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

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 9/2019 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter extraordinari i en primer convocatòria, el dia 23 de maig de 2019, és del següent
tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 9/2019 QUE VA TENIR LLOC EL DIA
23 DE MAIG DE 2019

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 23 de maig de 2019, es
reuneixen,  amb caràcter  extraordinari  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 20 de maig de 2019. 

PUNT 1r APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
NÚM. 8/2019, DE 7 DE MAIG DE 2019.

El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió
extraordinària núm. 8/2019, de 7 de maig de 2019.

PUNT 2n DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D’ACCEPTACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  DE  LA
GENERALITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D’IAE EN ELS EDIFICIS DEL CEIP MESTRE
FRANCESC CATALÁN I ELS IES JOAN COROMINES I RAMÓN CID (PLA EDIFICANT).

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

«Dictamen a la proposta d’acceptació de la delegació de competències de la Generalitat Valenciana
per a  la  realització  d’IAE en  els  edificis  del  CEIP «Mestre  Francesc  Catalán»  i els  IES  «Joan
Coromines» i «Ramón Cid» (PLA EDIFICANT).- Es sotmet a consideració de la Comissió la següent
proposta de la Alcaldia, de data 15 de maig de 2019:

Relació de fets

Atès  el  Decret  Llei  5/2017,  de  20  d’octubre,  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  pel  qual
s’estableix  el  règim  jurídic  de  cooperació  entre  la  Generalitat  i  les  administracions  locals  de  la
Comunitat Valenciana per a la  construcció, l’ampliació, l’adequació, la  reforma i  l’equipament de
centres públics docents de la Generalitat(PLA EDIFICANT).

Atès  que  el  CEIP  Francesc  Catalán,  així  com,  el  dos  centres  d’educació  secundària  (IES  Joan
Coromines i IES Ramón Cid) situats en el terme municipal de Benicarló, han manifestat l’interés per
incloure  en  el  Pla  Edificant  diverses  propostes  de  reforma  dels  dits  centres,  mitjançant  acords
adoptats en seus Consells Escolars respectius, celebrats en dates 1 de març i 13 de febrer de 2018,
respectivament, i que així va ser ratificat pel Consell Escolar Municipal, celebrat en data 24 de maig
de 2018.

Atès els informes emesos per la Unitat Tècnica de la Direcció Territorial de Castelló, de la Conselleria
d’Educació,  Investigació,  Cultura i  Esport,  en dates 8 i  16 de novembre de 2018,  en els  quals  es
proposa la realització d’una Avaluació Estructurals dels referits edificis, com a requisit previ per a
determinar el tipus d’actuació a executar en els dits centres, ja que les conclusions de l’avaluació
afecten directament a la viabilitat de les diferents opcions d’intervenció en els dits edificis.

Atès que en data 30/11/2018 l’Ajuntament de Benicarló va formalitzar la sol·licitud de documentació i
informació  prèvia  a  l’adhesió  al  Pla  Edificant  per  a  la  realització  dels  corresponents  informes
d’avaluació estructural  dels  edificis  en els  que s’ubiquen el  CEIP Francesc Catalán i  els IES Joan
Coromines i Ramón Cid.

Atès que en data 20/12/2018, la Conselleria va contestar per correu electrònic, indicant que podíem
realitzar  sol·licitud de delegació  de competències  en la  plataforma de gestió electrònica  del  Pla
Edificant, aportant la documentació referida en l’article 7 del  Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre.

Atès que en data 15/03/2019 l’Ajuntament de Benicarló va sol·licitar per via telemàtica la delegació de
les competències per a la realització dels corresponents informes d’avaluació estructural dels edificis
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del CEIP Mestre Francesc Catalán  i dels IES Joan Coromines i Ramón Cid.

Atès que en data 30/04/2019, el secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Sr. José Miguel Soler
Gracia,  ha  emés  les  corresponents  propostes  de  resolució  de  delegació  de  competències  en
l’Ajuntament de Benicarló per a la realització d’estudis de patologies estructurals amb caràcter previ
a  les  obres  d’adequació/rehabilitació  dels  centres  CEIP  Mestre  Francesc  Catalán,  l’IES  Joan
Coromines i l’IES Ramón Cid.

Considerant  allò  previst  en  l’art.  8  del  Decret  Llei  5/2017,  de  20  d’octubre,  del  Consell  de  la
Generalitat Valenciana, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les
administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la
reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat(PLA EDIFICANT).

Per  tot  el  que  s'ha  exposat,  proposo  al  Ple  de  la  corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió
Informativa de l’àrea de Serveis al Territori, que adopte els acord següents:

1. Acceptar  en  tots  els  seus  termes  la  delegació  de  competències  en  l’Ajuntament  de
Benicarló per a la realització d’estudis de patologies estructurals amb caràcter previ a les
obres d’adequació/rehabilitació del centre CEIP Mestre Francesc Catalán, d’acord amb la
proposta de resolució de  data 30/04/2019, emesa pel secretari  autonòmic d’Educació i
Investigació, Sr. José Miguel Soler Gracia.

2. Acceptar  en  tots  els  seus  termes  la  delegació  de  competències  en  l’Ajuntament  de
Benicarló per a la realització d’estudis de patologies estructurals amb caràcter previ a les
obres d’adequació/rehabilitació del centre IES Joan Coromines, d’acord amb la proposta de
resolució de  data 30/04/2019, emesa pel secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Sr.
José Miguel Soler Gracia.

3. Acceptar  en  tots  els  seus  termes  la  delegació  de  competències  en  l’Ajuntament  de
Benicarló per a la realització d’estudis de patologies estructurals amb caràcter previ a les
obres  d’adequació/rehabilitació  del  centre  IES  Ramón  Cid,  d’acord  amb la  proposta  de
resolució de  data 30/04/2019, emesa pel secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Sr.
José Miguel Soler Gracia.

4. Comunicar aquests acords a la  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al
seu coneixement, i als efectes oportuns, d’acord amb el procediment previst en el Decret
Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell.

5. Comunicar aquests acords a la Intervenció municipal, per al seu coneixement, i als efectes
oportuns.

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
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Votació:

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

PUNT 3r DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  LA  COMPOSICIÓ  DE  LA
COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2019 I NADAL I REIS 2019-2020, I DE LES DATES DE LES
FESTES PATRONALS 2019.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, que va tenir
lloc en data 16 d’abril de 2019, que és del següent tenor literal:

«Proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2019 i Nadal i reis
2019-2020, i dades de celebració de les Festes Patronals 2019. 

Expedient 77/2019 Cultura

La secretària de la Comissió llegeix la proposta del regidor delegat de Festes per l’aprovació de
la relació de membres de la Comissió de festes i les dades de celebració de les festes patronals
2019:

«Vistes  les  sol·licituds presentades  pels  interessats  en formar  part  de  la  Comissió  de  Festes de
Benicarló.

Atès l'acordat pels senyors i senyores reunits en data 3 d’abril de 2019, prèviament convocats pel   
regidor delegat de Festes, per proposar a la corporació municipal, la composició de la Comissió de 
Festes per organitzar les Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020, així com, les dates de 
celebració de les Festes Patronals 2019.

Per tot el que s'ha exposat, el regidor delegat de Festes, proposa al Ple de l’Ajuntament adopte els 
acord següents:

1r.- Aprovar la següent composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals 2019 i Nadal i 
Reis 2019-2020:

Regidor delegat de Festes i president de la Comissió de Festes, Ildefonso Añó Lores

Vicepresident i responsable Àrea Festejos Taurins, Ángel Laguna Marqués

Vicepresident i responsable de l'Àrea de Protocol, Carlos Sánchez Redorat

Vicepresidenta i responsable de l'Àrea d'Espectacles, Anna Foix Giner

Vicepresident i responsable de l'Àrea de Carrer i Entitats, Paco Medinilla Gómez

Vicepresident i responsable de l'Àrea de Seguretat i Serveis i Logística, Juan  Maluenda Cerdá

Vicepresident i responsable de l'Àrea d'Impremta i Comunicació, Adrían Octavio Senar

Vicepresident i responsable de l’Àrea de coordinació amb les Penyes, Alfonso Marqués Míguez

Vocals,

Emilio Altabella García

David Gil Llorach

Eric Violat Gallego

4



Javier Giner Tobias

Miguel Bosch Coll

Rubén García Soriano

Javier Esteller Miquel

Guillem Fidel Ripollés Prats

José Manuel Esteller Miquel

Alejandro Ancosta Fresquet

Juan Iván Aleman Borja

Joan Bosch Pau

Jordi Brusca Calvet

Cristian Arin Esteller

Natalia Sanz Gurrea

Enric Ruiz Antolín

Mónica Vallés Alberich

2n.- Designar els dies compresos del 16 al 25 d'agost de 2019, ambdós inclosos, per celebrar les Festes
Patronals de la ciutat.»

Els membres presents aproven la proposta a excepció de la Sra. Eugenio, el Sr. García, el Sr. Simó i el
Sr. Cornelles, els quals manifesten la seua abstenció.»

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  L’APROVACIÓ  DE  L’ACORD  DE  LA  TAULA  GENERAL  DE
NEGOCIACIÓ SOBRE RÈGIM RETRIBUTIU EN LA SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL
PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT.

Dono compte del  dictamen de la  Comissió  Informativa de l’Àrea de Serveis  Generals  i  Policia i
Seguretat que va tenir lloc en data 20 de maig de 2019, que és del següent tenor literal:

«APROVACIÓ DE L’ACORD DE LA TAULA GENERAL DE NEGOCIACIÓ SOBRE RÈGIM RETRIBUTIU
EN  LA  SITUACIÓ  D’INCAPACITAT  TEMPORAL  DEL  PERSONAL  AL  SERVEI  D’AQUEST
AJUNTAMENT.
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Exp.  54/2019, RRHH.

Dono lectura a la següent proposta de la Regidora de Recursos Humans de data  17/5/2019, que diu:

“Las modificaciones normativas efectuadas por el RDL 20/2012, para la inclusión de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó temporalmente
el régimen retributivo del personal incluido en los distintos regímenes de Seguridad Social durante la
situación de incapacidad temporal, reduciéndolo.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través de su
disposición adicional quincuagésima cuarta, ha venido a establecer un nuevo marco normativo para
el régimen de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que
elimina las restricciones existentes hasta este momento y permite que cada Administración Pública
determine, previa negociación colectiva, las retribuciones que ha de percibir durante la situación de
incapacidad temporal el personal a su servicio.

En virtud de esta previsión, se ha llevado a cabo la preceptiva negociación colectiva en la Mesa
General de Negociación del Ayuntamiento, órgano de los previstos en el artículo 36.3  del Texto
Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al que le corresponde la negociación de los asuntos comunes
tanto al personal funcionario como al personal laboral del Ayuntamiento.

Como resultado de esta negociación, se ha alcanzado el Acuerdo por el que se establece la plenitud
retributiva  para  el  personal  funcionario  o  laboral  del  Ayuntamiento,  incluidos  los  funcionarios
integrados, que se encuentre en la situación legal de incapacidad temporal, garantizando durante
esta situación la percepción del cien por cien de las retribuciones ordinarias correspondientes al mes
de inicio de la incapacidad temporal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para que
los Acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación que versen sobre materias competencia de los
órganos  de  gobierno  de  las  Administraciones  Públicas  sean  válidos  y  eficaces,  es  necesaria  la
aprobación expresa y formal por estos órganos. 

La aprobación del régimen de régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal, dado que
es fijo y periódico, corresponde al Pleno.

Visto el informe del técnico de Recursos Humanos de fecha 13 de mayo de 2019.

Visto el informe favorable del viceinterventor municipal de fecha 16 de mayo de 2019.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases  de  régimen  local,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos:

“Primero.- Aprobar el Acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre Régimen Retributivo en la
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de este Ayuntamiento, en aplicación de la
DA 54ª de la  Ley 6/2018, de 3  de julio,  de Presupuestos Generales del  Estado para el año 2018,
relativo a la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de
las Administraciones Públicas, con el siguiente tenor literal:

Aprobar para todo el personal, funcionario o laboral, incluidos los funcionarios integrados
(extinta  MUNPAL),  incluidos  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  que  el
complemento  retributivo  desde  el  primer  día  en  situación  de  incapacidad  temporal  o
licencia  por  enfermedad,  sumado a la  prestación del  Régimen General  de  la  Seguridad
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Social,  alcance el  cien por  cien de sus  retribuciones  ordinarias  del  mes  de inicio  de  la
incapacidad temporal.

Aprobar que el complemento de productividad no fija ni periódica, gratificaciones no fijas ni
periódicas,  horas  extraordinarias,  así  como  otros  conceptos  retributivos  de  naturaleza
análoga se regirán por las reglas y criterios de aplicación que estén establecidos para cada
uno de ellos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el apartado anterior.

Dicho  acuerdo  entrá  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  aprobación  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento. 

El empleado público que ya esté en situación de IT se estará a lo aplicable de acuerdo con la
situación vigente en el momento de causar el derecho (Acuerdo Plenario 19/12/2012).

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo por el medio usual a todos los empleados públicos, así
como trasladar dicha resolución a la Junta de Personal y Comité de Empresa para su conocimiento y
efectos.

Cuarto.-  Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,  podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en la ciudad de Castellón de
la Plana, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, también se puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que establecen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Igualmente se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.”

La Regidora explica el contingut de la seua proposta i el regidor Sr. Serrano Forner, pregunta si en
aquesta proposta està inclòs  el  personal  eventual,  els  de plans  d'ocupació,  etc.,  contestant-la  la
regidora que no està inclòs i que aquest personal únicament participa en la festivitat del patró.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  04.mp3

Votació:

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

PUNT 5é DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 14/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/14.
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Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 20 de maig de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 14/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/14.

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 15 maig de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  168/2019,  de  data  14  de  maig  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del  reconeixement extrajudicial  de crèdits núm. 14/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/14.

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. 168/2019, de
data 14 de maig de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt,  per  un import total de 620.167,48€, i  que correspon a les factures que s'expressen en la
relació de factures núm. F/2019/14.»

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:  05.mp3

Votació:

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

PUNT 6é DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 15/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/15.
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Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 20 de maig de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 15/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/15.

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 15 de maig de 2019, 

Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  169/2019,  de  data  14  de  maig  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del  reconeixement extrajudicial  de crèdits núm.  15/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/15, que ascendeix a un total de 30.181,68€

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 que en data 17 de maig de 2019 ha estat emès informe  per la Cap de Comunicació i Protocol  del
següent tenor literal: 

«Exposició de fets

Vist que en dat 1 d’abril de 2019 vaig firmar la factura F/2019/1356 corresponent a la campanya de
publicitat de Falles 2018 emesa per la cadena de ràdio Imagina ràdio a nom de l’empresa Terres de
l’Ebre Comunicació Multimèdia SLU, amb número de document Rect-A 131 i import de 363 euros.

Vist  que el  mateix  dia  1  d’abril  de  2019, un minut  després,  va quedar firmada per  mi  una altra
F/2019/1357 amb el  mateix concepte,  el  mateix import i  la  mateixa empresa emissora però amb
número  de  document  diferent:  Terres  de  l’Ebre  Comunicació  Multimèdia  SLU,  amb número  de
document A—131 i import 363 euros. 

Vist que la campanya de publicitat de Falles 2018 no es va emetre per duplicat.

Vist que es tracta d’un error en la firma de la segona factura F/2019/1357.

Proposo 

«Primer. Tramitar la factura F/2019/1356 de l’empresa Terres de l’Ebre Comunicació Multimèdia SLU
per import de 363 euros amb número de document Rect-A 131.

Segon.  Eliminar  i  no  tramitar  la  factura  F/2019/1357  de  l’empresa  Terres  de  l’Ebre  Comunicació
Multimèdia SLU per import de 363 euros amb número de document A—131»

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:
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Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 169/2019, de
data 15 de maig de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt,  que  correspon a  les  factures  que  s'expressen en  la  relació  de  factures  núm.  F/2019/15,
exceptuant la factura núm registre. F/2019/1357 per import de 363,00€, resultant l’import total de la
relació núm. F/2019/15 de  29.818,68€.

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:  06.mp3

Votació:

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

PUNT 7é DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 16/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/16.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 20 de maig de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 16/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/16.

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 15 de maig de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  170/2019,  de  data  14  de  maig  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 16/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/16.

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.
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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. 170/2019, de
data 14 de maig de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 605,00€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de
factures núm. F/2019/16.»

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. 17/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/17.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 20 de maig de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 17/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/17.

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 15 de maig de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  171/2019,  de  data  14  de  maig  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del  reconeixement extrajudicial  de crèdits núm.  17/2019,  en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/17.

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
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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. 171/2019, de
data 14 de maig de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 12.650,52€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de  factures  núm.  F/2019/17  i  prosseguir  amb  el  procediment  de  justificació  dels  pagaments  a
justificar.»

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 DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 23
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT
NÚM. I-006/19-HPP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 20 de maig de 2019, que és del següent tenor literal:

«  DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 23 D’EXECUCIÓ  
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2019, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT NÚM. I-006/19-HPP.

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 15 de maig de 2019, del següent tenor literal:

«Siendo que por el Concejal Delegado de Deportes en fecha 14 de mayo de 2019, ha sido emitida
propuesta relativa a la modificación de la Base de Ejecución 23 de las de Ejecución del presupuesto
municipal  del  Ayuntamiento  de  Benicarló  para  el  ejercicio  2019,  referida  a  las  Subvenciones
nominativas, en la que propone incrementar la subvención nominativa en favor del “Club Baloncesto
Benicarló”,  debido  al  aumento  de  desplazamientos  del  equipo  por  ampliación  del  calendario
competitivo. 

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General,  en  fecha 15  de  mayo de  2019,  relativo  a  la
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Modificación de la Base 23. 

Por  todo  lo  expuesto  y  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Servicios
Económicos, propongo al Pleno  de la Corporación la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación de la base 23 de las de Ejecución del presupuesto
municipal  del  Ayuntamiento  de  Benicarló  para  el  ejercicio  2019,  referida  a  las  Subvenciones
nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, en el sentido que
donde dice:

(...//...)  

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

CLUB BALONCESTO BENICARLÓ 12.000,00  08.34190.48000

(...//...)  

Ha de quedar redactado de la siguiente forma:

(...//...)  

BENEFICIARIO IMPORTE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

CLUB BALONCESTO BENICARLÓ 15.000,00 08.34190.48000

(...//...)  

Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo de aprobación inicial de la Base 23 de
las de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2019,
referida a las Subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló
para el ejercicio 2019,  mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, por un plazo de 15 días, durante
los cuales los interesados podrán presentar  las reclamaciones que estimen convenientes ante el
Pleno de esta Corporación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de las
Haciendas Locales. 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el período de exposición pública,  el
acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.   

Tercero.- Una vez aprobada definitivamente la modificación, publicar el contenido de la misma en el
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, remitiéndose copia de la misma a la Administración del
Estado y a la correspondiente Administración de la Comunidad Autónoma.»

En conseqüència,  la  Comissió,  per  unanimitat dels  membres assistents,  dictamina favorablement
elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»
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Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  09.mp3

Votació:

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

PUNT 10é DACIÓ   DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  SEGUIMENT  DEL  PLA  D’AJUST
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. (EX. I-003/19-HPP).

Dono compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de 2019,
emès pel Sr. Interventor en data 23 d’abril de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 11é DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DEL  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. (EX. I- 004/19-HPP).

Dono compte de l’informe de compliment de la Llei de Morositat corresponent al primer trimestre
de 2019, emès pel Sr. Interventor en data 23 d’abril de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 12é PRECS I PREGUNTES.

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

Àudio:  12.mp3

I com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 21.20 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 23 de maig de  2019.

Vist i plau

L’alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando
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