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

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 13/2019 de la corporació municipal, que va tenir
lloc, amb caràcter ordinari i en primer convocatòria, el dia 25 de juliol de 2019, és del següent tenor
literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 13/2019 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE
JULIOL DE 2019

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 25 de juliol 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: Sr. Ildefonso Añó Lores
Sr. Pedro Manchón Pau
Sra. Gemma Belinda Cerdà Muñoz
Sr. Carlos Flos Fresquet
Sr. Román José Sánchez Mateu
Sra. Isabel Cardona Ferragut
Sra. Clara Cid Blasco
Sr. Fernando José Jovaní Diago
Sra. Mª Inmaculada Díaz Ruiz
Sra. Filomena Natividad Agut Barceló
Sr. Juan Antonio Mañá Ferrer
Sra. Izaskun Maura Soriano
Sra. Lorena Gallén Mundo
Sr. Jorge Llorach Senar
Sra. Mª Aranzazu García Roldán
Sr. Benjamín Martí Esbrí
Sr. Juan José Cornelles Batiste
Sr. José Mª Compte Brosed
Sra. Marta Escudero Albor
Sr. Josep Lluís Segura Monterde

Secretari: Sr. Marcos Segarra Piñana (Secretari accidental)
Interventor: Sr. Antonio Losilla Pallares

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 22 de juliol de 2019. 
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PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES NÚM.
11/2019, DE 15 DE JUNY DE 2019, I NÚM. 12/2019, DE 10 DE JULIOL DE 2019.

El Ple de la  corporació, per  unanimitat dels membres assistents,  acorda aprovar  les actes de les
sessions extraordinàries núm. 11/2019, de 15 de juny de 2019, i núm. 12/2019, de 10 de juliol de 2019

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA REINA, DULCINEA I DAMES
DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2019.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Ciutadà que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«Expte. 136/2019 Cultura

 S'adona de la proposta del regidor delegat de Festes, que diu el següent:

«PROPOSTA APROVACIÓ NOMENAMENT REINA, DULCINEA  I DAMES DE LA CORT D'HONOR
DE LES FESTES PATRONALS 2019

Relació de fets

Amb motiu de la celebració de les properes Festes Patronals, que se celebraran del 16 al 25 d'agost de
2019, en honor a Sant Bartomeu, Sants Màrtirs Abdó i Senén i Santa Maria de la Mar, la Comissió de
Festes, en reunió celebrada en data 15 de juliol de 2019, per unanimitat, va acordar, proposar a Il·lma.
Corporació Municipal per a la seua aprovació, el nomenament de la Reina, Dulcinea i Dames de la
Cort d'Honor de les Festes Patronals 2019.

El regidor delegat de Festes, proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció del següent acord:

1r.- Aprovar el nomenament dels càrrecs de Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes
Patronals 2019, que es detallen a continuació:

Reina de les Festes Patronals, Anna Redó Arenós

Dulcinea, Aitana Querol Colomer

Dames de la Cort d'Honor, 

Marina Fontanet Martí

Dora Marzà Arin

Sandra Roig Ferrer

Núria Herrera Marín

Nerea García Pérez

Laura Bosch Pau

Miriam Sánchez Llopis

Dames Infantils,

María Guijarro Querol

Maira Baran
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Mar Mestre Sànchez

Ruth Mestre Sànchez»

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

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 DEL NOMENAMENT DE LA MANTENIDORA DE LES
FESTES PATRONALS 2019.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Ciutadà que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«Expt. 135/2019   

Vista la proposta de l'Alcaldia, del següent tenor literal:

«PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MANTENIDORA DE LES FESTES PATRONALS 2019

El pròxim mes d'agost es celebraran les nostres Festes Patronals, i dins dels actes programats, un
dels mes importants és el de l'exaltació de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor amb la
imposició de bandes i el Pregó de Festes a càrrec de la Mantenidora.

Per aquest motiu per al Pregó  de les Festes Patronals,  aquesta  Alcaldia proposa a l'Ajuntament el
nomenament de la  Sra. ELSA BELTRAN CATALAN com Mantenidora de les Festes Patronals 2019.
  
La  veterinària  benicarlanda  Elsa  Beltran Catalan  especialitzada en neurologia  i  neurocirurgia,  és
llicenciada per la Facultat de Veterinària de la Universitat Cardenal Herrera - CEU, a València l'any
2002. Posteriorment es va traslladar a Barcelona per a cursar un postgrau clínic a la Universitat
Autònoma. En aquest moment va ser quan es va despertar en ella la passió per l'especialitat de la
neurologia, la qual cosa la va dur a Anglaterra l'any 2006, en busca de millors oportunitats per a la
seua especialització.

L'any 2011 va obtindre la diplomatura pel Col·legi Europeu de Neurologia Veterinària, institució de la
qual forma part actualment com a presidenta del Comitè d'Educació. Paral·lelament, treballa com a
docent a la Universitat de Londres des de l'any 2014, com a professora de neurologia i neurocirurgia
veterinària.  A banda,  segueix  col·laborant  amb diversos  postgraus de neurologia  de  facultats  de
veterinària espanyoles i contribueix amb l'Associació de Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits
Animals (AVEPA), com a membre del comitè científic.

A banda de la formació i la docència, també sent gran passió per la investigació, la qual cosa l'ha dut
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a publicar més de 50 articles en revistes i capítols de llibres d'abast internacional. El seu prestigi li
permet donar conferències arreu del món. Actualment també treballa com a editora del llibre de
Neurologia Veterinària de l'Associació Britànica de Petits Animals (British Small Animal Veterinary
Association) i com a editora associada a la revista Frontier Veterinary Science.

El gener del 2019 se li va atorgar el premi Ángel Herrera-Alumni CEU, com a reconeixement a la
millor alumna per la seua trajectòria professional, emprenedoria i inspiració per a l'èxit. Beltran ha
continuat la seua formació, i el febrer del 2019 va obtindre la diplomatura en Educació Veterinària
per la Universitat de Londres, convertint-se així en membre de l'Acadèmia d'Educació Superior.

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia proposa l'adopció del següent acord:

Nomenar a la Sra.  ELSA BELTRAN CATALAN,  Mantenidora de las Festes Patronals de Benicarló
2019»

La Comissió, per unanimitat, dictamina favorablement la indicada proposta.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  03.mp3

Votació:

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

PUNT  4t.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL  PROGRAMA  D'ACTES  DE  LES
FESTES PATRONALS 2019.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Ciutadà que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«Expt. 138/2019

Atès el programa de les festes patronals proposat per la Comissió de Festes 2019.

Atesa la proposta presentada pel regidor delegat de festes del següent tenor literal:

«PROPOSTA APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES PATRONALS 2019.

Relació de fets

Amb motiu de la celebració de les properes Festes Patronals, que se celebraran del 16 al 25 d'agost de
2019, en honor a Sant Bartomeu, Sants Màrtirs Abdó i Senén i Santa Maria de la Mar, la Comissió de
Festes, en reunió celebrada en data 15 de juliol de 2019, per unanimitat, va acordar, proposar a Il·lma.
Corporació Municipal per a la seua aprovació,  la programació de les Festes Patronals 2019.

El regidor delegat de Festes, proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció del següent acord:

1r.-  Aprovar  el  programa  d'actes  de  les  Festes  Patronals  2019,  redactat  pels  components  de  la
Comissió de Festes.»

La Comissió, per unanimitat, dictamina favorablement la proposta presentada.»
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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  D’INCORPORACIÓ  MEMBRES
COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2019 I NADAL I REIS 2019-2020.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Ciutadà que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«Vista la següent proposta presentada pel regidor delegat de festes: 

«Relació de fets

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

Atès  l'acordat  per  la  Comissió  de  Festes,  en  sessió  celebrada  en  data  15-07-19,  acceptant  les
propostes presentades per Iván Forés Marzal, Ana Bueno Robles, Alejandra Roda Colomer, Antonio
Rodríguez Albiol,  Raül París  García,  Carlos Beltrán Sebastián, Susana Pérez Alonso, Enoc Altabás
Felipo, Sergi Beltrán Casanova, Miguel Ángel Mancheño Tarragó i Nuria Isern Arnau  de formar part
de la Comissió de Festes, per a les Festes Patronals 2019 i Nadal i Reis 2019-2020.

El regidor delegat Festes, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord:

1r.- Aprovar la incorporació dels senyors i senyores a sota esmentats, per formar part de la Comissió 
de Festes de Benicarló i modificar l'acord plenari de data 23 de maig de 2019, mitjançant el qual se va
aprovar la composició de la Comissió de Festes.

Vicepresident i responsable de l’Àrea de Pirotècnia, Iván Forés Marzal

Vicepresidenta i responsable de l'Àrea Econòmica, Ana Bueno Robles

Vicepresidenta, Alejandra Roda Colomer

Vocals, Antonio Rodríguez Albiol

Raül París García

Carlos Beltrán Sebastián

Susana Pérez Alonso

Enoc Altabás Felipo

Sergi Beltrán Casanova

Miguel Ángel Mancheño Tarragó

Nuria Isern Arnau»
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La  Comissió,  per  assentiment  de  tots  els  assistents,   acorda  dictaminar  favorablement  aquesta
proposta.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  05.mp3

Votació:

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

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA NOMENAMENT PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT
CULTURAL DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Ciutadà que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«Exp. 127/2019 Cultura

Dono compte de la proposta del Consell Municipal de Cultura que va tenir lloc el dia 18 de juliol de
2019, del següent tenor literal:

«2. Proposta nomenament persona destacada en l’àmbit cultural de la ciutat de Benicarló 2019.
D'acord amb el que disposa la base 5ª del Reglament que estableix les bases per al nomenament de
la  Persona  Destacada  en  l'Àmbit  Cultural  de  la  Ciutat  de  Benicarló,  s'ha  fet  la  corresponent
convocatòria per tal que aquelles persones o entitats que vulguen presentar candidatures ho puguen
fer. 

Com a conseqüència d'açò, es dóna lectura de la proposta presentada en la que el nom del candidat
proposat es:

• José Antonio Caldés Rodríguez.

A continuació, finalitzada la lectura de la que es considerada una molt bona proposta per tots els
assistents,  els  membres  del  Consell  acorden  per  unanimitat,  proposar  a  José  Antonio  Caldés
Rodríguez, in memoriam, com a Persona destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló
2019.» 

La Comissió, dictamina favorablement dita proposta per unanimitat.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  06.mp3

Votació:

Sotmès  el  dictamen  transcrit  a  votació  del  Ple  de  la  corporació,  s'aprova per  unanimitat dels
membres assistents.
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PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL DE
NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L’ÀMBIT SOCIAL 2019. EXP. BS-76/2019.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Polítiques Inclusives que
va tenir lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«Dictamen a la proposta del Consell Municipal de Benestar Social de nomenament de la Persona
destacada en l'àmbit social 2019. Exp. BS-76/2019.

La Presidenta exposa a la Comissió Informativa per a dictamen el contingut de la següent proposta:

«En reunió del Consell Municipal de Benestar Social celebrada el dia 17 de juliol de 2019 es presenta
una sola candidatura al nomenament de persona destacada en l’àmbit social 2019: la Conferencia
Sant Vicent de Paúl de Benicarló, a proposta de l’entitat Caritas i amb el suport dels representants de
l’entitat Afanias, Associació Espanyola contra el càncer i l’IVASS.

La proposta és votada per unanimitat per part dels assistents a la sessió del Consell. 

A la vista de la votació, els membres del Consell Municipal de Benestar Social adopten els següents 
acords: 

Primer: Proposar la designació de  la Conferència Sant Vicent de Paúl  com a entitat destacada en
l'àmbit de l'acció social  per a l'any 2019. 

Segon: Donar trasllat d'aquesta proposta a la Comissió Informativa de serveis socials i  polítiques
inclusives per a que dictamine i es  propose l'aprovació al Ple Municipal. 

Per tot el que s'ha exposat, la regidora delegada de serveis socials i polítiques inclusives proposa a la
Comissió Informativa de serveis socials i polítiques inclusives l'adopció de l'acord següent:

Primer. Dictaminar favorablement el nomenament de la Conferència Sant Vicent de Paúl com a 
persona destacada en l'àmbit de l'acció social de l'any 2019. 

Segon.- Sotmetre aquest dictamen a la seua aprovació, pel Plenari de l'Ajuntament». 

La presidenta de la Comissió sotmet la proposta a dictamen de la Comissió Informativa de serveis
socials i polítiques inclusives i queda aprovada per unanimitat dels membres assistents.

 S'acorda elevar-la al Ple municipal 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  unanimitat  dels  membres
presents.
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PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGOU DE BENICARLÓ, PER A LA PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT DEL POBLAT IBER
«MAS DE FABRA».

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Area de Serveis al Terrirori que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU de Benicarló,
per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».- Es sotmet a consideració de la Comissió
la següent proposta del T.A.G. d’Urbanisme, de data 4 de juliol de 2019:

«Antecedents de fet

I.- En data 26 d'octubre de 2017, el Ple de l'Ajuntament, va adoptar el següent acord:

«Relació de fets

I. Atès que a l'octubre de 2015, els serveis tècnics municipals van redactar un document inicial
estratègic per a la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, amb
l'objecte d'establir la protecció de l'àmbit del Poblat Ibèric «Mes de Fabra», amb la classificació
com  a  sòl  no  urbanitzable  de  protecció  arqueològica  dels  terrenys  ocupats  pel  dit
assentament, en la parcel·la 10 del polígon 6, amb una superfície de 4.287 m2.

II. Atès que mitjançant acord de data 29 de febrer de 2016, la Comissió d'Avaluació Ambiental,
òrgan  competent  de  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i
Desenvolupament Rural, de la Generalitat Valenciana, va resoldre «emetre informe ambiental i
territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d'avaluació ambiental estratègica de la
Modificació puntual del  Pla General sobre protecció de l'àmbit del poblat  ibèric Mes de Fabra de
Benicarló, per considerar que no te efectes significatius en el Medi Ambient, amb el compliment dels
determinacions que s'inclouen en el dit informe».

Els determinacions o condicions que calç tindre en compte són:

1. Per a la delimitació definitiva de l'entorn de protecció caldrà considerar el paisatge com
a criteri, analitzant la visibilitat i l'accessibilitat (física i visual) a eixe recurs del paisatge,
restringint, especialment, els usos i construccions possibles en l'àmbit,  per a la qual cosa
caldrà redactar un estudi d'integració del paisatge.

2.  Tant  l'àmbit  objecte  de  protecció  directa,  com  l'entorn  que  finalment  és  delimite,
passaran  a  formar  part  de  la  Infraestructura  Verda  de  la  Comunitat  Valenciana.  El
planejament municipal haurà d'integrar els àmbits citats i el seu règim de protecció, de
conformitat amb allò estipulat en l'art. 5 i l'art. 23 de la Llei 5/2014.

3.  Amb  caràcter  previ  a  l'aprovació  definitiva  caldrà  obtindre  el  pronunciament  de  la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre l'afecció al patrimoni cultural.

III. Atès que el Ple de la corporació,  en sessió  celebrada el dia 20  d'abril  de 2016,  va acordar
suspendre l’atorgament de llicències d’activitat, parcel·lació de terrenys, edificació i demolició
en la parcel·la 10 del polígon 6, i en el seu entorn, en l'espai delimitat amb caràcter provisional
pels serveis tècnics municipals en el document de modificació del pla general redactat en data
2/10/2015,  a fi d'establir la delimitació definitiva d'un àmbit de protecció del Poblat Ibèric
«Mes de Fabra», i elaborar una Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de
Benicarló,  que  classifique  com  a  sòl  no  urbanitzable  d'especial  protecció,  clau  13.2b,  els
terrenys efectivament ocupats pel dit assentament (DOCV núm. 7786, de 19.05.2016). 

El termini de suspensió cautelar havia de tindre una duració màxima de dues anys, a comptar
dónes de la data de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat
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Valenciana.  Aquest  termini  és  va  interrompre,  amb  alçament  de  la  suspensió,  en  data
20/05/2017, ja que, transcorregut un any, no s'ha sotmés a exposició pública la proposta de
modificació del planejament.

IV. Atès que és van contractar els serveis de redacció d'un Estudi de delimitació i valoració del
jaciment  arqueològic  Mes  de  Fabra  a  Ramiro  Pérez  Millán  i  Miguel  Vicente  Gavarda,
arqueòlegs  col·legiats  nombres  15.813  i  16.119,  respectivament,  del  Col·legi  Oficial  de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de València i Castelló, el qual va ser
redactat en febrer de 2017, i que consta en l'expedient.

V. Atès  que  és  van  contractar els  serveis  de  redacció  d'un  Estudi  d'Integració  del  Paisatge a
Francisco González Carrió, biòleg col·legiat núm. 7645-V, del Col·legi Oficial de Biòlegs de la
Comunitat Valenciana, i que el dit document ha sigut elaborat en juliol de 2017 i consta en
l'expedient.

VI. Atès  que  en  setembre  de  2017  els  serveis  tècnics  municipals  han  redactat  el  document
definitiu  de  modificació  puntual,  ajustant-la  a  les  condicions  assenyalades  per  l'òrgan
ambiental en l'acord a dalt esmentat.

VII. Atès l'informe emés per la tècnica de gestió d'Urbanisme, sobre el procediment d'aprovació,
després de l'entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació
del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  de  la  Comunitat  Valenciana  (LOTUP),  i  que  consta  en
l'expedient.

VIII. Atès amb allò previst en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental.

IX. D'acord amb allò previst en els articles 21.1. apartat c),  57 i 63 de la referida LOTUP.

X. D'acord amb allò previst  en l'article 22.2.c)  de la Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  reguladora dels
bases del règim local.

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

1. Sotmetre a un tràmit d'exposició pública durant un termini de 45 dies, el document redactat
pels serveis tècnics municipals en data 29 de setembre de 2017, de  modificació puntual del
Pla General d'Ordenació  Urbana  de Benicarló,  que te per objecte establir la protecció de
l'àmbit del Poblat Ibèric «Mes de Fabra», amb la classificació com a sòl no urbanitzable de
protecció arqueològica dels terrenys ocupats pel dit assentament, junt amb la documentació
que  l'acompanya  (Estudi  d'Integració  del  Paisatge  i  Estudi  de  delimitació  i  valoració  del
jaciment arqueològic).

A l'efecte, és publicaren anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari
d'informació  general  d'àmplia  difusió  en  la  província  de  Castelló,  i  en  el  tauler  d'anuncis
municipal.

El dit termini d'informació pública començarà a comptar a partir del dia següent a la publicació
del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i durant el mateix és
podrà consultar tota la documentació relacionada en els dependències d'Urbanisme d'aquest
Ajuntament  (pl.  del  Dr.  Pera,  nº  4,  3r pis)  i  en  la  pàgina  web  municipal:
www.ajuntamentdebenicarlo.org/urbanisme/planejament  -i-gestió/informació  pública,   així
com, presentar les al·legacions que s'estimen convenients.

2. Consultar  als  organismes  afectats,  amb  petició  dels  informes  exigibles  d’acord  amb  la
legislació  sectorial,  i  als  entitats  subministradores  dels  serveis  públics  urbans  que  puguen
resultar afectades.
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3. Després de l'exposició al públic de la modificació de planejament en tramitació, és reprendrà la
suspensió cautelar de llicències acordada pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 20
d'abril  de  2016  (DOCV  núm.  7786,  de  19.05.2016),  en  l'àmbit  determinat  pel  document
exposat al públic,  fins que és complete el termini de dos anys màxim.»

II.- En data 20 de novembre de 2017, apareix publicat en el periòdic El Mundo de Castelló, un anunci
amb l'acord plenari citat en l'expositiu anterior. 

III.-  En data 12 de desembre de 2017,  apareix publicat en el  número 8.188 del  Diari  Oficial de la
Generalitat Valenciana, un anunci amb l'acord plenari citat en l'expositiu I. 

IV.-  L'acord  plenari  ha  estat  exposat  en  el  Tauler  d'anuncis  d'aquest  Ajuntament,  des  del  2  de
novembre de 2017, fins al 2 de desembre de 2017, segons consta en diligència signada pel Secretari
accidental Sr. Segarra Piñana de data 17/09/18.

V.- En data 21 de juny de 2019 (registre d'entrada número 11 832) la Directora General de Cultura i
Patrimoni (depenent de la Consellería d'Educació, Recerca, Cultura i Esports) amb data 12/02/19, ha
emès  informe  favorable,  als efectes  patrimonials  abans  referits,  la  Modificació  del  Pla  General
d'Ordenació Urbana de Benicarló per a protecció de l'àmbit del Poblat Iber  «Mas de Fabra», que
afecta a la parcel·la 10 del polígon 6 del T.M. de Benicarló, així com als efectes previstos en l'article
47.3 de la Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià i article 4.2 del Decret 62/2011, de 20
de maig del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns
de rellevància local tant la inclusió en el futur Catàleg de proteccions de Benicarló, amb l'expressa
tipificació protectora de Bé de Rellevància Local amb la categoria d'Espai de Protecció Arqueològica
del jaciment arqueològic del « Mes de Fabra». De conformitat amb l'article 48.1 de la Llei 4/98, d'11 de
juny, del Patrimoni Cultural Valencià, a l'efecte de propiciar la inscripció definitiva d'aquests béns en
la Secció Segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, l'òrgan urbanístic que acorde
l'aprovació  definitiva,  comunicarà  la  seua resolució a la  Direcció general  de  Cultura i  Patrimoni,
remetent a la mateixa exemplar original del catàleg amb diligència estampada en el mateix de la data
en què ha recaigut l'aprovació definitiva. 

Fonaments de dret

Primer.-  L'article  25.2.d)  de la  Llei  7/1985,  de  2 d'abril,  Reguladora  de les  Bases del  Règim Local,
reconeix competències als Municipis en matèria d'ordenació urbanística,  entre d’altres, havent-se
arreplegat igualment com a competència pròpia en l'article 33.3, apartat d), de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Segon.- Pel que fa a la delimitació orgànica per a l'aprovació provisional del a modificació del Pla
General proposta, es considera atribució del Ple,  per determinar-ho així  l'article 22.2.c)  de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Tercer.- Sol·licitat informe als serveis tècnics municipals, i comprovat el projecte de modificació del
Pla General, s'han tingut en compte l'objecte i les determinacions previstes en l'article 63.1 de la Llei
5/2014,  de  25 de  juliol, d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge  (LOTUP)  i  el  contingut
documental contemplat en l'article 34 del referit text legal, tenint acomodament amb l'ordenació
territorial. 

Així mateix el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, ha pres en consideració
l'acord adoptat en data 29/02/16, per la Comissió d'Avaluació Ambiental,  òrgan competent de la
Conselleria d'Agricultura , Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat
Valenciana, en el qual s'estableix que la citada modificació del PGOU no té efectes significatius
sobre el medi ambient.
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Quart.- Durant el termini d'informació pública i audiència no s'han presentat al·legacions.

Cinquè.-  A tenor  del  que  es  disposa  l’article  57 de  la  LOTUP, l'Administració  responsable  de  la
tramitació haurà de resoldre, a la vista del resultat dels tràmits d'informació pública, audiència als
interessats  i  informes  sectorials,  sobre  l'aprovació  provisional,  amb  les  modificacions  que
procedissin.

Sext.- De conformitat amb l'exposició fàctica i jurídica que precedeix, s'eleva al Ple Municipal, sense
perjudici del dictamen corresponent de la Comissió Informativa en matèria d'urbanisme, la següent:

Proposta d'acord

Primer.-  Aprovar  amb  caràcter  provisional,  la  modificació  puntual  del  Pla  General  d'Ordenació
Urbana de Benicarló, que té per objecte establir  la protecció  de l'àmbit del Poblat Iber  «Mas de
Fabra», que afecta a la parcel·la 10 del polígon 6 del T.M. de Benicarló, amb la classificació com a sòl
no urbanitzable d'especial  protecció arqueològica, dels terrenys ocupats per aquest assentament,
juntament amb la  documentació  que li  acompanya  (Estudi  d'Integració  Paisatgística  i  Estudi  de
delimitació i valoració del jaciment arqueològic) (expedient MPG/2612 d'urbanisme), que inclou les
modificacions que es deriven de la incorporació al document de les rectificacions proposades per les
Administracions  que  han  evacuat  informes  sectorials,  obrants  en  l'expedient,  segons  ha  quedat
motivat en la part expositiva que antecedeix.

Segon.-  Una  vegada  diligenciat,  elevar  l'expedient  MPG/2612  d'urbanisme,  a  la  Conselleria
competent  en  matèria  d'Urbanisme,  amb  la  finalitat  de  que  resolga  sobre  la  seua  aprovació
definitiva.»

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

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  08.mp3

Votació:

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

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DECLARAR LA CADUCITAT DEL PROCEDIMENT
INICIAT  PER  A  RESOLDRE  I  DEIXAR  SENSE  EFECTE  L’ADJUDICACIÓ  DE  LA  CONDICIÓ
D’AGENT URBANITZADOR DEL P.A.I. UE Nº 18 DE SÒL URBÀ DEL PGOU, I INICIAR UN NOU
PROCEDIMENT.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis al Territori que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«  Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixar sense  
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efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà del PGOU, i
iniciar un nou procediment  .-   Es sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de la
tècnica de gestió d’Urbanisme, amb el vist-i-plau del T.A.G. d’Urbanisme, de data 4 de juliol de 2019:

«Relació de fets

I. Per acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló de data 29 de maig de 2008 es va iniciar el
procediment de concurs per a l'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada
de la Unitat d'Execució n.º  18 de sòl  urbà del  PGOU de Benicarló,  per  a la  seua gestió
indirecta, aprovant-se les bases particulars que havien de regir la convocatòria.

II. En data 22 de gener de 2009 (registre d'entrada n.º 959), D. Juan Cano Forrat, amb D.N.I. n.º
22.541.955-T, en representació de la societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, S.L.,
amb C.I.F. B-97.608.855, va presentar la seua proposta per a participar en el concurs referit.
Entre  la  documentació  administrativa  presentada,  tal  com  es  preveia  en  les  bases
particulars  de  la  convocatòria,  s'acredita  el  dipòsit  en data  22 de gener  de  2009 en la
tresoreria municipal d'un aval de l'entitat Bilbao Bizkaia Kutxa Fundació Bancària (B.B.K.),
d'import 8.300 euros, en concepte de garantia provisional per a participar en la licitació
referida (Referencia 796/2009).

III. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló va acordar en data 22 de desembre de 2009 aprovar el
Programa d'Actuació Integrada de la  Unitat d'Execució n.º  18 de sòl  urbà del  PGOU de
Benicarló,  escollint  la  proposta  presentada  per  la  societat  mercantil  MECANO  DEL
MEDITERRANI, S.L., amb un cost estimat de l'obra d'urbanització d'1.040.916,25 € euros, i
adjudicant  la  condició  d'agent  urbanitzador  a  aquesta  mercantil,  per  a  la  seua  gestió
indirecta. Aquest acord és, a data d'avui, ferma en via administrativa.

IV. En data 23 de juny de 2010 (registre d'eixida n.º 12.114, de 17 de juny), es va requerir a la
mercantil  MECANO  DEL  MEDITERRANI,  S.L..  perquè  acreditara  la  constitució  de  la
corresponent garantia definitiva, en la forma i quantia establides en les bases reguladores
del  programa,  per  a  respondre  de  les  obligacions  derivades  de  la  condició  d'agent
urbanitzador, i com a condició prèvia a la formalització del contracte d'urbanització.

V. En data 28 de juny de 2010 (registre d'entrada n.º 10.940), es presenta escrit per part de
l'adjudicatari,  en  el  qual  indica  que  està  mantenint  reunions  amb  els  serveis  tècnics
municipals,  a  l'efecte  de  la  presentació  d'un  text  refós  del  projecte  d'urbanització
seleccionat, juntament amb la garantia requerida.

VI. En data 16 de juliol de 2010 (registre d'entrada n.º 11.974),  D. Juan Cano Forrat, amb D.N.I.
n.º 22.541.955-T,  en representació de la societat mercantil  MECANO DEL MEDITERRANI,
S.L., presenta el Text refós del projecte d'urbanització de l'U.E. 18.

VII. A la vista de la falta d'acreditació de la constitució de la corresponent garantia definitiva, en
data 18 de juliol de 2011 (registre d'eixida n.º 11.794, de 14 de juliol), es va requerir de nou a la
mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, S.L. perquè informara sobre la seua intenció de dur
a terme la gestió de l'actuació urbanística, i perquè, en cas afirmatiu, dipositara la referida
garantia, a l'efecte de la posterior formalització del contracte.

VIII. En data 2 d'agost de 2011 (registre d'entrada n.º 13.646), D. Juan Cano Forrat, amb D.N.I. n.º
22.541.955-T, en representació de la societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, S.L.,
presenta  escrit,  en  el  qual  manifesta  que  “mantenim  el  nostre  interès  a  urbanitzar  i
desenvolupar el sector referit en aquesta població, si bé a causa de les especials circumstàncies
de crisi financera i a les enormes dificultats d'aconseguir instruments de garantia financera, ens
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és  impossible  a  data  d'avui  dipositar  la  corresponent  garantia  definitiva  requerida”.  A
continuació, sol·licita una pròrroga de tres mesos per a aportar aquesta garantia.

IX. No constant més actuacions en l'expedient referit, en data 31 de gener de 2019, el Ple de la
corporació  va  acordar  iniciar  el  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  n.º  18  de  sòl  urbà  del  PGOU  de  Benicarló, a  la  societat  mercantil
MECANO DEL MEDITERRANI, S.L., amb C.I.F. B-97.608.855, adquirida en virtut de l'acord del
Ple  de  la  Corporació  de data  22  de  desembre  de  2009,  així  com,  per  a  cancel·lar  la
programació aprovada.

Posteriorment, per acord del Ple de  data es va ampliar el termini previst per a resoldre i
notificar el procediment iniciat, de conformitat amb el previst en el 32.1º de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

No obstant açò, no s'ha aconseguit tramitar el procediment dins del termini màxim, ja que
s'han  produït  irregularitats  en  les  notificacions  de  l'acord  d'inici,  havent-se  allargat
considerablement.

Fonaments de Dret

I. De conformitat amb el previst en la disposició transitòria quarta de la LOTUP, que va entrar
en vigor en data 20/08/2014:

«1. Els programes d'actuació adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es
regiran,  quant  als  seus  efectes,  compliment  i  extinció,  inclosa  la  seua  durada  i  règim  de
pròrrogues, per la normativa que li resultava d'aplicació abans de l'entrada en vigor d'aquesta
llei.

2.  No obstant l'anterior, en el procediment de resolució o pròrroga del  programa d'actuació
integrada  o  aïllada  no  s'haurà  de  sol·licitar  dictamen  del  Consell  Superior  de  Territori  i
Urbanisme o òrgan que exercia les seues funcions.»

II. De conformitat amb el previst en l'article 143.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana, aplicable a aquesta programació, “la inactivitat injustificada
de l'Urbanitzador durant un període de sis mesos consecutius o nou alterns determinarà la resolució
de l'adjudicació”.

III. L'apartat 4º d'aquest art. 143 LUV, establia que “La resolució de l'adjudicació s'acordarà per
l'administració actuant,  previ  Dictamen del  Consell  Superior  de Territori  i  Urbanisme (ja  no és
preceptiu, segons 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 al règim del sòl
urbanitzable (urbà, en aquest cas) sense programació (...)”

IV. Amb  caràcter  supletori,  és  aplicable  la  normativa  de  contractació  vigent  a  l'inici  del
procediment,  la  Llei  30/2007,  de 30 d'octubre,  de  Contractes del  Sector Públic.  En aquesta
norma,  mancant  formalització  del  contracte  en  el  termini  establit  per  causes  imputables  a
l'adjudicatari, en coherència amb la una configuració de la formalització com a acte mitjançant
el qual es produeix el perfeccionament del contracte (art. 27. 1 LCSP), ja no és causa de resolució
del  contracte,  al  no  haver  nascut  aquest.  La  conseqüència  d'aquest  incompliment  és  que
l'Administració podrà confiscar sobre la garantia definitiva l'import de la garantia provisional,
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que si escau s'haguera exigit (art. 140.4). No obstant açò, en aquest supòsit, no ha sigut tampoc
dipositada la corresponent garantia definitiva,  per la qual cosa, s'entén, procedeix la directa
confiscació de la garantia provisional.

Hem d'acudir al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RCAP),  aprovat  per  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  que  regula  la  confiscació  de
garanties, però limitant-se a assenyalar, en el seu art. 62, que si algun licitador retira la seua
proposició injustificadament abans de l'adjudicació o si l'adjudicatari no constitueix la garantia
definitiva o, per causes imputables al mateix, no poguera formalitzar-se en termini el contracte,
es procedirà a l'execució de la garantia provisional i al seu ingrés en el Tresor Públic o a la seua
transferència als organismes o entitats en el favor de les quals va quedar constituïda. 

V. Ni la normativa urbanística aplicable ni la normativa sobre contractació pública, aplicable
amb caràcter supletori, estableixen un termini màxim per a la resolució del procediment, per la
qual cosa hem d'acudir al termini general previst en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LACAP), que estableix
que, quan les normes reguladores dels procediments no fixen el termini màxim per a resoldre
un procediment, aquest serà de tres mesos, que s'explicarà, en els procediments iniciats d'ofici,
des de la data de l'acord d'iniciació.

L'efecte del venciment del termini màxim establit sense que s'haja dictat i notificat resolució
expressa,  en  els  procediments  iniciats  d'ofici  i  en  què  l'Administració  exercite  potestats
sancionadores o, en general, d'intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de
gravamen, és la caducitat, de conformitat amb el previst en l'article 25 de la referida LACAP. En
aquests casos, la resolució que declare la caducitat ordenarà l'arxivament de les actuacions, amb
els efectes previstos en l'article 95 d'aquesta norma.

No obstant açò, cal tenir en compte que la caducitat no produeix per si sola la prescripció de les
accions de l'Administració (art. 95.3 LACAP), podent iniciar-se un nou procediment i incorporar-se
al mateix els actes i tràmits el contingut dels quals s'haguera mantingut igual de no haver-se produït
la caducitat. En tot  cas,  en el  nou procediment hauran d'emplenar-se  els  tràmits d'al·legacions,
proposició de prova i audiència a les persones interessades.

VI. Sent el Ple de la corporació l'òrgan competent per a acordar sobre l'inici i la resolució del
procediment, serà també competent per a la declaració de caducitat del procediment iniciat.

Proposta

Primer.-  Declarar la caducitat del procediment iniciat d'ofici per acord del Ple de la corporació, 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 n.º 18 de sòl urbà del PGOU
de Benicarló, a  la  societat  mercantil  MECANO DEL MEDITERRANI,  S.L.,  amb C.I.F.  B-97.608.855,
adquirida en virtut de l'acord del Ple de la Corporació de data 22 de desembre de 2009, així com, per
a cancel·lar la programació aprovada, pel transcurs del termini màxim de tres mesos sense que s'haja
dictat i notificat resolució expressa.

Segon.-Iniciar un nou procediment per deixar sense efecte l'acord del Ple de la Corporació de data
22 de desembre de 2009,  pel  qual  es va aprovar el  Programa d'Actuació Integrada de la  Unitat
d'Execució  n.º  18  de  sòl  urbà  del  PGOU  de  Benicarló,  i  es  va  adjudicar la  condició  d'agent
urbanitzador  a  la  societat  mercantil  MECANO DEL  MEDITERRANI,  S.L.,  amb C.I.F.  B-97.608.855,
cancel·lant la programació aprovada i removent aquesta condició d'agent urbanitzador.

Així  mateix,  es  deixarà  sense  efecte  el  Pla  de  Reforma Interior  i  el  Projecte  d'Urbanització  que
integraven l'Alternativa Tècnica formulada per l'adjudicatari,  i  que van ser  aprovats en el mateix
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acord plenari.

La  resolució  de  l'adjudicació  determinarà  l'execució  de  la  garantia  provisional  dipositada  per  la
societat mercantil MECANO DEL MEDITERRANI, S.L., amb C.I.F. B-97.608.855, en data 22 de gener de
2009 en la tresoreria municipal,  consistent en un aval de l'entitat Bilbao Bizkaia Kutxa Fundació
Bancària (B.B.K.), d'import 8.300 euros (Referencia 796/2009).

Tercer.- A aquest nou procediment, s'incorporaran tots aquells actes i tràmits el contingut dels quals
s'haguera mantingut igual de no haver-se produït la caducitat. En tot cas, en el nou procediment
hauran  d'emplenar-se  els  tràmits  d'al·legacions,  proposició  de  prova  i  audiència  a  les  persones
interessades.

Quart.-Concedir al agent urbanitzador i a l'entitat avalista, així com a tots aquells titulars de béns i
drets afectats, un termini d'audiència de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la notificació
del  present  acord,  perquè  formulen  les  al·legacions  i  presenten  els  documents  que  estimen
convenients, respecte al procediment de resolució de l'adjudicació.

Cinquè.-Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que, contra el dispositiu
Primer, que posa fi a la via administrativa, podran interposar, en el termini d'un mes computat des de
l'endemà a la seua notificació, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ho va dictar o, en el
termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seua notificació, recurs contenciós-administratiu
davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló, de conformitat amb el que es disposa en els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i  l'art. 46 de la Llei  29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciós-administrativa.
Sense perjudici que puguen interposar qualsevol un altre que estimen pertinent.»

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:  09.mp3

Votació:

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

PUNT  10é.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  DEL  REGIDOR  DE  GOVERNACIÓ,  POLICIA  I
SEGURETAT D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
L’ESTACIONAMENT REGULAT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.

Dono compte del  dictamen de la  Comissió  Informativa de l’Àrea de Serveis  Generals  i  Policia i
Seguretat que va tenir lloc en data 18 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«P  roposta  del  regidor  de  governació,  policia  i  seguretat  d’aprovació  amb  caràcter  definitiu  de  
l’ordenança reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.

Dono compte a la Comissió de la Proposta del Regidor de Governació, Policia Local i Seguretat de
data 9 de juliol de 2019 que literalment diu:
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«Exp. 21/2018-Gov

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2018 va aprovar amb caràcter inicial
la  nova  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  L'ESTACIONAMENT  REGULAT  AMB  LIMITACIÓ
HORÀRIA.

En el  Butlletí  Oficial  del  província de Castelló núm. 142 del  dia 27 de novembre de 2018,  es  va
publicar l'anunci d'informació pública de l'aprovació inicial, per termini de 30 dies de l'Ordenança
citada.

Durant el període d'exposició pública es van presentar les següents al·legacions:

1. María José Batiste Marzá, en rep. de La Associació La Unió de Comerços de Benicarló, en data
20/12/2018 (r.e. 24133)

2.  Cinta  Marzá  Ruzafa,  en  rep,  de  la  Associació  de  Venedors  del  Mercat  Municipal,  en  data
20/12/2018 (r.e. 24136)

3. María Lorena Santamaría Ara, en data 21/12/2018 (r.e. 24332)

4. Luis Alberto Terrón Manrique, en data 21/12/2018 (r.e. 24236)

5. María Begoña Añó Febrer, Lara Alberich Martínez i María Cinta Forés Lores, en data 21/12/2018 (r.e.
24237)

6. Miguel Juan Arín Albiol y Lucía Alfara Adell, en data 26/12/2018 (r.e. 24278)

Per el TAG de Secretaria en data 30 de gener de 2019 s'emiteix informe respecte de les al·legacions,
sent est el resultat:

Respecte de la 1ª presentada per la Sra. Batiste Marzá, quant a les qüestions de caràcter discrecional,
planteja que no s'establisca un període màxim de permanència i, si no s'acceptara aquesta opció, que
s’amplie  a 4 hores el  període màxim de permanència  -tant al  matí  com a la  vesprada- i  també
planteja que es mantinguen les 19 places d'aparcament de la Pl. Sant Bertomeu.

Indica que respecte al plantejat que l'adequació a l'interès públic de les diferents opcions proposades
ha  de  ser  apreciada  pels  òrgans  municipals  que  tenen  legitimació  atribuïda  aquesta  potestat,
corresponent, en aquest cas, la seua apreciació al Ple de la Corporació.

Respecte de la 2ª, de la Sra. Marzá Ruzafa, assenyala que és idèntica a l'anterior.

Respecte  de  la  3ª,  de  la  Sra.  Santamaría  Ara,  indica  que  es  plantegen  qüestions  de  caràcter
discrecional, enteses aquestes en el sentit de plantejar a l'Administració l'elecció d'una opció d'entre
diverses  opcions possibles  totes  elles  vàlides  i  legals;  quant  a que es  mantinguen les  19 places
d'aparcament de la Pl. Sant Bertomeu, ja que la seua supressió provocaria una pèrdua econòmica als
comerços de la zona i, així mateix, perjudicaria als usuaris, amb mobilitat reduïda, del servei públic de
Registre de la Propietat situat en la citada plaça, assenyala que aquesta potestat ha de ser apreciada
pels òrgans municipals que tenen legitimació atribuïda aquesta potestat, corresponent, en aquest
cas, la seua apreciació al Ple de la Corporació.

Respecte de la 4ª, del Sr. Terrón Manrique, es idèntica a la 3ª

Respecte de la 5ª, de la Sra. Añó Febrer, Alberich Martínez i Forés Lores, es idèntica a la 3ª y 4ª

Respecte a la 6ª, del Sr. Arín Albiol i Sra. Alfara Adell, és idèntica a la 3ª. 4ª i 5ª

Tenint en compte les manifestacions efectuades pel Cap de la Policia en la reunió de la Comissió
Informativa de l'àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat del dia 4 d'abril de 2019, indicant que
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seria convenient estimar les referides a la Pl. Sant Bertomeu, mantenint la zona blava en aqueixa
zona i que respecte a les places situades al voltant del mercat al detall, les referides a la cara nord (on
estan situades les cafeteries i bars) i eliminar-les, mantenint les de la cara sud (on estan les tendes),
amb la idea que en un futur s'eliminen totes, per la remodelació que està en projecte de tota la plaça
i mentre se subscriga un contracte amb els propietaris del solar denominat «hort de Martinetes», per
a destinar aquest espai per a estacionament de vehicles amb limitació horària (zona blava) i que els
membres de la Comissió estaven d’acord.

S'ha donat audiència pública del text de l'ordenança així com dels carrers afectats, a través del portal
web de l'Ajuntament.

De conformitat amb el que determina el art. 22.d) de la llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim local, correspon al Ple l'aprovació de la present Ordenança

Per això es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de l'àrea de Serveis Generals i
Policia i Seguretat, l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Estimar les al·legacions interposades per: 

1. María José Batiste Marzá, en rep. de La Associació La Unió de Comerços de Benicarló 

2. Cinta Marzá Ruzafa, en rep, de la Associació de Venedors del Mercat Municipal

3. María Lorena Santamaría Ara

4. Luis Alberto Terrón Manrique

5. María Begoña Añó Febrer, Lara Alberich Martínez i María Cinta Forés Lores

6. Miguel Juan Arín Albiol y Lucía Alfara Adell

en la part que afecta a mantenir l'aparcament amb limitació horària en la Pl. Sant Bertomeu i no
quant a altres qüestions plantejades de caràcter discrecional.

Segon.- Desestimar les reclamacions que proposen mantenir les places en la façana nord del mercat
al detall.

Es mantindran les situades a la cara sud (on estan les tendes), amb la idea que en un futur s'eliminen
totes, per la remodelació que està en projecte de tota la plaça i fins a tant se subscriga un contracte
amb els propietaris d'un solar i destinar aquest espai per a estacionament de vehicles amb limitació
horària.

Tercer.- Desestimar les reclamacions que fan referència al període màxim de permanència. 

Quart.- Aprovar  amb  caràcter  definitiu  l'ORDENANÇA  REGULADORA  DE  L'ESTACIONAMENT
REGULAT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA de conformitat amb les al·legacions acceptades. 

En  l'Annex  que  acompanya  a  l'Ordenança,  s'assenyalen  com  queda  definitivament  la  zona  de
pagament per estacionament.

Cinquè.-  L'acord definitiu i el text de l'Ordenança, haurà de ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província,  sense  que  entre  en  vigor  fins  que  s'haja  dut  a  terme  aquesta  publicació  i  haja
transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
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Règim Local.»

El Sr. Cornelles pregunta sobre la referència a l’ «Hort de Martinetes» en la proposta, s’explica que
aquesta  referència  forma part  de  la  proposta  però no  de l’ordenança i  que s’han  de tenir  més
converses.

El Sr. Cornelles exposa que podria ser convenient establir diferències horàries segons l’època de l’any
i  planteja que la  mesura de gratuïtat d’alguns dies  festius  en què pot haver  molta afluència de
vehicles, pot ser contraproduent per a la finalitat de l’estacionament regulat amb limitació horària.

Sotmesa  la  proposta  a  votació,  els  membres  de  la  Comissió,  per  unanimitat,  la  dictaminen
favorablement.»

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 DE LA REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ I
PATRIMONI  D’APROVACIÓ  DE  LA  MUTACIÓ  DEMANIAL  DEL  CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE FELIU. (EXP. PAT 3/2019).

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni que va tenir lloc
en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«  Propuesta  de  la  concejala  delegada  del  área  de  Contratación  de  fecha  1  de  julio  de  2019,  de  
mutación demanial del conservatorio profesional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).  -   

Se da cuenta a las Sras. y Sres. asistentes  de la propuesta de la concejala delegada de Contratación y
Patrimonio de fecha 1 de julio de 2019, del siguiente tenor literal:

“ Relación de hechos

I.- Visto que el Ayuntamiento de Benicarló es propietario de la siguiente finca, según certificado del
Inventario Municipal de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, aprobado por acuerdo plenario de
fecha 23 de abril de 2013 y cuya actualización fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 18 de
diciembre de 2014, con el número de orden 1A-nº 189: 

“NOMBRE DE LA FINCA: Conservatorio de música

NATURALEZA DEL INMUEBLE: Urbana.

SITUACIÓN: Calle Valencia - Benicarló (Castellón).

LINDEROS:
Frente: Calle Valencia, por donde tiene su acceso principal.
Izquierda: Calle Hernán Cortés.
Derecha: Plaza Comunidad Valenciana.
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Fondo: Calle Grao.

SUPERFICIE: 1.169,05 m2 
NATURALEZA DEL DOMINIO: Servicio Público.

MEMORÁNDUM:
Está ubicado en el edificio de planta sensiblemente rectangular, acabado con cubierta inclinada a
cuatro  aguas  de  teja  plana.  El  edificio  se  compone  de  planta  baja  y  piso,  dividida  planta  baja
estructuralmente en dos naves, y la planta piso en un único espacio distribuido en pequeñas salas. El
edificio está calificado en el PGOU de Benicarló como equipamiento público-administrativo.

Superficie en planta: 1.200,80 m2.
Superficie total construida: 2.438,48 m2.

La edificación tiene una ocupación de la parcela sobre la que se ubica del 100%.

CONSERVATORIO: Partiendo del vestíbulo general del edificio, subiendo por una escalera de piedra
artificial ubicada en su lateral  izquierdo y dividida en dos tramos, se accede a la planta alta del
edificio, en la que se ubica actualmente el Conservatorio de Música, Mestre Feliu. Dicha escalera
dispone de plataforma salvaescaleras para acceder a la accesibilidad de personas con movilidad
reducida.
Al final de dicha escalera, tras la puerta de acceso, se encuentra el distribuidor principal de esta
planta alta. A través del mismo se accede a las zonas de administración del conservatorio, aseos,
biblioteca y distintas salas destinadas a aulas, a algunas de éstas últimas a través de un pequeño
pasillo.
Tiene una cuota de participación del 54,25% respecto del total del edificio.

II.-  Vista la nota simple informativa expedida por la Registradora de la Propiedad de Benicarló, de
fecha 14/03/2018,  sobre la  finca registral  número 40.518,  cuya descripción literal  es la  siguiente:
“URBANA.-  ELEMENTO NÚMERO CINCO.-  Conservatorio  en  planta  primera  con una superficie
construida  de  mil  ciento  sesenta  y  nueve  metros  y  cinco  decímetros  cuadrados.  Partiendo  del
vestíbulo general del edificio, subiendo por una escalera de piedra artificial ubicada en su lateral
derecho  y  dividida  en  dos  tramos,  se  accede  a  la  planta  alta  del  edificio,  en  la  que  se  ubica
actualmente  el  Conservatorio  de  Música,  Mestre  Feliu.  Dicha  escalera  dispone  de  plataforma
salvaescaleras para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Al final de dicha
escalera, tras la puerta de acceso, se encuentra el distribuidor principal de esta planta alta. A través
del mismo se accede a las zonas de administración del conservatorio, aseos, biblioteca y distintas
salas destinadas a aulas, a algunas de éstas últimas a través de un pequeño pasillo. Los linderos de
este espacio: Frente, calle Valencia; derecha calle Hernán Cortés; izquierda, plaza de la Comunidad
Valenciana; y fondo, calle Grao. Cuota: cincuenta y cuatro coma veinticinco por ciento ”.

III.- Visto  el  e.r.e.  n.º  4534 de fecha 5  de  marzo de 2018 de la  Directora General  de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, relativo a las actuaciones y acuerdos necesarios para
llevar  a  cabo  el  expediente  solicitado  por  el  Ayuntamiento  de  Benicarló  de  integración  del
Conservatorio Oficial de Música “Mestre Feliu” a la red de la Generalitat.

IV.- Visto el   escrito de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Alcaldesa, del siguiente tenor
literal:
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« A l'objecte de procedir a la integració  del Conservatori Professional de Música «Mestre Feliu» a la
Xarxa de la Generalitat Valenciana i portar endavant les actuacions, se servirà tramitar la mutació
demanial dels espais del edifici núm. 3 del carrer de València, on està ubicat el Conservatori, de
conformitat  amb l’article  37  de  la  Llei  14/2003 de 10 d’abril  de  Patrimoni  de  la  Generalitat  i  la
disposició addicional onze de l’esmentada Llei, per tractar-se d’un bé de naturalesa demanial, d’acord
amb el planejament urbanístic, que se cedeix a la Generalitat per a ser destinat a un servici públic de
competència  autonòmica,  la  justificació  de  la  qual  té  com  a  fonament  l'article  49 de  l'Estatut
d’Autonomia que deixa en mans de la Generalitat Valenciana les competències exclusives sobre els
Conservatoris de Música i Dansa.

La citada cessió, en última instància haurà de ser acceptada per la Direcció General de Patrimoni de

la Generalitat (Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic).

D'altra  banda,  l’Ajuntament  assumeix  el  compromís  de  realització  de  les  obres  perquè el

Conservatori puga complir la nova Normativa (especificades en en l'informe tècnic de la Secció de

Supervisió  de  Projectes  i  Suport  Tècnic  de  data  19  de  setembre  de  2018),  paral·lelament  a  la

tramitació de la documentació indicada.»

V.-  Vista la providencia del teniente de alcalde delegado del Área de Contratación, de fecha 21 de
marzo de 2019, de inicio del expediente administrativo para la cesión, mediante mutación demanial
externa,  del  conservatorio  de  música  a  favor  de  la  Generalitat  Valenciana  para  destinarlo  a
Conservatorio Profesional de Música (servicio de competencia autonómica) e integrarlo en la red de
la Generalitat Valenciana, asumiendo el Ayuntamiento el compromiso de realizar las obras para que
el  Conservatorio  pueda  cumplir  la  nueva  normativa  (especificadas  en  el  informe  técnico  de  la
Sección  de  Supervisión  de  Proyectos  y  Soporte  Técnico  de  fecha  19  de  septiembre  de  2018,
paralelamente a la tramitación de la documentación indicada

VI.- Visto el informe del Secretario Accidental de fecha 2 de abril de 2019.

VII.- Visto que,  en fecha 27 de abril  de 2019, se  publica en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de
Castellón (número 55) el anuncio de cesión gratuita mediante mutación demanial externa de dicha
parcela a favor de la Generalitat Valenciana a fin de que cualquier interesado pudiera examinar el
expediente o presentar las alegaciones oportunas.

VIII.- Vista la diligencia del Secretario Accidental de fecha 21 de mayo de 2019 indicando que entre
los días 29/04/2019 y 21/05/2019 se expuso al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
anuncio de mutación demanial

IX.- Vista la diligencia del administrativo de Contratación y Patrimonio, de fecha 24 de mayo de 2019,
en la que se hace constar que ninguna persona ha presentado reclamación ni alegación alguna al
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 55, de fecha 27/04/2019.

X.- Vista la certificación catastral descriptiva y gráfica de bienes inmuebles de naturaleza urbana,
expedida por la Dirección General del Catastro, en la que se indican los datos del bien inmueble sito
en la calle Valencia 3 es: 1 Pl:01 Pt:01 de Benicarló, propiedad del Ayuntamiento de Benicarló.

XI.- Visto el certificado, de fecha 5 de marzo de 2018, expedido por el Arquitecto municipal, Sr. Lores
Pérez, del siguiente tenor literal:

“Que comprobados los datos catastrales de la finca denominada “Conservatorio “Mestre Feliu”, cuya
referencia catastral es 1971404BE8717S0002GI, ubicada en el segundo piso del edificio calificado por
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el PGOU de Benicarló como Dotacional Público-Administrativo, y ubicado en la calle Valencia n.º 3
de este población, su superficie catastral es de 1.226,00 m².

Comprobados los datos referentes a la superficie del edificio completo, ésta resulta ser de 1.219,24
m² como superficie real, construida en dos plantas:la primera destinada a Auditorio Municipal, salas
anexas y cafetería; y la segunda destinada a Conservatorio de Música “Mestre Feliu”

Ambas plantas se encuentran construidas en 1219,24 m² , existiendo un apéndice exterior al edificio
(escalera exterior)  destinado a evacuación de emergencia de la planta alta.”

Fundamentos de derecho

I.- Considerando que el  Ayuntamiento  de  Benicarló  pretende la  cesión de  la  finca  referenciada
anteriormente a la  Generalitat  Valenciana con el  fin de integrar el Conservatorio Profesional de
Música Mestre Feliu en la red de la Generalitat Valenciana según propuesta presentada por este
Ayuntamiento a la Generalitat Valenciana en fecha 21 de junio de 2016, dado que de conformidad
con  el  artículo  49  de  la  Ley  Orgánica  5/1982,  de  1  de  julio,  de  Estatuto  de  Autonomía  de  la
Comunidad  Valenciana,  “la  Generalitat  tiene  competencia  exclusiva,  entre  otras  materias,  en
Conservatorios de música y danza”

II.- Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  37.1  y  37.2  de  la  Ley  14/2003,  de  10  de  abril,  de
Patrimonio de la Generalitat Valenciana y la disposición adicional undécima de la citada ley, que
regula la mutación demanial.

III.- Considerando por mutación demanial las modificaciones que se producen en el estatuto jurídico
de un bien demanial y que pueden consistir  en la alteración de su afectación o destino, o en el
cambio del sujeto público que ostenta la titularidad.

La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho
del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la
Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella
(art. 71. 1 LPAP).

IV.-  Considerando  lo  que  dispone  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas,  que se  refiere  a las  mutaciones demaniales  en sus artículos  71  y 72,
normas  que  no  tienen  carácter  básico.  Así  pues,  dicha  normativa  será  aplicable  en  defecto  de
legislación autonómica dictada en esta materia en el ámbito de sus competencias.

Las mutaciones demaniales se configuran así como actos de desafectación y afectación simultánea
de bienes que, merced a esta figura no pierden la condición de demaniales por la desafectación a los
fines  a que venían destinados,  ya que al  mismo tiempo que se  produce esta  desvinculación se
produce  asimismo  su  vinculación  a  otros  fines  de  uso  general  o  servicio  público.  La  mutación
demanial se configura así teniendo como elemento esencial la modificación de la situación jurídica
de la titularidad o afectación sin que se produzca alteración de la calificación de dominio público del
bien sobre el que se aplique, lo que, atendido el contenido del conjunto de este precepto, abarca
tanto las  modificaciones  en los fines objeto de afectación cuanto a los  sujetos titulares  de los
bienes, y lleva a la consideración de dos tipos de mutación demanial, la mutación subjetiva y la
mutación objetiva.

21

Ajuntament 
de Benicarló
Secretaria



V.- Considerando, que precisamente, una de las principales novedades de la Ley 14/2003, de 10 de
abril,  de  Patrimonio de la  Generalitat  Valenciana,  según expone  su preámbulo,  la  constituye  la
regulación de las mutaciones demaniales y, en concreto, de las mutaciones demaniales externas, que
permiten la transmisión de la titularidad de bienes de dominio público a otras administraciones, sin
pérdida de la demanialidad. Así pues, la mutación demanial externa permite agilizar y justificar las
cesiones de bienes entre administraciones públicas.

VI.-Considerando que el artículo 44 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat,
establece  en  su  punto  1  que  la  Generalitat  adquirirá  la  propiedad  de  los  bienes  y  derechos
patrimoniales o demaniales que le cedan otras administraciones públicas para destinarlos a un uso
público  o  a  la  prestación  de servicios  públicos  competencia  de  la  Generalitat  y  en  el  punto  2
establece que la competencia para la aceptación corresponde al titular de la Conselleria competente
en materia de patrimonio. 

VII.- Considerando que el órgano competente para la adopción del presente acuerdo, según informe
de Secretaría de fecha 2 de abril de 2019, es el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

En consecuencia, procedería elevar al Ayuntamiento Pleno, la siguiente PROPUESTA:

Primero.- Aprobar definitivamente la mutación demanial externa para la transmisión de la titularidad
del inmueble que se relaciona a continuación, a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  con  la  condición  (destino)  de  integrar  el
conservatorio profesional de música Mestre Feliu en la red de la Generalitat Valenciana, por tratarse
de una materia sobre la que la Generalitat tiene competencia exclusiva, asumiendo el Ayuntamiento
de Benicarló el compromiso de realizar las obras para que el Conservatorio pueda cumplir la nueva
normativa (especificadas en el informe técnico de la Sección de Supervisión de Proyectos y soporte
Técnico de fecha 19 de septiembre de 2018):

NOMBRE DE LA FINCA: Conservatorio de música

NATURALEZA DEL INMUEBLE:Urbana.

SITUACIÓN: Calle Valencia, 3 1

LINDEROS:
Frente: Calle Valencia, por donde tiene su acceso principal.
Izquierda: Calle Hernán Cortés.
Derecha: Plaza Comunidad Valenciana
Fondo: Calle Grao

SUPERFICIE SEGÚN INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENICARLÓ: 1.169,05 m2
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 1.169,05 m2.

SUPERFICIE SEGÚN DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO: 1.391m2.

NATURALEZA DEL DOMINIO:Servicio Público.

TÍTULO EN VIRTUD DEL CUAL SE ATRIBUYE AL MUNICIPIO: Adquirida por división en virtud  de
certificación  administrativa,  formalizada  en  Benicarló,  el  día  10  de  marzo  de  2014  por  el
Ayuntamiento de Benicarló con número de expediente 8.

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD:
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Inscrita al Tomo 2273, Libro 684, Folio 202, Finca 40518.

DESTINO Y ACUERDO QUE LO HUBIERE DISPUESTO:
Conservatorio Profesional de Música Mestre Feliu.

DERECHOS REALES CONSTITUIDOS A SU FAVOR:No constan.

DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA:No constan.

DERECHOS PERSONALES EN RELACIÓN CON LA MISMA: No constan.

FECHA DE ADQUISICIÓN: 26/08/2014

Segundo.- Requerir  la  aceptación  por  parte  de  la  Generalitat  Valenciana  de  la  cesión  gratuita,
mediante mutación demanial, de la propiedad identificada en el dispositivo primero

Tercero.- Considerar, tal y como establece el artículo 37.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, que si el
bien no fuera destinado al uso o servicio público (conservatorio de música) o dejara de destinarse
posteriormente,  revertirá  en  el  Ayuntamiento  de  Benicarló  transmitente,  integrándose  en  su
patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones. A tales efectos, en caso de incumplimiento de
los fines para los que se cede el inmueble, una vez solicitada la reversión por parte del Ayuntamiento
y remitida como solicitud de reversión a la conselleria competente en materia de patrimonio, se
tramitará por esta el correspondiente expediente de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas.  La  resolución  que  se  adopte  será
notificada al  Ayuntamiento y conllevará,  en su caso,  la  reversión inmediata  al  patrimonio de la
corporación  local  y  la  baja  del  inmueble  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  de  la
Generalitat.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana y a la Consellería de Hacienda y Modelo Económico (Dirección
General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio).

Quinto.- Facultar  a  la  Concejal  delegada de Contratación y  Patrimonio o  a  quien legalmente le
sustituya,  para  dar  cumplimiento  y  efectividad  a  estos  acuerdos  y  para  la  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios para tal fin. “

Visto  lo  anterior,  la  Comisión  por  unanimidad  de  sus  miembros  asistentes,  dictamina
favorablemente, elevar al Ayuntamiento Pleno, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Aprobar definitivamente la mutación demanial externa para la transmisión de la titularidad
del inmueble que se relaciona a continuación, a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  con  la  condición  (destino)  de  integrar  el
conservatorio profesional de música Mestre Feliu en la red de la Generalitat Valenciana, por tratarse
de una materia sobre la que la Generalitat tiene competencia exclusiva, asumiendo el Ayuntamiento
de Benicarló el compromiso de realizar las obras para que el Conservatorio pueda cumplir la nueva
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normativa (especificadas en el informe técnico de la Sección de Supervisión de Proyectos y soporte
Técnico de fecha 19 de septiembre de 2018):

NOMBRE DE LA FINCA: Conservatorio de música

NATURALEZA DEL INMUEBLE:Urbana.

SITUACIÓN: Calle Valencia, 3 1

LINDEROS:
Frente: Calle Valencia, por donde tiene su acceso principal.
Izquierda: Calle Hernán Cortés.
Derecha: Plaza Comunidad Valenciana
Fondo: Calle Grao

SUPERFICIE SEGÚN INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENICARLÓ: 1.169,05 m2
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 1.169,05 m2.

SUPERFICIE SEGÚN DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO: 1.391m2.

NATURALEZA DEL DOMINIO:Servicio Público.

TÍTULO EN VIRTUD DEL CUAL SE ATRIBUYE AL MUNICIPIO: Adquirida por división en virtud  de
certificación  administrativa,  formalizada  en  Benicarló,  el  día  10  de  marzo  de  2014  por  el
Ayuntamiento de Benicarló con número de expediente 8.

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD:
Inscrita al Tomo 2273, Libro 684, Folio 202, Finca 40518.

DESTINO Y ACUERDO QUE LO HUBIERE DISPUESTO:
Conservatorio Profesional de Música Mestre Feliu.

DERECHOS REALES CONSTITUIDOS A SU FAVOR:No constan.

DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA:No constan.

DERECHOS PERSONALES EN RELACIÓN CON LA MISMA: No constan.

FECHA DE ADQUISICIÓN: 26/08/2014

Segundo.-  Requerir  la  aceptación  por  parte  de  la  Generalitat  Valenciana  de  la  cesión  gratuita,
mediante mutación demanial, de la propiedad identificada en el dispositivo primero

Tercero.- Considerar, tal y como establece el artículo 37.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, que si el
bien no fuera destinado al uso o servicio público (conservatorio de música) o dejara de destinarse
posteriormente,  revertirá  en  el  Ayuntamiento  de  Benicarló  transmitente,  integrándose  en  su
patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones. A tales efectos, en caso de incumplimiento de
los fines para los que se cede el inmueble, una vez solicitada la reversión por parte del Ayuntamiento
y remitida como solicitud de reversión a la conselleria competente en materia de patrimonio, se
tramitará por esta el correspondiente expediente de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de
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noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas.  La  resolución  que  se  adopte  será
notificada al  Ayuntamiento y conllevará,  en su caso,  la  reversión inmediata  al  patrimonio de la
corporación  local  y  la  baja  del  inmueble  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  de  la
Generalitat.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana y a la Consellería de Hacienda y Modelo Económico (Dirección
General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio).

Quinto.- Facultar  a la Concejal delegada de Contratación y  Patrimonio o a  quien legalmente le
sustituya,  para  dar  cumplimiento  y  efectividad  a  estos  acuerdos  y  para  la  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios para tal fin.»

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 18 vots a favor (grups
polítics  municipals  PSPV-PSOE  de  Benicarló,  Partit  Popular  i  Compromís  per  Benicarló)  i  3
abstencions (grup polític municipal Ciutadans Benicarló ).

PUNT  12é.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 18/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/18.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«  DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT  
NÚM. 18/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/18.

«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 de juliol de 2019, del següent tenor literal

Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 255/2019, de data 8 de juliol de 2019, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 18/2019, en relació amb la relació de factures núm. F/
2019/18.
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. 255/2019, de
data 8 de juliol de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 560.191,91€, i que correspon  a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/18.»

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants del grups polítics municipals
PSPV-PSOE de Benicarló i  Compromís per Benicarló i  tres vots en contra dels representants del
grups polítics municipals  Partit Popular i Ciutadans Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple
de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.

El  Sr.  Martí  Esbrí  pregunta  en  quina  situació  es  troba  la  tramitació  del  contracte  de  recollida
d’escombraries, ja que  ha observat que hi ha punts on la recollida no s’efectua tots els dies degut a
que el camió sovint  està avariat. Per a tindre un bon servei  aquest vehicle es tindria que substituir
per un de nou i per a exigir aquest canvi resulta necessari que l’empresa tingui contracte. 

Per part de la Presidència s’explica  que en aquest moment  el contracte està pendent d’informe per
a resoldre el tema de la comptabilitat del tècnic de Medi Ambient.» 

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  12.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit  a votació del Ple de la corporació,  s'aprova per 13 vots a favor (grups
polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís per Benicarló)  i 8 vots en contra (grups
polítics municipals Partit Popular i Ciutadans Benicarló).

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

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

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

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 09 de juliol de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  256/2019,  de  data  8  de  juliol  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 19/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/19.

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
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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. 256/2019, de
data 8 de juliol de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 29.645,33€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/19.»

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants del grups polítics municipals
PSPV-PSOE de Benicarló i  Compromís per Benicarló i  tres vots en contra dels representants del
grups polítics municipals  Partit Popular i Ciutadans Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple
de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  13.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit  a votació del Ple de la corporació,  s'aprova per 13 vots a favor (grups
polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís per Benicarló) i 8 vots en contra (grups
polítics municipals Partit Popular i Ciutadans Benicarló).

PUNT  14é.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 20/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/20.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 20/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/20.

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 09 de juliol de 2019, del següent tenor literal:

«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 257/19, de data 8 de juliol de 2019, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 20/2019, en relació amb la relació de factures núm.
F/2019/20.

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

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

Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 257/2019, de
data 8 de juliol de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 11.435,26 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/20.»

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants del grups polítics municipals
PSPV-PSOE de Benicarló i  Compromís per Benicarló i  tres vots en contra dels representants del
grups polítics municipals  Partit Popular i Ciutadans Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple
de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  14.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit  a votació del Ple de la corporació,  s'aprova per 13 vots a favor (grups
polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís per Benicarló) i 8 vots en contra (grups
polítics municipals Partit Popular i Ciutadans Benicarló).

PUNT 15é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT NÚM. 21/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ
DE FACTURES NÚM. F/2019/21.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 21/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/21.

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 09 de juliol de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  258/2019,  de  data  8  de  juliol  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 21/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/21.

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,
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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. 258/2019, de
data 8 de juliol de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 1.918,93 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/21.»

En conseqüència, la Comissió, per set vots a favor dels representants del grups polítics municipals
PSPV-PSOE de Benicarló, Compromís per Benicarló i Ciutadans Benicarló, i dos vots en contra dels
representants del grup polític municipal  Partit Popular, 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:  15.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit  a votació del Ple de la corporació,  s'aprova per 16 vots a favor (grups
polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló, Ciutadans Benicarló i Compromís per Benicarló) i 5 vots
en contra (grups polítics municipals Partit Popular).

PUNT  16é.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 22/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/22.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 22/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/22.

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 09 de juliol de 2019, del següent tenor literal:

«Vist  l'informe  emès  pel  Sr.  Interventor  núm.  259/2019,  de  data  8  de  juliol  de  2019,  relatiu  a
l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 22/2019, en relació amb la relació de
factures núm. F/2019/22.

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
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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. 259/2019, de
data 8 de juliol de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 10.311,55€, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació
de factures núm. F/2019/22.»

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants del grups polítics municipals
PSPV-PSOE de Benicarló i  Compromís per Benicarló i  tres vots en contra dels representants del
grups polítics municipals  Partit Popular i Ciutadans 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:  16.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit  a votació del Ple de la corporació,  s'aprova per  13 vots a favor (grups
polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís per Benicarló) i  8 vots en contra (grups
polítics municipals Partit Popular i Ciutadans Benicarló).

PUNT  17é.  DICTAMEN  A  LA  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 23/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-
HCAD, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2019/23.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics que va tenir
lloc en data 19 de juliol de 2019, que és del següent tenor literal:

«DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
NÚM. 23/2019, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/19-HCAD, RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2019/23.

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 09 de juliol de 2019, del següent tenor literal:

«Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 260/2019, de data 8 e juliol de 2019, relatiu a l'aprovació
del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 23/2019, en relació amb la relació de factures núm.
F/2019/23 corresponents a la justificació de pagaments a justificar.

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. 260/2019, de
data 8 de juliol de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret. 

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2019, que es presenta en l'Annex
adjunt, per un import total de 11.840,61€, i que correspon  a les factures que s'expressen en la relació
de  factures  núm.  F/2019/23  i  prosseguir  amb  el  procediment  de  justificació  dels  pagaments  a
justificar.»

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants del grups polítics municipals
PSPV-PSOE de Benicarló i  Compromís per Benicarló i  tres vots en contra dels representants del
grups polítics municipals  Partit Popular i Ciutadans 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:  17.mp3

Votació:

Sotmès el dictamen transcrit  a votació del Ple de la corporació,  s'aprova per 13 vots a favor (grups
polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís per Benicarló) i 8 vots en contra (grups
polítics municipals Partit Popular i Ciutadans Benicarló).

PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2019 (EX. I- 004/19-HPP).

Dono compte de l’informe de compliment de la Llei de Morositat corresponent al segon trimestre de
2019, emès pel Sr. Interventor en data 18 de juliol de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

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

Dono compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre de 2019,
emès pel Sr. Interventor en data 18 de juliol de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 20é. DACIÓ  DE COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLAÇ DE PAGAMENT ALS
PROVEÏDORS (PLA D’AJUST) CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2019 (EX. I-005/18-
HOTRO).
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Dono  compte  de  l’informe  de  seguiment  del  termini  de  pagament  a  proveïdors  (Pla  d’Ajust)
corresponent al segon trimestre de 2019, emès pel Sr. Interventor en data 19 de juliol de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT  21é.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  SEGUIMENT  DEL  PLA  ECONÒMIC
FINANCER 2019-2020, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2019 (EX. I-005/19-HPPEF).

Dono compte  de  l’informe de seguiment  del  Pla  Econòmic Financer  2019-2020 corresponent  al
segon trimestre de 2019, emès pel Sr. Interventor en data 19 de juliol de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 22é. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE TOTES LES RESOLUCIONS ADOPTADES
CONTRARIES  ALS  REPAROS  EFECTUATS,  AIXÍ  COM  DE  LES  PRINCIPALS  ANOMALIES,
REFERIDES A L’EXERCICI 2018. (EX. I-006/19-HOTRO)

Dono compte de l’informe emès pel Sr. Interventor, en data 12 de juliol de 2019, respecte de totes les
resolucions  adoptades  contraries  als  reparos  efectuats  i  de  les  principals  anomalies  referides  a
l’exercici 2018.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 23é. DACIÓ DE COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019 CORRESPONENT
AL SEGON TRIMESTRE DE 2019 (EX. I- 007/19-HOTRO).

Dono compte de l’execució del pressupost de 2019 corresponent al segon trimestre de 2019.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 24é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA, DE DATA 15 DE JULIOL DE 2019, DE
LA DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES EFECTIVES I VICEPRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES.

Dono compte del Decret d’Alcaldia, de data 15 de juliol de 2019, de la delegació de les presidències
efectives i vicepresidències de les comissions informatives.

La corporació es dóna per assabentada.

PUNT 25é. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS
DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 D’ABRIL DE 2019 AL 12 DE
MAIG 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 d’abril de 2019 al 12 de maig de 2019. 

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT 26é. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS
DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE MAIG DE 2019 AL 12 DE
JUNY DE 2019.
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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 maig de 2019 al 12 de juny de 2019. 

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT 27é. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS
DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE JUNY DE 2019 AL 12 DE
JULIOL 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 juny de 2019 al 12 de juliol de 2019. 

La corporació es dóna per assabentada. 

PUNT 28é. PUNTS D’URGÈNCIES I MOCIONS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.

1. PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2020 I FESTES ESCOLARS CURS 2019/2020.

Prèvia  declaració  d'urgència,  acordada  per  unanimitat  dels  membres  assistents,  se  sotmet  a
consideració del Ple de la corporació, la proposta d’Alcaldia de data 23 de juliol de 2019, del següent
tenor literal:

«Proposta festes locals 2020 i festes escolars curs 2019/2020.

Expt. 111/2019

Vista la proposta formulada pel Consell Escolar Municipal en sessió de data 22 de juliol de 2019,
relatiu a les festes escolars per al Curs 2019/2020, d'acord amb el que disposa la Resolució de 13 de
juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari
escolar del curs acadèmic 2019/2020.

Vist el que disposa l'Ordre d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que
estableix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per als tots els centres
docents de la Comunitat Valenciana.

Vist l'article 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de juliol (declarat vigent per la disposició derogatòria única
del R.D. 1561/1995, de 21 de setembre).

Estudiades les dates més adients per a la celebració de les Festes Locals de l'any 2020.

Per tot el que s'ha exposat,  l'alcaldessa proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:  

Primer. Designar festes locals per a l'any 2020 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori i el 24
d'agost, festivitat de Sant Bartomeu.

Segon. Designar festes escolars per al pròxim curs 2019/2020, els dies 17, 18 i 20 de març de 2020.

Tercer. Donar compte en la primera sessió que celebre la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis
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al Ciutadà, dels presents acords.»

Intervencions i deliberacions:

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

Àudio:  28.mp3

Votació:

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

PUNT 29é. PRECS I PREGUNTES.

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

Àudio:  29.mp3

I com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 22.04 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.

Vist i plau

L’alcaldessa
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