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

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 21/2019 que va tenir lloc, amb  
caràcter ordinari i en primera convocatòria, el dia 2 de desembre de 2019, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 21/2019,  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  QUE VA 
TENIR LLOC EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2019

A Benicarló, al saló de reunions de l'Ajuntament, a les 14.00 hores del dia 2 de desembre de 2019, es 
reuneixen sota la presidència de l'alcaldessa, la Sra. Rosario Miralles Ferrando, amb caràcter ordinari i  
primera convocatòria:

President: Sra. Rosario Miralles Ferrando
Regidors: Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. Gemma Belinda Cerdá Muñoz
Sr. Carlos Flos Fresquet
Sra. Clara Cid Blasco 
Sr. Pedro Manchón Pau

Secretari: Sr. Marcos Segarra Piñana (Secretari acctal.)

Excusen la seua absència el  Sr.  Román José Sánchez Mateu, la Sra.  Isabel Cardona Ferragut i  el  Sr.  
Antonio Losilla Pallarés.

L’alcaldessa declara oberta la sessió convocada mitjançant decret de data 27 de novembre de 2019 i es  
procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia: 

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ORDINÀRIA NÚM. 20/2019, DE 18 DE NOVEMBRE 
DE 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l’acta ordinària núm. 
20/2019, de 18 de novembre de 2019.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LLETRAT I  PROCURADOR EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 511/2019 DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 2 
DE CASTELLÓ.

Se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis  
Generals i Policia i Seguretat de data 21 de novembre de 2019, del següent tenor literal:
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«Relación de hechos

Visto  el  escrito  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  n.º  2  de  Castellón,  de  fecha  25  de 
septiembre  de  2019  (R.E.  núm.  17175/16.10.19),  relativo  al  Procedimiento  Ordinario  núm.  511/2019, 
interpuesto por C.P. CALLE VALENCIA 23-25,  contra la resolución del acuerdo plenario de fecha 28 de 
marzo de 2019, por la cual no se admite a trámite el recurso de reposición formulado contra el acuerdo  
plenario de 30 de agosto de 18, de aprobación del P.A.I. del Carrer València (tramo entre C. Dr. Fleming i  
Paseo Marítimo, por extemporáneo (Exp. PAID/1077).

Fundamentos de derecho

Considerando lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de  
Régimen  Local  (LRBRL,  en  adelante),  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  de  los  
acuerdos relativos al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas, así  como la defensa de la  
Corporación en materias de competencia plenaria.

Considerando que dicha competencia plenaria en el Ayuntamiento de Benicarló corresponde a la Junta 
de Gobierno Local, en virtud del acuerdo plenario de delegación de atribuciones de fecha 10 de julio de 
2019.

Considerando lo dispuesto en los artículos 48 a 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por  todo  lo  expuesto,  se  propone a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  previo  dictamen de  la  Comisión 
informativa del Área de Servicios Generales y Policía y Seguridad, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Remitir  de  inmediato  al  Juzgado  de lo  Contencioso-Administrativo  n.º  2  de  Castellón el 
correspondiente  expediente  original  o  copiado  y  autenticado,  foliado  y  acompañado  de  un  índice 
autenticado de los documentos que contenga.

Segundo.- Designar a los letrados que a continuación se relacionan, para que asuman la dirección 
letrada de los intereses municipales en el citado procedimiento:

D. JOSÉ MARÍ OLANO.

D.ª CARMEN MULET ALLES.

D.ª ANA LÓPEZ CARRASCAL.

D.ª EVA MARÍA MONTABES TRUJILLO.

D. ÁLVARO MARTÍNEZ ÁVILA.

D. JOSÉ MARÍA ALBERT GARRIDO.

D. FERNANDO CARLOS RAMOS BARSELÓ.

D.ª VANESSA AUCEJO SANCHO.

D.ª BEGOÑA JIMÉNEZ TARAZONA.

D. JAVIER LLEÓ SAPENA.

D.ª ANA TABERNERO MÁS.

D. ALEJANDRO CERVERA SIGNES.
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Tercero.- Designar a cualquier procurador de los apoderados en la escritura pública otorgada ante el 
notario D. Luís Alberto Terrón Manrique el 19 de enero de 2018, con nº de protocolo 52, indistintamente, 
para que asuma la representación procesal del Ayuntamiento de Benicarló en el citado procedimiento.

Cuarto.-  Notificar el presente acuerdo a cuantos pudieran resultar afectados por la interposición del  
citado recurso, para que puedan personarse en autos como demandados en el plazo de 9 días, si a su 
derecho conviniere, remitiéndose al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Castellón, la 
justificación del cumplimiento de este trámite.”

Els membres de la Comissió, al no tindre clar perquè  es porta a la Comissió la designació d'advocats 
quan aquest ajuntament ha tingut nombrosos contenciosos i no s'ha dictaminat, el President sol·licita la 
presència del Secretari de l'Ajuntament i informa dels motius.

Els  membres  de  la  Comissió  queden  assabentats  i  dictaminen,  per  unanimitat,  favorablement  la  
proposta d’Alcaldia.»

Votació: 

Sotmès  el  dictamen transcrit  a  votació  de  la  Junta  de  Govern  Local,  s’aprova  per  unanimitat  dels  
membres assistents.

PUNT 3r.-  DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE 
L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A 
L’EXPEDIENT 12/19-GT.

Se sotmet a consideració de la Junta de Govern Local el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda 
i Serveis Econòmics de data 25 de novembre de 2019, del següent tenor literal:

«  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A LES SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE   
TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 12/19-GT.

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 25 d’octubre de 2019, del següent tenor literal: 

«Relació de fets 

I.- Vistes les sol·licituds d'exempció o bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica pels 
motius que cadascun indica, presentades durant el primer semestre de 2019.

II.- Es comprova que les sol·licituds reuneixen els requisits exigits en l'ordenança fiscal I-3, reguladora de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  

III.- Vist l'informe núm. 950/19-GT de la tresorera accidental, de data 25 d’octubre de 2019, fiscalitzat de  
conformitat per l'interventor.

Fonaments de dret

Ordenança fiscal I-3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

ARTICLE 4t- EXEMPCIONS
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1.- Estaran exempts de l'impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o 
a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris 
consulars  de  carrera  acreditats  a  Espanya,  que  siguen  súbdits  dels  respectius  països,  externament 
identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau.

Així  mateix,  els  vehicles  dels  organismes  internacionals  amb  seu  o  oficina  a  Espanya  i  dels  seus 
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derive del que es disposa en tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o 
malalts.

i) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda al fet que es refereix la lletra A de l'annex II del  
Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998,de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 
exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà mentre es mantinguen aquestes circumstàncies, tant als vehicles 
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius  
beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.

A l'efecte del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb discapacitat els qui  
tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,  
sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs,  semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d'Inspecció Agrícola.

2.1.- Per a poder aplicar les exempcions al fet que es refereix el paràgraf i) de l'apartat 1 d'aquest article,  
els  interessats  hauran  d'instar  la  seua  concessió  indicant  les  característiques  del  vehicle,  la  seua 
matrícula i la causa del benefici, i adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dues cares), amb la inspecció tècnica superada i en 
vigor.

- Fotocòpia del permís de circulació.

-  Fotocòpia  del  certificat  de  minusvalidesa  emès  per  l'òrgan  competent,  en  el  qual  conste  el  
percentatge de discapacitat.

-  Declaració responsable que el vehicle s'utilitza exclusivament per a ús de l'interessat i de no gaudir  
simultàniament d'aquesta exempció per a un altre vehicle en un altre terme municipal.

2.2.- Per a poder aplicar les exempcions al fet que es refereix el paràgraf g) de l'apartat 1 d'aquest article,  
els interessats hauran d'instar la seua concessió i adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dues cares), amb la inspecció tècnica superada i en 
vigor.

- Fotocòpia del permís de circulació.

- Fotocòpia de la Cartilla d'Inspecció Tècnica expedida a nom del titular del vehicle.

Les  exempcions  establides  en  els  anteriors  apartats  i)  i  g)  tindran  caràcter  pregat,  concedint-se 
expressament  als  subjectes  passius  que  reunisquen  les  condicions  requerides  i  prèvia  sol·licitud 
d'aquests. Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'expedirà un document que acredite la 
seua concessió.

La petició haurà de realitzar-se abans de la data de meritació de l'impost. No obstant açò, en el cas de 
matriculació  o  primera  adquisició  haurà  de sol·licitar-se  dins  del  termini  de  30  dies  a  partir  de  la 
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matriculació. Si l'exempció se sol·licita amb posterioritat a aquestes dates, s'aplicarà a partir del període 
impositiu següent. 

Així mateix, aquestes exempcions queden condicionades a estar al corrent de pagament amb aquest 
Ajuntament, condició l'incompliment de la qual  donarà lloc a la  no concessió de l'exempció o a la  
pèrdua de la mateixa.

ARTICLE 4º BIS.- BONIFICACIONS

Gaudiran d'una bonificació del 100 per cent de la quota de l'Impost:

a)  Els  vehicles  declarats  històrics  per  la  Comunitat  Autònoma,  sempre  que  figuren  inclosos  en  el  
registre de la Prefectura provincial de trànsit. 

b)  Els vehicles que,  en la data de meritació de l'impost,  tinguen una antiguitat mínima de 25 anys 
explicats a partir de la data de fabricació. Si aquesta no es coneguera es prendrà com tal la data de la  
seua primera matriculació o, en defecte d'açò, la data en què el corresponent tipus o variant es va 
deixar de fabricar.

Per a poder aplicar les bonificacions al fet que es refereixen els paràgrafs a) i b), els interessats hauran 
d'instar la seua concessió i adjuntar la següent documentació: 

-  Fotocòpia  del  certificat  expedit  per  l'organisme  competent  acreditatiu  de  la  condició  de  vehicle  
històric.

- Fotocòpia del permís de circulació.

- Fotocòpia de la targeta d'inspecció tècnica (per les dues cares), amb la inspecció tècnica superada i en  
vigor, al fet que es refereix el Reial decret 1247/1995 de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
Vehicles Històrics. 

Les  bonificacions  establides  en  els  anteriors  apartats  tindran  caràcter  pregat,  concedint-se 
expressament  als  subjectes  passius  que  reunisquen  les  condicions  requerides  i  prèvia  sol·licitud 
d'aquests.

La petició haurà de realitzar-se abans de la data de meritació de l'impost. Si la bonificació se sol·licita 
amb posterioritat a aquesta data, s'aplicarà a partir del període impositiu següent.

Així mateix, aquestes bonificacions queden condicionades a estar al corrent de pagament amb aquest  
Ajuntament, condició l'incompliment de la qual donarà lloc a la no concessió de la bonificació o a la 
pèrdua de la mateixa.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

Ordenança general de gestió, recaptació e inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals

Capítol III - Concessió de beneficis fiscals 

Article 23è

4. El Servei de Gestió Tributària tramitarà l'expedient, elaborant proposada de resolució que informada 
per Intervenció s'elevarà a la Junta de Govern Local, a qui competeix adoptar l'acord de concessió o  
denegació del benefici fiscal.

Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Article 123. 
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1. Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans 
sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que  
hagen  de  ser  sotmesos  a  la  decisió  del  Ple  de  la  Comissió  de  Govern  quan  aquesta  actue  amb 
competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

Per tot el que s'ha exposat, el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, previ 
dictamen de la  Comissió Informativa d'Hisenda i  Serveis  Econòmics,  eleva a la  Junta de Govern la 
següent:

PROPOSTA

Primer.- Concedir l'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, per als vehicles agrícoles  
que es relacionen a continuació, d’acord amb el que es disposa en l’article 4t de l’ordenança fiscal I-3, 
amb efectes des de l'exercici 2020:

Vehicles agrícoles:

DNI/CIF TITULAR MATRÍCULA ABONAT

XXXXXX XXXXXX CS43489VE 19671

XXXXXX XXXXXX CS44320VE 21553

XXXXXX XXXXXX CS04026VE 139468

XXXXXX XXXXXX E8005BGY 138495

XXXXXX XXXXXX CS38939VE 140318

XXXXXX XXXXXX CS38957VE 140317

XXXXXX XXXXXX E0289BCF 63555

XXXXXX XXXXXX E0175BDN 41702

XXXXXX XXXXXX E1325BHB 139144

XXXXXX XXXXXX E0448BFP 54135

Segon.- Concedir l'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, per als vehicles per a ús de 
persones amb discapacitat, que es relacionen a continuació, d’acord amb el que es disposa en l’article 
4t  de l’ordenança fiscal I-3, amb efectes des de l'exercici 2020:

Vehicles per a ús de persones amb discapacitat:

NIF/NIE TITULAR MATRÍCULA ABONAT

XXXXXX XXXXXX 8005GFY 128119

XXXXXX XXXXXX 8881HTP 136288

XXXXXX XXXXXX CS6362AJ 137433

XXXXXX XXXXXX 5760HFD 131530

XXXXXX XXXXXX C8264BTW 138672

XXXXXX XXXXXX 7408GLB 51361
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XXXXXX XXXXXX 4181DSX 139443

XXXXXX XXXXXX 3379KSH 138916

XXXXXX XXXXXX 5930JCN 138686

XXXXXX XXXXXX 6771FNP 47276

XXXXXX XXXXXX 0009HDW 58759

XXXXXX XXXXXX 7122HNZ 62609

XXXXXX XXXXXX CS2388AU 22781

XXXXXX XXXXXX B1137VU 130611

XXXXXX XXXXXX 2420DNF 39351

XXXXXX XXXXXX B3068UK 139849

XXXXXX XXXXXX 6600DRC 138059

XXXXXX XXXXXX 0932KGT 136508

XXXXXX XXXXXX 9902CFY 36308

XXXXXX XXXXXX 3246HTG 137266

XXXXXX XXXXXX 7620BYS 135071

XXXXXX XXXXXX CS8311AJ 138064

Tercer.- Concedir la bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, per als vehicles històrics 
o de més de 25 anys, que es relacionen a continuació, d’acord amb el que es disposa en l’article 4t bis de  
l’ordenança fiscal I-3, amb efectes des de l'exercici 2020:

Vehicles històrics o de més de 25 anys:

NIF/NIE TITULAR MATRÍCULA ABONAT

XXXXXX XXXXXX C7753BPZ 10975

XXXXXX XXXXXX CS0895AC 139184

XXXXXX XXXXXX CS8711W 139045

XXXXXX XXXXXX SE0693I 59870

XXXXXX XXXXXX V104190 62335

XXXXXX XXXXXX CS8818AD 17534

XXXXXX XXXXXX CS3005AC 53946

XXXXXX XXXXXX SS2865AT 139461

XXXXXX XXXXXX CS0219AF 12495

XXXXXX XXXXXX CS9606AD 12551

XXXXXX XXXXXX CS8577L 139330

XXXXXX XXXXXX 1506DGY 132616
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XXXXXX XXXXXX CS0894S 61385

Quart.- Concedir l'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, per als vehicles per a ús de 
persones  amb discapacitat,  que  es  relacionen  a  continuació,  i  declarar  extingides  les  exempcions 
prèviament concedides, perquè no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris per més d'un 
vehicle simultàniament, d'acord amb l'article 4t de l'ordenança fiscal I3, amb efectes des de l'exercici 
2020:

Vehicles per a ús de persones amb discapacitat (canvi de vehicle):

NIF/NIE TITULAR ALTA
ABONAT

ALTA 
MATRÍCULA

BAIXA 
ABONAT

BAIXA 
MATRÍCULA

XXXXXX XXXXXX 55819 5448GVK 33204 1424CLZ

XXXXXX XXXXXX 139970 9792CCZ 128925 1361BYF

XXXXXX XXXXXX 138016 B4341WG 29476 3113BJL

XXXXXX XXXXXX 139733 8779CMY 61759 CS4085AM

XXXXXX XXXXXX 46623 9754FTX 59856 3773FPD

XXXXXX XXXXXX 138943 4564KSF 54979 9967GRY

XXXXXX XXXXXX 138793 5486KGM 55793 C0941BVG

XXXXXX XXXXXX 139373 3577KSW 135424 CS0078AS

XXXXXX XXXXXX 138728 3316KRM 23373 CS0317AV

XXXXXX XXXXXX 139447 8959KDY 49422 C0170BTL

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Sisè.- Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició  
davant  l'Alcaldia  en  el  termini  d'un  mes  comptador  des  de  l'endemà  de  la  notificació  d'aquesta 
resolució, com a requisit previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, segons el que es 
disposa en l'article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.»

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar  
a la Junta de Govern l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació. 

Votació: 

Sotmès  el  dictamen transcrit  a  votació  de  la  Junta  de  Govern  Local,  s’aprova  per  unanimitat  dels  
membres assistents.

PUNT 4t.- PRECS I PREGUNTES. 

No se'n formulen.
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I com no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 14.25 hores. 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, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta, a Benicarló el 2 de  
desembre de 2019.

Vist i plau
L'alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando
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