització en data 24 de gener de 2018. Per tant, s'ha constatat una demora injustificada de més
de sis mesos en l'incompliment de les obligacions per part de l'agent urbanitzador.

IV. De conformitat amb el previst en l'art. 29.13ª LRAU:

 «La resolució de l'adjudicació s'acordarà per l'Administració actuant, previ Dictamen del Consell
Superior d'Urbanisme (ara ja no és necessari, de conformitat amb la disposició transitòria quarta
de la LOTUP), que podrà ser instat també per l'Urbanitzador. Sense perjudici de les responsabilitats
econòmiques que procedisquen, açò determinarà la cancel·lació de la programació i la subjecció de
l'àmbit de l'Actuació a les previsions de l'article 10.  El corresponent acord haurà de, a més i quan
escaigui:

(…) C ) Incoar, si s'estima oportú, les actuacions precises per a acordar una nova programació del
terreny  en  la  qual  el  nou Urbanitzador  assumisca  les  obligacions  de  l'antic,  afectant  els  béns  i
recursos resultants de la liquidació de la programació cancel·lada a executar la que la substituïsca
(...)»

V. Di  conformitat  amb el  previst  en l'art.  29.8º  LRAU, la garantia  prestada i  mantinguda per  l'agent
urbanitzador assegurava el compliment de les previsions del Programa.

VI. D'altra banda, és d'aplicació supletòria al conveni urbanístic per al desenvolupament del   Programa
d'Actuació Integrada de l'U.E. n.º 4 del Sector 8-A “El Collet”, subscrit en data 18 de juliol de 2005, el
Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (TRLCAP), l'art. de les quals 111.i)  estableix com a causa de resolució del
contracte, “La demora en el compliment dels terminis per part del contractista”.

VII. Així mateix, 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,  arreplega  el  procediment  per  a  la  resolució  dels
contractes

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.-  Estimar l'al·legació formulada por Ana Begoña Pérez García, en representació de l'entitat CAIXABANK
SA, (registre d'entrada n.º 3.040, de data 11/02/19) a l'acord del Ple de data 20 de desembre de 2018, d'inici del
procediment  de  resolució  del  Programa  d'Actuació  Integrada  per  al  desenvolupament  i  execució  de  la
urbanització de la Unitat d'Execució n.º4 del Pla Parcial Sector 8-A Collet, de sòl urbanitzable, del PGOU de
Benicarló, pels motius exposats en l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme, amb el vistiplau del T.A.G.
d'Urbanisme, de data 1 d'abril de 2019, que es reprodueix íntegrament en la relació de fets del present acord

Segon.-  Resoldre l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del  Programa d'Actuació Integrada per  al
desenvolupament i execució de la urbanització de la Unitat d'Execució n.º4 del Pla Parcial Sector 8-A Collet, de
sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló, a la societat mercantil  URBANIZADORES COLLET, SL, amb CIF B-
12843108, adquirida en virtut  de l'acord del Ple de la Corporació de data 25 de novembre de 2010, en el qual
l'Ajuntament  de  Benicarló  va  autoritzar  la  cessió  de  la  condició  d'agent  urbanitzador  en  favor  d'aquesta
mercantil,  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.

En concret,  es considera provada una demora de més de 6 mesos en el compliment del termini màxim per a
executar les obres d'urbanització corresponents, fixat en aquest conveni i prorrogat mitjançant acord del Ple de
data 24 de gener de 2013, fins a el 24 de gener de 2018.
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Aquest incompliment es considera de caràcter greu, di conformitat amb el previst en l'estipulació 7ª “relacions
entre l'adjudicatari i l'ajuntament”, del conveni urbanístic per a l'execució i desenvolupament de l'U.E. n.º 4 del
Sector 8-A “Collet”, subscrit en data 18 de juliol de 2005. Així mateix, es considera incompliment  culpable de
l'agent urbanitzador, puix que no ha existit impediment algun per part d'aquest Ajuntament per a l'execució de
les obres d'urbanització.

Tercer.- Resoldre per aquest incompliment el conveni urbanístic subscrit  en data  18 de juliol de 2005, entre
l'Ajuntament  de  Benicarló  i  D.  Agustín  Sansano  Sanz i  en  la  posició  del  qual  es  va subrogar  la  mercantil
URBANIZADORES COLLET, SL, mitjançant cessió formalitzada en escriptura pública atorgada davant la Notaria
de Benicarló, Dª Maria del Mar Gianni Masià, en data 13 de desembre de 2011 (n.º 1.108 del seu protocol), i  que
va ser autoritzada pel Ple de la corporació en data 25 de novembre de 2010. 

Quart.-  Retenir totes les garanties dipositades en la Tresoreria municipal per a respondre de les obligacions
adquirides en virtut del referit conveni d'urbanització, que en el seu conjunt o en global ascendeixen a 115.452,97
euros, i en concret, els següents avals:

aval de l'entitat Banc de Sabadell, S. a., amb NIF A-08000143, d'import 24.721,00 euros (dipositat en la
Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.799.)

aval de data 23/05/2011, de l'entitat Caixa Rural Benicarló, amb C.I.F. F12013348, d'import 12.361,00 euros
(dipositat en la Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.800)

aval de data 11/07/2011, de l'entitat Banc de València, S. a., amb C.I.F. A-46002036, d'import 12.361,00
euros (dipositat en la Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.801)

aval de data 11/06/2011,  de l'entitat Banc de València, S.  a.,  amb C.I.F.  A-46002036, d'import 9.063,01
euros (dipositat en la Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.804)

aval  de  data  20/04/2011,  de  l'entitat  Caixa  d'Estalvis  del  Penedès,  amb  C.I.F.  G-08169807,  d'import
7.417,82 euros (dipositat en la Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.806)

aval de data 04/07/2011, de l'entitat Banc de Sabadell, S. a., amb C.I.F. A-08000143, d'import 34.549,19
euros (dipositat en la Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.805)

aval de data 17/06/2011, de l'entitat Banc de Sabadell,  S.  a., amb C.I.F.  A-08000143, d'import 8.254,85
euros (dipositat en la Tresoreria municipal en data 22/07/2011, referencia 32.565)

Així  mateix,  retenir   l'ingrés en efectiu  realitzat  el  28 de juliol de 2016, mitjançant transferència  a l'explica
número 31621299241153646722 de l'Ajuntament de Benicarló, per  import de 6.725,10 euros  i  que cobreix la
mateixa obligació principal.

Cinquè.- Incoar  l'oportú  expedient  per  a la liquidació de l'actuació  i  iniciar  les actuacions pertinents  per  a
acordar una nova programació del terreny, en la qual l'Ajuntament de Benicarló, en règim de gestió directa,
assumisca com a agent urbanitzador les obligacions de l'antic,  afectant els béns i  recursos resultants de la
liquidació  de  la  programació  cancel·lada  a  executar  la  que  la  substituïsca,  i  conservant-se  aquells  actes
administratius  i  documents  de  gestió  que  hagen  adquirit  fermesa  en  via  administrativa  (avantprojecte
d'urbanització, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació), mentre resulten vàlids i vigents per a la seua
execució.

Sisè.- Iniciar l'oportú expedient per a la determinació dels danys i perjudicis, que si escau s'hagueren pogut
ocasionar per l'actuació de l'agent urbanitzador, en relació als propietaris de sòl, tercers amb drets legítims i a
l'interès general representat per l'Ajuntament de Benicarló.

Setè.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Conselleria  competent  en  matèria  de  territori,  perquè  en  prengueu
coneixement i als efectes oportuns.

Vuitè.- Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte, que posa fi a
la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes a
explicar des de l'endemà a la seua notificació, davant el Ple de l'Ajuntament de Benicarló. Així mateix, podrà
interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló, en el
termini de dos mesos a explicar des de l'endemà a la seua notificació,   de conformitat amb el regulat en l'art. 8.1
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de la Llei  29/1998,  de 13  de juliol,  reguladora  de la  Jurisdicció  Contenciós-Administrativa.  Igualment  poden
interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.»

A continuació, la secretària manifesta que falta incorporar a l’expedient l’informe de fiscalització de
l’expedient que ha d’emetre l’interventor, però que s’incorporarà per a la convocatòria del Ple.

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 L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR
DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE  L’U.E.  Nº 13  DE  SÒL URBÀ DEL PGOU  DE
BENICARLÓ.

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

«Dictamen     a la proposta d’ampliació del termini màxim     de  l procediment     de     resolució     l’adjudicació     de  
la     condició     d’agent     urbanitzador     del     Programa     d’Actuació     Integrada     de     l’U.E. nº 13 de sòl urbà del  
PGOU     de Benicarló  .-Es sotmet a consideració de la  Comissió el  següent informe-proposta de la
tècnica de gestió d’Urbanisme, de data 12 d’abril de 2019:

«Relació de fets

I.- Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2019 va
acordar iniciar d'ofici un procediment per a resoldre l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador
del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 13, de sòl urbà del PGOU de
Benicarló, a la  societat mercantil SARBELLS, SL, amb CIF B-63821367,  així com, per a resoldre el
contracte  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
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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 mes i mig 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 28 de febrer de 2019, per a resoldre l'adjudicació de la condició
d'agent urbanitzador del del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 13, de sòl
urbà  del  PGOU  de  Benicarló  a  la  societat  mercantil   SARBELLS,  SL,  amb  CIF  B-63821367,  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 al as persones interessades, fent-los saber que contra la mateixa no es
pot 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.
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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’AMPLIACIÓ  DEL  TERMINI  MÀXIM  DEL
PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR
DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE L’U.E.  Nº 18  DE SÒL URBÀ DEL PGOU DE
BENICARLÓ.

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

«Dictamen     a la proposta     d’ampliació del termini     màxim     de  l procediment     de     resolució     l’adjudicació  
de     la condició d’agent     urbanitzador del Programa d’Actuació     Integrada     de     l’U.E. nº 18     de sòl urbà del  
PGOU     de     Benicarló  .  -Es  sotmet a consideració de la Comissió  el següent informe-proposta de la
tècnica de gestió d’Urbanisme, de data 12 d’abril de 2019:

«Relació de fets

I.- Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019 va
acordar iniciar d'ofici un procediment per a resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la condició
d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 18, de sòl
urbà del PGOU de Benicarló, a la  societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, SL, amb CIF B-
97608855,  així com, per a cancel·lar la programació aprovada en el Ple de data 22 de desembre de
2009.

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
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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 31  de gener de 2019, per  a resoldre i  deixar  sense efecte
l'adjudicació de la  condició d'agent urbanitzador del  Programa d'Actuació Integrada de la  Unitat
d'Execució número 18, de sòl urbà del PGOU de Benicarló, a la  societat mercantil MECANO DEL
MEDITERRANI, SL, amb CIF B-97608855, 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 al as persones interessades, fent-los saber que contra la mateixa no es
pot interposar recurs.»

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

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’AMPLIACIÓ  DEL  TERMINI  MÀXIM  DEL
PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR
DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL PRI-2 (ANTIC PEDAD 2) DE SÒL URBÀ DEL
PGOU DE BENICARLÓ.

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

«Dictamen     a la proposta     d’ampliació     del     termini     màxim     de  l     procediment     de     resolució     l’adjudicació  
de     la     condició     d’agent     urbanitzador     del     Programa d’Actuació Integrada     del PRI-2 (antic PEDAD 2) de  
sòl  urbà del  PGOU de  Benicarló.-Es  sotmet  a  consideració  de la  Comissió  el  següent  informe-
proposta de la tècnica de gestió d’Urbanisme, de data 12 d’abril de 2019:

«Relació de fets
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I.- Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2019 va
acordar iniciar d'ofici un procediment per a resoldre i deixar sense efecte l'adjudicació de la condició
d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del PRI-2 (antiga àrea especial PECAD-2) de
sòl  urbà del  PGOU de Benicarló,  a  la  societat mercantil  UMA, Gestió  Integral  de Construcció  i
Promoció CV, SL, amb CIF B-12608493, així com, per a resoldre el contracte subscrit amb aquesta
mercantil per al desenvolupament d'aquesta actuació.

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:

• 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 mes i mig 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 28 de febrer de 2019, per a resoldre  i  deixar  sense efecte
l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del PRI-2 (antiga
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àrea especial, PECAD-2) de sòl urbà del PGOU de Benicarló, a la societat mercantil UMA, Gestió
Integral de Construcció i Promoció CV, SL, amb CIF B-12608493, 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 al as persones interessades, fent-los saber que contra la mateixa no es
pot interposar recurs.»

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

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'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 12/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/12.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 15 d’abril de 2019, que és del següent tenor literal:

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

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 9 d’abril de 2019, del següent tenor literal:

«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 108/2019, de data 9 d’abril de 2019, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 12/2019, en relació amb la relació de factures núm. F/
2019/12.

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. 108/2019, de
data 9 d’abril de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 750.575,85€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/12.»
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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 quatre vots en contra dels
representants del grup municipal del Partit Popular i  del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló,
dictamina favorablement elevar al Ple de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua
aprovació.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  07.mp3

Votació:

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

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

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 15 d’abril de 2019, que és del següent tenor literal:

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

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 9 d’abril de 2019, del següent tenor literal:

«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 109/2019, de data 9 d’abril de 2019, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 13/2019, en relació amb la relació de factures núm. F/
2019/13.

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. 109/2019, de
data 9 d’abril de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, que es presenta en l'Annex
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adjunt, per un import total de 28.733,95€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/13.»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  08.mp3

Votació:

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

PUNT 9é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-
2020, (EX. I-005/19- HPPEF).

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 15 d’abril de 2019, que és del següent tenor literal:

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

DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-2020, (Ex.  I-
005/19-HPPEF)

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 d’abril de 2019, del següent tenor literal: 

«Con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, se informó por la
intervención municipal que en la misma se incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y
regla del gasto. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF- y el artículo 19 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001
de  Estabilidad  Presupuestaria  -RLEP-,  en  su  aplicación  a  las  entidades  locales,  es  precisa  la
aprobación por el Pleno de la Corporación de un plan económico financiero con una proyección
temporal para alcanzar el reequilibrio de un año contado a partir del inicio del año siguiente a que se
ponga de manifiesto el desequilibrio. En este sentido, en el plan económico financiero elaborado por
la  intervención  Municipal   se  señalan  las  pautas  presupuestarias  para  alcanzar  el  objetivo  de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el horizonte temporal indicado.
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Visto el artículo 21 de la LOEPYSF que regula el contenido del Plan económico-financiero, 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.-  Aprobar el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento para los ejercicios 2019-2020
cuyo texto es el siguiente:

«PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ 2019-2020
 
1.- RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES. 

-  AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ.

-  ORGANISMO AUTÓNOMO DE CENTROS SOCIALES ESPECIALIZADOS (O.A.C.S.E.)
2.- CAUSAS GENERADORAS DEL INCUMPLIMIENTO.

2.1.  EVALUACIÓN INCUMPLIMIENTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2018.

2.1.1.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

-  AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ LIQUIDACIÓN PPTO. 2018

IMPUESTOS DIRECTOS 10.597.441,50 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 186.127,14 €

TASAS, PP.PP Y OTROS INGRESOS - (CC.EE. + INGR URBANÍSTICOS) 4.098.355,78 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.408.946,49 €

INGRESOS PATRIMONIALES 118.454,66 €

(A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES 22.409.325,57 €

GASTOS DE PERSONAL 9.279.888,23 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.292.284,18 €

GASTOS FINANCIEROS 191.294,38 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.267.918,60 €

(B) TOTAL GASTOS CORRIENTES 19.031.385,39 €

(1) AHORRO POR OPERACIONES CORRIENTES (A – B) 3.377.940,18 €
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CC.EE. + INGRESOS URBANÍSTICOS 28.154,10 €

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384.959,87 €

(C) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 413.113,97 €

GASTOS POR INVERSIONES REALES 3.507.187,41 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

(D) TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 3.507.187,41 €

(2) AHORRO POR OPERACIONES DE CAPITAL (C – D) -3.094.073,44 €

(3) SUPERÁVIT (1 + 2) 283.866,74 €

(E) AJUSTES S.E.C. -272.026,10 €

RESULTADO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (3 + E) 11.840,64 €

Los ajustes S.E.C. responden al siguiente detalle:

AJUSTES EN INGRESOS IMPORTES

AJUSTES RECAUDACIÓN CAPÍTULO 1 -523.194,31 €

AJUSTES RECAUDACIÓN CAPÍTULO 2 0,00 €

AJUSTES RECAUDACIÓN CAPÍTULO 3 496.714,75 €

AJUSTE POR DEVOLUCIÓN P.T.E. 2008 14.549,04 €

AJUSTE POR DEVOLUCIÓN P.T.E. 2009 49.979,88 €

TOTAL AJUSTES EN INGRESOS 38.049,36 €

AJUSTES EN GASTOS IMPORTES

AJUSTES POR GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 310.075,46 €

TOTAL AJUSTES EN GASTOS 310.075,46 €

RESUMEN DE AJUSTES IMPORTES

AJUSTE POSITIVO EN INGRESOS (MAYOR SUPERÁVIT) 38.049,36 €

AJUSTE POSITIVO EN GASTOS (MENOR SUPERÁVIT) -310.075,46 €

TOTAL AJUSTES S.E.C. -272.026,10 €

-  O.A.C.S.E.
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O.A.C.S.E. LIQUIDACIÓN PPTO. 2018

TASAS, PP.PP Y OTROS INGRESOS 132.058,56 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.663.116,00 €

INGRESOS PATRIMONIALES 1.728,53 €

(A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2.796.903,09 €

GASTOS DE PERSONAL 2.616.640,84 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 672.916,40 €

GASTOS FINANCIEROS 36,30 €

(B) TOTAL GASTOS CORRIENTES 3.289.593,54 €

(1) AHORRO POR OPERACIONES CORRIENTES (A – B) -492.690,45 €

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.263,80 €

(C) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 21.263,80 €

GASTOS POR INVERSIONES REALES 48.198,37 €

(D) TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 48.198,37 €

(2) AHORRO POR OPERACIONES DE CAPITAL (C – D) -26.934,57 €

(3) SUPERÁVIT (1 + 2) -519.625,02 €

(E) AJUSTES S.E.C. 6.548,05 €

RESULTADO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (3 + E) -513.076,97 €

Los ajustes S.E.C. responden al siguiente detalle:

AJUSTES CUENTA 413

SALDO FINAL 413 10.761,78 €

SALDO INICIAL 413 17.309,83 €

TOTAL AJUSTE -6.548,05 €

-  CONSOLIDADA

CUENTA CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN PPTO. 2018

IMPUESTOS DIRECTOS 10.597.441,50 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 186.127,14 €

TASAS, PP.PP Y OTROS INGRESOS -(CC.EE. + INGRESOS URBANÍSTICOS) 4.230.414,34 €
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.747.062,49 €

INGRESOS PATRIMONIALES 120.183,19 €

(A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES 24.881.228,66 €

GASTOS DE PERSONAL 11.896.529,07 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.965.200,58 €

GASTOS FINANCIEROS 191.330,68 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 942.918,60 €

(B) TOTAL GASTOS CORRIENTES 21.995.978,93 €

(1) AHORRO POR OPERACIONES CORRIENTE (A – B) 2.885.249,73 €

CC.EE. + INGRESOS URBANÍSTICOS 28.154,10 €

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 406.223,67 €

(C) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 434.377,77 €

GASTOS POR INVERSIONES REALES 3.555.385,78 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

(D) TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 3.555.385,78 €

(2) AHORRO POR OPERACIONES DE CAPITAL (C – D) -3.121.008,01 €

(3) SUPERÁVIT BRUTO (1 + 2) -235.758,28 €

(E) AJUSTES S.E.C. -265.478,05 €

RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA -501.236,33 €

2.1.2.  REGLA DE GASTO

-  AYUNTAMIENTO

REGLA DE GASTO AYUNTAMIENTO LIQUIDACIÓN 2018

GASTO NO FINANCIERO 22.538.572,80 €

(-) INTERESES DE DEUDA 191.294,38 €

B) EMPELOS NO FINANCIEROS (EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA) 22.347.278,42 €

AJUSTES:

(+/-) GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 310.075,46 €

(+/-) OTROS 0,00 €

(-) TRANSFERENCIAS A UNIDADES QUE INTEGRAN LA CORP. LOCAL -325.000,00 €
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(-) GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -1.740.783,75 €

C) TOTAL AJUSTES -1.755.708,29 €

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018 20.591.570,13 €

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017 17.208.851,91 €

VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 2018 (TASA DE VARIACIÓN 2’4%) 413.012,45 €

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS (F.C.L. G.V) 220.213,00 €

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2018 17.842.077,36 €

-  O.A.C.S.E.

REGLA DE GASTO O.A.C.S.E. LIQUIDACIÓN 2018

GASTO NO FINANCIERO 3.337.791,91 €

(-) INTERESES DE DEUDA 0,00 €

B) EMPELOS NO FINANCIEROS (EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA) 3.337.791,91 €

AJUSTES:

(+/-) GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO -6.548,05 €

(-) GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -2.794.663,92 €

C) TOTAL AJUSTES -2.801.211,97 €

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018 536.579,94 €

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017 193.238,58 €

VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 2018 (TASA DE VARIACIÓN 2’4%) 4.637,73 €

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2018 197.876,31 €

-  CONSOLIDADA

REGLA DE GASTO CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN 2018

GASTOS NO FINANCIEROS AYUNTAMIENTO 22.538.572,80 €

GASTOS NO FINANCIEROS O.A.C.S.E. 3.337.791,91 €

A) GASTOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS 25.876.364,71 €

(-) INTERESES DE DEUDA 191.294,38 €

B) EMPELOS NO FINANCIEROS (EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA) 25.685.070,33 €
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AJUSTES:

(+/-) GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 
AYTO.

310.075,46 €

(+/-) GASTOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO 
OACSE

-6.548,05 €

(-) TRANSF. A UNIDADES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN LOCAL -325.000,00 €

(+/-) OTROS 0,00 €

(-) GASTOS AYUNT. FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -1.740.783,75 €

(-) GASTOS O.A.C.S.E. FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -2.794.663,92 €

C) TOTAL AJUSTES -4.556.920,26 €

GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018 21.128.150,07 €

GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017 17.402.090,49 €

VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 2018 (TASA DE VARIACIÓN 2’4%) 417.650,17 €

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS (F.C.L. GV) 220.213,00 €

GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO MÁXIMO 2018 18.039.953,66 €

2.2.  ANÁLISIS INCUMPLIMIENTOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2018.

2.2.1.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

-  AYUNTAMIENTO

En la liquidación del  Presupuesto del  ejercicio 2018, el  Ayuntamiento cumple con el  objetivo de
estabilidad presupuestaria, por lo que no hay incumplimiento que analizar.

-  O.A.C.S.E.

Conforme al informe 42/2019 del Viceinterventor Municipal, en la liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2018, el O.A.C.S.E. presenta déficit en términos de estabilidad presupuestaria por importe
de 513.076’97 euros, por lo que procede analizar las causas de dicho déficit.

INGRESOS:

O.A.C.S.E. PRESUPUESTO 2018 LIQUIDACIÓN 2018 DIFERENCIAS

DESCRIPCIÓN PREVISIÓN CRITERIO CAJA LIQ/PREV.EP

IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TASAS Y OTROS INGRESOS 123.868,81 € 132.058,56 € 8.189,75 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.557.664,00 € 2.663.116,00 € -894.548,00 €
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INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 1.728,53 € 1.728,53 €

INGRESOS CORRIENTES 3.681.532,81 € 2.796.903,09 € -884.629,72 €

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 21.263,80 € 21.263,80 €

INGRESOS DE CAPITAL 0,00 € 21.263,80 € 21.263,80 €

INGRESOS NO FINANCIEROS 3.681.532,81 € 2.818.166,89 € -863.365,92 €

-  GASTOS:

O.A.C.S.E. PRESUPUESTO 2018 LIQUIDACIÓN 2018 DIFERENCIAS

DESCRIPCIÓN PREVISIÓN E.P. EJECUCIÓN LIQ/PREV.EP

GASTOS DE PERSONAL 2.816.508,34 € 2.616.640,84 € -199.867,50 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS

716.401,84 € 672.916,40 € -43.485,44 €

GASTOS FINANCIEROS 500,00 € 36,30 € -463,70 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FONDOS DE CONTINGENCIA 132.247,63 € 0,00 € -132.247,63 €

GASTOS CORRIENTES 3.665.657,81 € 3.289.593,54 € -376.064,27 €

INVERSIONES REALES 15.875,00 € 48.198,37 € 32.323,37 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GASTOS DE CAPITAL 15.875,00 € 48.198,37 € 32.323,37 €

GASTOS NO FINANCIEROS 3.681.532,81 € 3.337.791,91 € -343.740,90 €

Resulta evidente que la causa del incumplimiento por parte del O.A.C.S.E. del objetivo de estabilidad
presupuestaria, trae su origen en los cobros por transferencias corrientes.

El Viceinterventor Municipal informa al respecto lo siguiente (Informe 42/2019):

EN CONCLUSIÓN, el  OACSE incumple el  principio de estabilidad presupuestaria.  El  motivo del
incumplimiento es que a 31 de diciembre quedaba por recibir por parte de la Generalitat Valenciana
el 50 % de la subvención de la Residencia el Collet (772.295,00€), el 50% del Centro de Dia el Collet
(71.210,00€), el 50% de la Residencia Sant Francesc (343.670,00€) y el 35% De la Residencia Sant
Bertomeu (447.489,00€). En fecha 16 de enero de 2019 se han recibido 356.152,50€ por parte de la
Generalitat Valenciana que se corresponden con el 15 % de la subvención de la Residencia el Collet

23

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



(231.688,50€), el 15% del Centro de Dia el Collet (21.363,00€), el 50% de la Residencia Sant Francesc
(103.101,00€).  Esto disminuiría  a 156.924,47€ la situación de inestabilidad. Además esta previsto
ingresar el 15 de mayo de 2019 el importe de 1.037.942,50€ que eliminará la inestabilidad, todo ello a
expensas de posibles minoraciones, a día de hoy desconocidas, de posibles expedientes de reintegro
de las subvenciones de la G.V. por su no disposición.

2.2.2.  REGLA DE GASTO

-  AYUNTAMIENTO

Teniendo en cuenta  en los  datos del  Presupuesto 2018 las  inejecuciones que se  preveían en el
Informe de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Intervención Municipal al
Presupuesto de dicho ejercicio (informe 29/2018), los datos son los siguientes:

EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO PPTO. 2018 LIQ. PPTO. 2018 DIFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 18.678.388,97 € 19.031.385,39 € 352.996,42 €

- INTERESES DE DEUDA -153.164,17 € -191.294,38 € -38.130,21 €

- TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES QUE 
INTEGRAN LA ENTIDAD

-325.000,00 € -325.000,00 € 0,00 €

+ AUMENTO CUENTA 413 0,00 € 310.075,46 € 310.075,46 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS 18.200.224,80 € 18.825.166,47 € 624.941,67 €

- GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON FONDOS 
DE OTRAS AA.PP.

-925.786,87 € -1.634.565,01 € -708.778,14 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 17.274.437,93 € 17.190.601,46 € -83.836,47 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 1.290.981,27 € 3.507.187,41 € 2.216.206,14 €

- GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS CON FONDOS DE 
OTRAS AA.PP.

-865.000,00 € -106.218,74 € 758.781,26 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 425.981,27 € 3.400.968,67 € 2.974.987,40 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE 17.700.419,20 € 20.591.570,13 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2018 17.842.077,36 € 17.842.077,36 €

EXCESO DE GASTO COMPUTABLE REALIZADO -141.658,16 € 2.749.492,77 €

Como  puede  observarse,  el  exceso  de  gasto  computable  realizado  obedece  a  la  ejecución  de
inversiones computables muy por encima de lo previsto.

-  O.A.C.S.E.

EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO PPTO. 2018 LIQ. PPTO. 2018 DIFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 3.665.657,81 € 3.289.593,54 € -376.064,27 €

- INTERESES DE DEUDA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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+ AUMENTO CUENTA 413 0,00 € -6.548,05 € -6.548,05 €

- GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON FONDOS 
DE OTRAS AA.PP.

-3.232.664,00 € -2.776.058,26 € 456.605,74 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 432.993,81 € 506.987,23 € 73.993,42 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 15.875,00 € 48.198,37 € 32.323,37 €

- GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS CON FONDOS 
DE OTRAS AA.PP.

0,00 € -18.605,66 € -18.605,66 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 15.875,00 € 29.592,71 € 13.717,71 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE 448.868,81 € 536.579,94 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2018 197.876,31 € 197.876,31 €

EXCESO DE GASTO COMPUTABLE 250.992,50 € 338.703,63 €

Como puede observarse, ya se parte de una previsión de incumplimiento de la regla de gasto, que se
incrementa como consecuencia del gasto corriente financiado con fondos de otras Administraciones
Públicas (concretamente, con fondos de la Generalitat Valenciana), muy por debajo de lo previsto.

3.-  PREVISIÓN  CUMPLIMIENTO  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  Y  REGLA  DE  GASTO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019. 

3.1.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

-  AYUNTAMIENTO

Teniendo en cuenta que con la aplicación del criterio de caja en los capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto
de  Ingresos  del  ejercicio  2018,  los  ingresos  han  coincidido  prácticamente  con  las  previsiones
iniciales;  y que los ingresos por transferencias previstos se limitan a la Participación en Tributos del
Estado, subvenciones para Servicios Sociales de la Generalitat y el Plan de Obras y Servicios de la
Diputación  Provincial;   todo  ello  ingresos  que  se  cumplen  con  seguridad;   si  se  cumplen  las
previsiones  de  gastos,  el  resultado  de  la  estabilidad  presupuestaria  para  el  ejercicio  2019  del
Ayuntamiento de Benicarló es el siguiente:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ IMPORTES

IMPUESTOS DIRECTOS 10.506.812,73 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 186.127,14 €

TASAS, PP.PP Y OTROS INGRESOS (-ING. URBANÍSTICOS) 4.048.722,02 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.445.299,66 €

INGRESOS PATRIMONIALES 118.454,66 €
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(A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES 21.305.416,21 €

GASTOS DE PERSONAL 9.292.538,18 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.370.962,24 €

GASTOS FINANCIEROS 194.174,55 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.444.350,00 €

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 120.000,00 €

(B) TOTAL GASTOS CORRIENTES NO FINANCIEROS 20.422.024,97 €

(1) AHORRO POR OPERACIONES CORRIENTES (A – B) 883.391,24 €

CC.EE. + INGRESOS URBANISTICOS 0,00 €

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148.550,37 €

(C) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 148.550,37 €

GASTOS POR INVERSIONES REALES 2.585.368,07 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

(D) TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 2.585.368,07 €

(2) AHORRO POR OPERACIONES DE CAPITAL (C – D) -2.436.817,70 €

(3) REEULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (1 + 2) -1.553.426,46 €

-  O.A.C.S.E.

Conforme  al  informe  016/19  del  Viceinterventor  Municipal,  el  resultado  de  la  estabilidad
presupuestaria del O.A.C.S.E.  del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2019, presenta superávit
conforme al siguiente detalle:

INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 3.847.961,20 €

GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 3.843.890,94 €

RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 4.070,26 €

3.2.  REGLA DE GASTO

-  AYUNTAMIENTO

Si se cumplen las previsiones iniciales de gastos, el resultado es el siguiente:

EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO PRESUPUESTO 2019

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 20.422.024,97 €
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- INTERESES DE DEUDA -194.174,55 €

- TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ENTIDAD -325.000,00 €

+ AUMENTO CUENTA 413 0,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS 19.902.850,42 €

- GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -635.058,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 19.267.792,42 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 2.585.368,07 €

- GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -148.550,37 €

SUBTOTAL 2.436.817,70 €

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS CON INGRESOS URBANÍSTICOS 0,00 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 2.436.817,70 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE PREVISTO PARA 2019 21.704.610,12 €

GASTO COMPUTABLE 2018 20.591.570,13 €

VARIACIÓN SOBRE GASTO COMPUTABLE 2018 (TASA DE VARIACIÓN 2’7%) 555.972,39 €

INCREMENTOS RECAUDACIÓN POR FONDO COOPERACIÓN LOCAL G.V. 221.810,00 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2019 21.369.352,52 €

EXCESO DE GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019 335.257,60 €

-  O.A.C.S.E.

Conforme al informe 42/2019 del Viceinterventor Municipal, los gastos corrientes financiados con
fondos de otras Administraciones Públicas en el ejercicio 2018, responde al siguiente detalle:

GASTOS FINANC. FONDOS OTRAS AA.PP.
FINANCIACIÓN

PREVISTA

FINANCIACIÓ
N REAL
(GASTO

JUSTIFICADO)

%

CENTRO GERIÁTRICO SANT BERTOMEU 937.320,00 € 888.084,60 € 94,75 %

CENTRO DE DÍA 9 DE OCTUBRE 178.334,00 € 147.060,00 € 82,46 %

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA EL COLLET 1.687.010,00 € 1.418.091,39 € 84,06 %

RESIDENCIA SANT FRANCESC 430.000,00 € 322.822,27 € 75,07 %
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TOTAL 3.232.664,00 € 2.776.058,26 €

No  se  tiene  constancia  de  que  estos  porcentajes  de  justificación  respondan  a  circunstancias
puntuales;  antes al contrario.  Por ello, y conforme al principio de prudencia, hay que prever que la
justificación de gastos  financiados  por  otras  Administraciones Públicas,  con carácter  general,  se
situará  alrededor  de  los  porcentajes  de  justificación  del  ejercicio  2018,  y  que,  por  tanto,  la
financiación real responderá a dichos porcentajes de justificación.

Teniendo  en  cuenta  esta  circunstancia,  la  previsión  de  gastos  corrientes  financiados  por  otras
Administraciones Públicas en 2019 responde al siguiente detalle:

GASTOS FINANC. FONDOS OTRAS AA.PP. PRESUPUESTO 2019 %
PREVISIÓN

FINANCIACIÓN
REAL

CENTRO GERIÁTRICO SANT BERTOMEU 1.095.000,00 € 94,75 % 1.037.512,50 €

CENTRO DE DÍA 9 DE OCTUBRE 202.616,00 € 82,46 % 167.077,15 €

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA EL COLLET 1.687.010,00 € 84,06 % 1.418.100,61 €

RESIDENCIA SANT FRANCESC 430.000,00 € 75,07 % 322.801,00 €

TOTAL 3.414.626,00 € 2.945.491,26 €

Conforme a ello, la previsión de cumplimiento de la Regla de Gasto del OA.C.S.E. para el ejercicio
2019 es la siguiente:

EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO PRESUPUESTO 2019

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 3.797.676,20 €

- INTERESES DE DEUDA 0,00 €

+ AUMENTO CUENTA 413 -4.070,26 €

- GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -2.945.491,26 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 848.114,68 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 50.285,00 €

- GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. 0,00 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 50.285,00 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE 898.399,68 €

GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2018 536.579,94 €

VARIACIÓN SOBRE GASTO COMPUTABLE 2018 (TASA DE VARIACIÓN 2’7%) 14.487,66 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2019 551.067,60 €
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EXCESO DE GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019 347.332,08 €

-  CONSOLIDADA

Conforme  a  las  previsiones  indicadas,  la  previsión  de  cumplimiento  de  la  Regla  de  Gasto
Consolidada para el ejercicio 2019 es la siguiente:

EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA SIN MEDIDAS

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 24.219.701,17 €

- INTERESES DE DEUDA -194.174,55 €

- TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ENTIDAD -325.000,00 €

+ AUMENTO CUENTA 413 -4.070,26 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS 23.696.456,36 €

- GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -3.580.549,26 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 20.115.907,10 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 2.635.653,07 €

- GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS CON FONDOS DE OTRAS AA.PP. -148.550,37 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 2.487.102,70 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE PREVISTO PARA 2019 22.603.009,80 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2019 21.920.420,12 €

EXCESO DE GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019 682.589,68 €

4.- MEDIDAS A ADOPTAR PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
REGLA DE GASTO. 

4.1.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Como se  ha indicado,  de  los  datos de previsión presupuestaria  resulta  un déficit  de estabilidad
presupuestaria por importe de 1,553.426’46 euros.  Éste es un déficit que tiene carácter estructural,
po lo que las  medidas a adoptar consisten en no ejecutar/reducir  gasto no financiero (excluido
capítulo 3) por dicho importe;  y ello tanto para el ejercicio 2019 como para el ejercicio 2020, pues las
cifras para el ejercicio 2020 se prevén equiparables a las cifras del ejercicio 2019.  

A estos efectos, en el mes de mayo de 2019 se llevarán a cabo retenciones de crédito en gastos
gastos no financieros (excluido capítulo 3) por el indicado importe total de 1,553.426’46 euros.
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La anulación total o parcial durante el ejercicio de alguna de las retenciones de créditos practicadas
para  garantizar  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  comportará  una
retención de crédito adicional por el mismo importe anulado en otras partidas presupuestarias de
gasto no financiero (excluido capítulo 3).

El importe de gasto no financiero a ejecutar tras las retenciones de crédito practicadas para cumplir
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tiene el carácter de máximo, e incluye la ejecución de
gastos como consecuencia de modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio.

Procede  significar,  por  otro  lado,  que  el  Ayuntamiento  de  Benicarló,  en  el  ejercicio  2018  ha
reconocido obligaciones por importe de 1,365.618’41 euros, correspondientes al proyecto de gasto
2015-1-1-’17-“Urbanización  sector  11,  Collet  II,  primera  fase”,  y  en  ejercicios  anteriores,  se  han
reconocido obligaciones por 929.895’40 euros, correspondientes a dicho proyecto de gasto.  Ello
supone un gasto total de 2,295.513’81 euros.

Por estos gastos, el Ayuntamiento de Benicarló debe de liquidar ingresos urbanísticos;  habiendo
liquidado hasta la fecha un total de 548.498’84 euros.

De este modo, quedan por liquidar ingresos urbanísticos por importe de 1,747.014’97 euros.

Pues  bien,  la  liquidación  de dichos  ingresos,  que  debe  de  llevarse  a  cabo  en  el  ejercicio  2019,
permitirá obtener un superávit en dicho ejercicio.

-  O.A.C.S.E.

Conforme  al  informe  016/19  del  Viceinterventor  Municipal,  el  resultado  de  la  estabilidad
presupuesaria del O.A.C.S.E.  del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2019, es de superávit por
importe de 4.070’26 euros;  por lo que no se hace necesario adoptar medida alguna para asegurar el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por parte del O.A.C.S.E.

Respecto  del  Presupuesto  para  el  ejercicio  2020,  dado  que  las  cifras  por  capítulos  se  prevén
semejantes a las del ejercicio 2019, tampoco se hace necesario la adopción de medida alguna para el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

4.2.  REGLA DE GASTO

Como se  ha indicado, para el  ejercicio 2019, la  previsión de cumplimiento de la  Regla de Gasto
Consolidada,  si  se  cumplen las previsiones iniciales de gasto,  ofrece un resultado de  682.589’68
euros de exceso de gasto computable.

Pues bien,  las  medidas a tomar para el  cumplimiento del  objetivo de estabilidad presupuestaria
descritas en el apartado anterior, provocarán, a su vez, el cumplimiento de la regla de gasto.

En efecto, el gasto no financiero es gasto computable para el cálculo de la regla de gasto, y si se
inejecuta/reduce por un importe de 1,553.426’46, el gasto computable se situará muy por debajo del
máximo;  y ello tanto para el  ejercicio 2019 como para el  ejercicio 2020,  pues dicha medida se
adoptar en los dos ejercicios.

5.- PREVISIONES DE CUMPLIMIENTO TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DESCRITAS.
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5.1.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

-  AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ 2019 2020

IMPUESTOS DIRECTOS 10.506.812,73 € 10.506.812,73 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 186.127,14 € 186.127,14 €

TASAS, PP.PP Y OTROS INGRESOS (-ING. URBANÍSTICOS) 4.048.722,02 € 4.048.722,02 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.445.299,66 € 6.445.299,66 €

INGRESOS PATRIMONIALES 118.454,66 € 118.454,66 €

(A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES 21.305.416,21 € 21.305.416,21 €

GASTOS DE PERSONAL 9.075.012,98 € 9.075.012,98 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.035.060,98 € 8.035.060,98 €

GASTOS FINANCIEROS 194.174,55 € 194.174,55 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.444.350,00 € 1.444.350,00 €

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 120.000,00 € 120.000,00 €

(B) TOTAL GASTOS CORRIENTES NO FINANCIEROS 18.868.598,51 € 18.868.598,51 €

(1) AHORRO POR OPERACIONES CORRIENTES (A – B) 2.436.817,70 € 2.436.817,70 €

CC.EE. + INGRESOS URBANISTICOS 1.747.014,97 € 0,00 €

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148.550,37 € 148.550,37 €

(C) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 1.895.565,34 € 148.550,37 €

GASTOS POR INVERSIONES REALES 2.585.368,07 € 2.585.368,07 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 €

(D) TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 2.585.368,07 € 2.585.368,07 €

(2) AHORRO POR OPERACIONES DE CAPITAL (C – D) -689.802,73 € -2.436.817,70 €

(3) RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (1 + 2) 1.747.014,97 € 0,00 €

-  O.A.C.S.E.

O.A.C.S.E. 2019 2020

TASAS, PP.PP Y OTROS ING. 108.335,20 € 108.335,20 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.739.626,00 € 3.739.626,00 €
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INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 €

(A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.847.961,20 € 3.847.961,20 €

GASTOS DE PERSONAL 2.920.285,98 € 2.920.285,98 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 734.276,00 € 734.276,00 €

GASTOS FINANCIEROS 500,00 € 500,00 €

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 142.614,22 € 142.614,22 €

(B) TOTAL GASTOS CORRIENTES 3.797.676,20 € 3.797.676,20 €

(1) AHORRO POR OPERACIONES CORRIENTES (A – B) 50.285,00 € 50.285,00 €

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 €

(C) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 0,00 € 0,00 €

GASTOS POR INVERSIONES REALES 50.285,00 € 50.285,00 €

(D) TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 50.285,00 € 50.285,00 €

(2) AHORRO POR OPERACIONES DE CAPITAL (C – D) -50.285,00 € -50.285,00 €

(3) RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (1 + 2) 0,00 € 0,00 €

-  CONSOLIDADA

CUENTA CONSOLIDADA 2019 2020

IMPUESTOS DIRECTOS 10.506.812,73 € 10.506.812,73 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 186.127,14 € 186.127,14 €

TASAS, PP.PP Y OTROS INGRESOS (-ING. URBANÍSTICOS) 4.157.057,22 € 4.157.057,22 €

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.859.925,66 € 9.859.925,66 €

INGRESOS PATRIMONIALES 118.454,66 € 118.454,66 €

(A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES 24.828.377,41 € 24.828.377,41 €

GASTOS DE PERSONAL 11.995.298,96 € 11.995.298,96 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.769.336,98 € 8.769.336,98 €

GASTOS FINANCIEROS 194.674,55 € 194.674,55 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.119.350,00 € 1.119.350,00 €

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 262.614,22 € 262.614,22 €

(B) TOTAL GASTOS CORRIENTES NO FINANCIEROS 22.341.274,71 € 22.341.274,71 €

(1) AHORRO POR OPERACIONES CORRIENTES (A – B) 2.487.102,70 € 2.487.102,70 €

CC.EE. + INGRESOS URBANISTICOS 1.747.014,97 € 0,00 €

INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00 €
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148.550,37 € 148.550,37 €

(C) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 1.895.565,34 € 148.550,37 €

GASTOS POR INVERSIONES REALES 2.635.653,07 € 2.635.653,07 €

GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 €

(D) TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 2.635.653,07 € 2.635.653,07 €

(2) AHORRO POR OPERACIONES DE CAPITAL (C – D) -740.087,73 € -2.487.102,70 €

(3) RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (1 + 2) 1.747.014,97 € 0,00 €

5.2.  REGLA DE GASTO

-  AYUNTAMIENTO

REGLA DE GASTO AYUNTAMIENTO 2019 2020

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 18.868.598,51 € 18.868.598,51 €

- INTERESES DE DEUDA -194.174,55 € -194.174,55 €

- TRANSF. A OTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ENTIDAD -325.000,00 € -325.000,00 €

+ AUMENTO CUENTA 413 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS 18.349.423,96 € 18.349.423,96 €

- GASTOS CTES. FINANCIADOS FONDOS DE OTRAS AA.PP. -635.058,00 € -635.058,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 17.714.365,96 € 17.714.365,96 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 2.585.368,07 € 2.585.368,07 €

- GASTOS CAPITAL FINANCIADOS FONDOS DE OTRAS AA.PP. -148.550,37 € -148.550,37 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 2.436.817,70 € 2.436.817,70 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2019 20.151.183,66 € 20.151.183,66 €

GASTO COMPUTABLE 20.591.570,13 € 20.151.183,66 €

VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 555.972,39 € 564.233,14 €

INCREMENTOS RECAUDACIÓN POR F.C.L. GENERALITAT 221.810,00 € 0,00 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2019 21.369.352,52 € 20.715.416,80 €

EXCESO DE GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019 -1.218.168,86 € -564.233,14 €

-  O.A.C.S.E.
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O.A.C.S.E. 2019 2020

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 3.797.676,20 € 3.797.676,20 €

- INTERESES DE DEUDA 0,00 € 0,00 €

- TRANSF. A OTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ENTIDAD 0,00 € 0,00 €

+ AUMENTO CUENTA 413 -4070,260 € 0,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS 3.793.605,94 € 3.797.676,20 €

- GASTOS CTES. FINANCIADOS FONDOS DE OTRAS AA.PP. -2.945.491,26 € -2.945.491,26 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 848.114,68 € 852.184,94 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 50.285,00 € 50.285,00 €

- GASTOS CAPITAL FINANCIADOS FONDOS DE OTRAS AA.PP. 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 50.285,00 € 50.285,00 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2019 898.399,68 € 902.469,94 €

GASTO COMPUTABLE 536.579,94 € 898.399,68 €

VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 14.487,66 € 25.155,19 €

INCREMENTOS RECAUDACIÓN POR F.C.L. GENERALITAT 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2019 551.067,60 € 923.554,87 €

EXCESO DE GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019 347.332,08 € -21.084,93 €

-  CONSOLIDADA

REGLA DE GASTO CONSOLIDADA 2019 2020

GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS 1 A 5 DE GASTOS) 22.666.274,71 € 22.666.274,71 €

- INTERESES DE DEUDA -194.174,55 € -194.174,55 €

- TRANSF. A OTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ENTIDAD -325.000,00 € -325.000,00 €

+ AUMENTO CUENTA 413 -4.070,26 € 0,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES AJUSTADOS 22.143.029,90 € 22.147.100,16 €

- GASTOS CTES. FINANCIADOS FONDOS DE OTRAS AA.PP. -3.580.549,26 € -3.580.549,26 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES COMPUTABLES 18.562.480,64 € 18.566.550,90 €

GASTOS DE CAPITAL (CAPÍTULOS 6 Y 7 DE GASTOS) 2.635.653,07 € 2.635.653,07 €

- GASTOS CAPITAL FINANCIADOS FONDOS DE OTRAS AA.PP. -148.550,37 € -148.550,37 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPUTABLES 2.487.102,70 € 2.487.102,70 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2019 21.049.583,34 € 21.053.653,60 €

GASTO COMPUTABLE 21.128.150,07 € 21.049.583,34 €

34



VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 570.460,05 € 589.388,33 €

INCREMENTOS RECAUDACIÓN POR F.C.L. GENERALITAT 221.810,00 € 0,00 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2019 21.920.420,12 € 21.638.971,67 €

EXCESO DE GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019 -870.836,78 € -585.318,07 €

CONCLUSIÓN

De  acuerdo  con  las  medidas  contempladas  en  el  presente  Plan  Económico-Financiero,  el
Ayuntamiento conseguirá cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto en
los ejercicios 2019 y 2020.»

Segundo.- Publicar edicto en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos meramente informativos, en
cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  23.4  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007 de
2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001,  de 12 de
diciembre de Estabilidad Presupuestaria.  

Asimismo una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación por el Pleno
hasta la finalización de su vigencia. 

Tercero.- Remitir  copia  del  Plan   Económico  Financiero  2019-2020  a  la  Subdirecció  General
d'Elaboració, Programació Pressupostària i  Relacions Financeres amb les Entitats Locals (Direcció
General de Pressupostos) de la Generalitat Valenciana.»

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 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:  09.mp3

Votació:

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

PUNT 10é DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL «I PLA  MUNICIPAL D’IGUALTAT
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D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022»

Dono compte  del  dictamen de la  Comissió  Informativa  de  Benestar  Social,  Sanitat,  Participació
Ciutadana i Joventut que va tenir lloc en data 15 d’abril de 2019, que és del següent tenor literal:

«Dictamen a la proposta d'aprovació del  «I PLA  MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
DE BENICARLÓ 2019-2022»

La presidenta regidora delegada de Benestar Social presenta a la comissió per a dictamen la següent
proposta:

Relació de fets

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim Local, estableix en el seu article 25.o) 
com a competència bàsica de l’entitat local les actuacions en la promoció de la igualtat entre homes 
i dones així com contra la violència de gènere. 

Així mateix, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana estableix que els municipis valencians tenen competències pròpies, entre d’altres, en la 
prestació dels serveis socials, promoció, reinserció social i promoció de polítiques que permeten 
avançar en la igualtat efectiva d'homes i dones. (art. 33.k). 

La recentment aprovada Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de 
la Comunitat Valenciana estableix en l’article 29.d) que els municipis de la Comunitat Valenciana 
tindrà com a competència pròpia, entre d’altres, els serveis d’infància i adolescència, violència de 
genere i masclista, diversitat funcional...//.... 

Cal fer referencia també a la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre homes i
dones que, si be, no estableix competències especifiques, sí que considera que les administracions 
públiques hauran d'adaptar les seves  estructures i procediments per tal d'integrar la perspectiva de 
gènere i assumir l'objectiu de la igualtat de dones i homes en el conjunt de les polítiques i accions 
que es duguen a terme en els seus departaments i serà d'aplicació en tot l'àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana.

L'Ajuntament com a  entitat  més  propera  a  la  ciutadania  ha  de donar  resposta  a  la  situació  de
desigualtat que es produeix entre homes i  dones, incorporant la  perspectiva de gènere, es a dir,
analitzar, fer visible i actuar sobre les causes de la diferencia de rols i les seves conseqüències, i
elaborant plans i polítiques d'igualtat en el municipi. 

Amb aquestes premisses s’ha redactat el I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats que ara es 
presenta, comptant amb la col·laboració de les diferents àrees municipals  i amb l'opinió de la 
ciutadania a través d’una enquesta específica. 

El Pla consta d’un diagnòstic, realitzat amb perspectiva de gènere amb les dades recollides a nivell
municipal  des  de  diferents  fons.  Una  vegada  analitzat  el  context  i  en funció  de les  necessitats
detectades i les oportunitats del municipi,  s’han dissenyat una serie d'accions emmarcades en àrees
d’intervenció. Les àrees d’intervenció proposades són 10: la sensibilització, la participació ciutadana,
l’ocupació, la conciliació, la cultura educació esport i oci, la salut i el benestar social, el medi ambient
i  l’economia. S’ha establert una durada del Pla de 4 anys (2019-2022) i  la creació d’una comissió
d’igualtat com a òrgan encarregat de la implementació, el seguiment i l’avaluació del Pla. 

Una  vegada  redactat  l'esborrany  del  Pla,  procedeix  la  seua  aprovació  i  a  tal  fi  s’incorporen  a
l'expedient informes tècnics del departament de Serveis Socials sobre el contingut general, accions a
desenvolupar i l’aspecte econòmic, respectivament. 
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Per part  de Secretaria i  Intervenció municipals  s'han redactat informes amb resultat favorable a
l'aprovació del Pla, que consten a l'expedient.

Per  tot  el  que  s'ha  exposat,  la  regidora  delegada  de  Benestar  Social  proposa  que  la  Comissió
Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut dictamine favorablement i
trasllade al Ple Municipal  l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el text definitiu del «I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per al municipi  de
Benicarló 2019-2022»

(S'adjunta text proposat)

Sotmesa la proposta a votació, els membres de la Comissió accepten per unanimitat el contingut de 
la mateixa i acorden elevar-la al Ple Municipal per a l’aprovació definitiva.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  10.mp3

Votació:

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

PUNT  11é  DICTAMEN A  LA  PROPOSTA  D’ADHESIÓ  A  LA  XARXA  PÚBLICA  DE  SERVEIS
LINGÜÍSTICS VALENCIANS.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Policia i Seguretat que
va tenir lloc en data 4 d’abril de 2019, que és del següent tenor literal:

«PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA PÚBLICA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS VALENCIANS

Expdt. Núm. 2/2019 AVIVA

La regidora de Normalització Lingüística informe del contingut del decret 13/2019, de 8 de febrer, del
Consell, de creació de la Red pública de Serveis Lingüístics Valencians.

Seguidament  dono  lectura  a  la  següent  proposta  de  la  mateixa  Regidora  de  Normalització
Lingüística:

«I. El 14 de febrer de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret
13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians
(en endavant, la Xarxa).

II. D’acord amb l’article 2 del decret, la Xarxa «és el conjunt organitzat d'entitats públiques titulars de
serveis de planificació lingüística que té com a finalitat crear un espai de treball i diàleg, així com les
sinergies adequades, que permeten compartir i  intercanviar informació,  experiències  i  interessos
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comuns als serveis lingüístics valencians amb la finalitat d'avançar en la normalització lingüística.»

III. Els objectius de la Xarxa, segons l’article 5, són:

«a)  Crear  un  espai  de  treball  on  s’elaboren  estratègies  conjuntes  de  planificació  lingüística
mitjançant les quals es puguen assolir els seus objectius de manera més eficaç.

b)  Articular-se  com  un  canal  àgil  de  comunicació  entre  el  departament  del  Consell  amb
competències en matèria de política lingüística i  els serveis lingüístics valencians de les entitats
locals i les universitats públiques, a fi d’intercanviar informació d’interès relativa a les activitats de
dinamització que realitzen cadascuna d’aquestes.

c) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en
els diferents àmbits d’ús social.

d)  Facilitar  que les  administracions que la integren puguen compartir  eines  i  recursos  en totes
aquelles qüestions relacionades amb les funcions pròpies dels serveis lingüístics valencians.

e) Impulsar, de manera conjunta i coordinada, accions formatives i de reciclatge dels professionals
que integren els serveis lingüístics valencians.

f) Potenciar i visibilitzar els serveis lingüístics valencians com a centres de dinamització social del
valencià,  i  afavorir-ne la consolidació com a centres de referència en qüestions de normalització
lingüística.

g) Fixar criteris d’avaluació i indicadors unificats que permeten obtindre dades sobre la incidència de
les activitats dels serveis lingüístics valencians en la normalització del valencià.»

IV.  D'acord amb l’article 6, la Xarxa estarà integrada, entre d’altres,  per  les «entitats locals de la
Comunitat Valenciana amb serveis destinats a la planificació lingüística que sol·liciten expressament
adherir-s’hi d’acord amb el procediment establit en l’article 8.»

V. En data 07/03/19, la tècnica de Normalització Lingüística, Anna Calvo Bermejo, emet un informe
on detalla les característiques i funcions de la Xarxa i, atés que l’Ajuntament de Benicarló compleix
amb els requisits per formar-ne part, proposa iniciar els tràmits administratius perquè l’Ajuntament
de Benicarló s’hi adherisca i designe les persones que hi representaran l’Ajuntament. 

VI. En data 11/03/19, la regidora de Normalització Lingüística, Marta Escudero Albor, proposa l’inici
dels  tràmits administratius perquè l’Ajuntament de Benicarló s’adherisca a la Xarxa i  designe les
persones que hi representaran l’Ajuntament.

VII.  En  data  26/03/19,  el  secretari  accidental,  Marcos  Segarra  Piñana,  informa  favorablement  la
proposta d’adhesió a la Xarxa i indica, entre altres qüestions, que correspon al Ple municipal acordar
la participació de l’Ajuntament en l’esmentada organització supramunicipal.

VIII. En data 29/03/19, l’interventor, Antonio Losilla Pallarés, emet un informe on indica que l’adhesió
a la Xarxa no comporta cap dotació econòmica extra amb càrrec al pressupost municipal, per la qual
cosa  l’assumpte  no  dona  lloc  al  reconeixement  i  liquidació  de  drets  o  obligacions  per  part  de
l’Ajuntament de Benicarló i, en conseqüència, queda fora de la funció interventora.

Per tot el  que s'ha exposat,  la  regidora de Normalització Lingüística proposa que a la Comissió
Informativa de Governació adopte els acord següents, per tal de, si escau, elevar-los al Ple:

Primer.  Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics
Valencians i fer constar que:

• L’espai on el personal adscrit als serveis lingüístics realitza les actuacions pròpies d’aquests
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està correctament condicionat perquè aquestes es realitzen amb normalitat i adequació a la
seua categoria professional.

• L’entitat disposa en la relació de llocs de treball d’un lloc amb la classificació A2, amb la
qualificació professional adequada per a realitzar les tasques pròpies dels serveis lingüístics.

Segon. Designar les següents persones representant i suplent de l’Ajuntament de Benicarló per a
formar-ne part:

• representant: Anna Calvo Bermejo, tècnica lingüística, o la persona que ocupe el lloc de
tècnic/a lingüístic/a.

• suplent:  Marta  Escudero Albor,  regidora  de Normalització  Lingüística,  o  la  persona que
ocupe  el  càrrec  com  a  conseqüència  d’un  procés  electoral  o  de  modificació  de  les
delegacions en els distints serveis municipals

Tercer. Facultar l’Alcaldia per a signar tota la documentació que siga necessària.

Quart. Notificar aquesta resolució als departaments de Secretaria, Aviva Benicarló, així com al Ple
del Consell dels Serveis Lingüístics Valencians perquè n’acorde la integració.»

Els membres de la Comissió informen favorablement la proposta.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  11.mp3

Votació:

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

PUNT 12é DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE TOTES LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER
LA  PRESIDÈNCIA  DE  L’ORGANISME  AUTÒNOM  DE  CENTRES  SOCIALS  ESPECIALITZATS
CONTRARIES  ALS  REPAROS  EFECTUATS,  AIXÍ  COM  DE  LES  PRINCIPALS  ANOMALIES
DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, REFERITS A L’EXERCICI 2018, (EX. 027/2019-INT).

Dono compte de l’informe emès pel Viceinterventor, en data 07 de març de 2019, respecte de totes
les  resolucions  adoptades  per  la  presidència  de  l’Organisme  Autònom  de  Centres  Socials
Especialitzats contràries als reparos efectuats, així com de les principals anomalies detectades en
matèria d’ingressos, referits a l’exercici 2018.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 13é DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LA LLEI
DE  MOROSITAT  DE   L’ORGANISME  AUTÒNOM  DE  CENTRES  SOCIALS  ESPECIALITZATS,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018.

Dono compte de l’informe núm.  13/2019 de la  Intervenció  de l‘Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats, de data 28 de gener de 2019, sobre la Llei de Morositat del quart  trimestre de
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2018.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 14é DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE
L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE MARÇ DE 2019 AL 12 D’ABRIL
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 març de 2019 al 12 d’abril de 2019. 

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT 15é PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.

1.  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  L’ACORD  D’APROVACIÓ  DE  LA  RLT  DE  L’OACSE  PER
L’EXERCICI 2019.

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  se  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, l’aprovació definitiva de l’acord d’aprovació de la relació de
llocs de treball (RLT) de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats adoptat per la seua
Junta Rectora en data 15  de març de 2019, del següent tenor literal:

«Proposta d'aprovació de la RLT de l'OACSE per l'exercici 2019.

Vista la  documentació  que consta en l’expedient  01/19-RLT,  de  la  relació de llocs  de treballs  de
l’OACSE per a l’exercici 2019.

Vista la proposta de la presidència delegada de l’OACSE de data 28 de febrer de 2019.

Per part de la Junta Rectora de l’OACSE, per unanimitat dels membres assistents,  S’ACORDA:

Primer.-  Aprovar  la  Modificació  de  la  RLT  amb el  següent  detall  de  llocs  de  treball  adscrits  als
diferents llocs de treball:

1. CREACIÓ PLACES I/O LLOCS:

B.- PERSONAL LABORAL

• Creació del lloc de treball de coordinador/subdirector de residència i centre de dia

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

L1B010100DPP Subdirector/a de 
centre

22.339,53 Completa Laboral

• Creació del lloc de treball de DUE a dedicació parcial
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CENTRE DE DIA 09 D'OCTUBRE

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

L1B020212CD3 DUE (Infermer/a) 11.169,76 Parcial 1/2J Laboral

• Creació del lloc de treball d'auxiliar d'infermeria

CENTRE GERIÀTRIC SANT BERTOMEU

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

L18D040100CG Auxiliar d'infermeria 15.276,40 Completa Laboral

2. AMORTITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

B.- PERSONAL LABORAL

• Amortització del lloc de treball de direcció de Centre de dia 

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi Denominació R.Anuals Dedicació Reserva

L1B010112DPP Directora * 12.210,77 € Total Laboral

• Inclou plus de direcció (273,73 Grup A, 212,34 Grup B Jornada completa)

3. MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL

B.- PERSONAL LABORAL

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

• Ampliació de la dedicació d'un lloc de cuinera de parcial a total.

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

2018

L2D040312DPP Cuiner/a 7.343,36 € Parcial Laboral
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L3D040312DPP Cuiner/a 7.343,36 € Parcial Laboral

2019

L2D040312DPP Cuiner/a 11.460,42 €
Parcial(3/4

j.) Laboral

L3D040312DPP Cuiner/a 11.460,42 €
Parcial(3/4

j.) Laboral

 RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

• Ampliació del lloc de treball de cuidadora amb dedicació de 6 mesos a l'any a 9 mesos.

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

2018

L2D040100DPA Cuidadora***& 7.396,16 € Total Laboral

& 6 mesos a l'any
2019

L2D040100DPA Cuidadora***& 11.457,30 € Total Laboral

& 9 mesos a l'any

CENTRE GERIÀTRIC SANT BERTOMEU

• Modificació de lloc de treball de DUE en funcions als centres de persones majors, passant a
ser únicament amb funcions al Centre geriàtric

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

2018

L3B020200CG DUE*****” 21.847,96 € Total Laboral

“ Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE
***** Cobra plus de festivitat per dia treballat

2019

L3B020200CG DUE***** 22.339,53 € Total Labora

***** Cobra plus de festivitat per dia treballat

• Ampliació de la dedicació d'un lloc de fisioterapeuta de parcial a total.

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

2018
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L1B020334CG Fisioterapeuta” 16.385,97 € Total Laboral

“ Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE

2019

L1B020300CG Fisioterapeuta” 22.339,53 € Total Laboral

“ Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE

• Ampliació de la dedicació d'un lloc d'animadora sociocultural de parcial a total.

Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

2018

L1C030134CG
Animadora 
sociocultural” 13.509,91 € Total Laboral

“ Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE

2019

L1C030134CG
Animadora 
sociocultural” 18.418,50 € Total Laboral

“ Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE

Segon.-  Aprovar la RLT del OACSE per al 2019 amb la incorporació de les modificacions del punt
primer

A. PERSONAL FUNCIONARI

SEU DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Codi Denominació Grup
Llei

30/1984

Subgrup
Llei

7/2007

Complemen
t Destinació

Complement 
Específic 

Dedicació

F1A28SE Director/a O.A A A1 28 15.412,68 Total

F2D18SG Auxiliar
Administratiu/va

D C2 18 5.263,95 Total

F3C20SG Administratiu/va C C1 20 7.763,91 Total

F4C20SG Administratiu/va C C1 20 7.763,91 Total
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B. PERSONAL LABORAL

SEU DE L’ORGANISME AUTÒNOM
Codi Denominació R. Anuals Dedicació Reserva

L1B020100OA Treballador/a Social 22.339,53 € Total Laboral

-CENTRE GERIÀTRIC SANT BERTOMEU

Codi Denominació R.Anuals Dedicació Reserva

L1B020100CG Director/a* 25.731,78 Total Laboral

L1A010134CG Metge/essa” 20.109,27 Parcial 3/4 J Laboral

L1B020200CG DUE***** 22.339,53 Total Laboral

L2B020200CG DUE***** 22.339,53 Total Laboral

L3B020200CG DUE *****” 22.339,53 Total Laboral

L1B020300CG Fisioterapeuta” 22.339,53 Total Laboral

L1DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L2DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L3DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L4DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L5DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L6DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L7DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L8DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L9DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L10DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L11DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L12DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L13DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L14DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L15DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L16DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L17DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L18DO40100CG Aux.de Infermeria*** 15.276,40 Total Laboral

L2D040512CG Cuidador/Gerocultor/a*** 15.276,40 Total Laboral

L3D040500CG Cuidador/Gerocultor/a*** 15.276,40 Total Laboral

L1C030134CG Anim.Sociocultural” 18.418,50 Total Laboral
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L1DO40300CG Cuiner/a ***** 15017,17 Total Laboral

L2DO4O300CG Cuiner/a ***** 15017,17 Total Laboral

L1EO50300CG Pinxe ***** 13640,90 Total Laboral

L1DO40200CG Governanta ***** 15377,55 Total Laboral

L1EO50100CG Op. de Neteja ***** 13640,90 Total Laboral

L3EO50100CG Op. de Neteja ***** 13640,90 Total Laboral

L4EO50100CG Op. de Neteja ***** 13640,90 Total Laboral

L5EO50100CG Op. de Neteja *****@ 13640,90 Total Laboral

L6EO50100CG Op. de Neteja ***** 13640,90 Total Laboral

L8EO50100CG Op. de Neteja ***** 13640,90 Total Laboral

L2E050300CG Auxiliar de menjador ***** 13640,90 Total Laboral

L3E050300CG Auxiliar de menjador *****@ 13640,90 Total Laboral

L1E050312CG Auxiliar de menjador 6.820,45 Parcial 1/2 J Laboral

L1D040500CG Oficial Manteniment **** 16.094,39 Total Laboral

L3E050412CG Porter-Ordenança@ 6.820,45 Parcial Laboral

L2E050412CG Porter/a – Ordenança @ 6.820,45 Parcial Laboral

*Inclou plus de Direcció
*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat
**** Inclou plus de disponibilitat
***** Plaça que cobra plus de festivitat per dia treballat
@ Places reservades al torn de discapacitat.
“ Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE

CENTRE DE DIA 9 D'OCTUBRE

Codi Denominació R.Anuals Dedicació Reserva

L1A010100CD3 Psicòloga Directora” 29.355,83 Total Laboral

L1D040100CD3 Auxiliar infermeria 15.276,40 Total Laboral

L2D040100CD3 Auxiliar infermeria 15.276,40 Total Laboral

L3D040100CD3 Auxiliar infermeria 15.276,40 Total Laboral

L1B020212CD3 DUE (Infermer/a) 11.169,76 Parcial 1/2J Laboral

“ Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE

RESIDÈNCIA  I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi Denominació R.Anuals Dedicació Reserva

L1A010100DPP Psicòleg-Director* 31.432.35 Total Laboral
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L1B020200DPP DUE ***** 22.339,53 Total Laboral

L2B020200DPP DUE ***** 22.339,53 Total Laboral

L3B020200DPP DUE ***** 22.339,53 Total Laboral

L1B020300DPP Fisioterapeuta 22.339,53 Total Laboral

L1DO40400DPP Governanta 15377,55 Total Laboral

L1DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L3DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L4DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L5DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L7DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L8DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L9DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L10DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L11DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L12DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L13DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L14DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L15DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L16DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L18DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L20DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L22DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L23DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L24DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L25DO40100DPP Aux.Ocupacional** 15.276,40 Total Laboral

L26DO40100DPP Aux.Ocupacional 15.276,40 Total Laboral

L27DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L28DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L1DO40400DPP Cuidador/a *** 15.276,40 Total Laboral

L2DO40400DPP Cuidador/a *** 15.276,40 Total Laboral

L3DO40400DPP Cuidador/a *** 15.276,40 Total Laboral

L11DO40400DPP Cuidador/a *** 15.276,40 Total Laboral

L13DO40400DPP Cuidador/a *** 15.276,40 Total Laboral
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L1DO40300DPP Cuiner/a ***** 15017,17 Total Laboral

L2DO40300DPP Cuiner/a ***** 11.460,42 Parcial(3/4j) Laboral

L3D040312DPP Cuiner/a ***** 11.460,62 Parcial(3/4j) Laboral

L1D040500DPP Oficial Manteniment 15.017,19 Total Laboral

L1E050312DPP Auxiliar de cuina 6.820,45 Parcial Laboral

L1B010100DPP Subdirector/a de centre 22.339,53 Completa Laboral

L29DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L30DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L31DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L32DO40100DPP Conductor 15.276,40 Total Laboral

L33DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L34DO40100DPP Aux.Ocupacional*** 15.276,40 Total Laboral

L1D040600DPP Auxiliar de direcció ****@ 14.890,98 Total Laboral

*Inclou plus de Direcció 
** D'acord amb les necessitats del servei podrà ser d'aplicació per aquest lloc de treball el 
plus de festivitat/nocturnitat.
*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat
**** Lloc de treball amb funcions en els centres de discapacitats i majors
***** Places que cobren plus de festivitat per dia treballat

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

Codi Denominació R.Anuals Dedicació Reserva

L1B020100DPA Directora* 24.971,04 Total Laboral

L1B020400DPA Educador ** 22.339,53 Total Laboral

L1D040100DPA Cuidador/a*** 15.276,40 Total Laboral

L2D040100DPA Cuidadora***& 11.457,30 € Total Laboral

L3D040100DPA Cuidador/a*** 15.276,40 Total Laboral

L4D040100DPA Cuidador/a*** 15.276,40 Total Laboral

L5D040100DPA Cuidador/a*** 15.276,40 Total Laboral

L6D040112DPA Cuidador/a*** 15.276,40 Total Laboral

L1DO40312DPA Cuiner/a ***** 7.508,58 Parcial Laboral

L1EO50100DPA Operari/a Neteja 13640,90 Total Laboral

*Inclou plus de direcció
** Lloc de treball amb funcions sobre els centres de discapacitats.
*** Places que inclouen plus de nocturnitat i cobren festivitat per dia treballat
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***** Places que cobren plus de festivitat
&  9 mesos a l'any

Tercer.- Elevar els acords adoptats a l’aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament de Benicarló.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  15.mp3

Votació:

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

PUNT 16é PRECS I PREGUNTES.

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

Àudio:  16.mp3

I com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 22.15 h. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa, a Benicarló el 25 d’abril de  2019.

Vist i plau

L’alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando
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