
Ajuntament de Benicàssim

  DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/17 El Pleno

 

Susana Marqués Escoín, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO,

DISPONGO:

 

PRIMERO. Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo 
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 26 de noviembre de 2021 a las 9:30
2ª convocatoria: 28 de noviembre de 2021 a las 9:30

Lugar Telemática
Admite participación a distancia, pudiendo conectar mediante:
«A través de la Sede Electrónica de la entidad en la dirección 
https://benicassim.sedelectronica.es»

 

SEGUNDO.  Que  se  lleven  a  cabo  los  trámites  legales  oportunos  para  efectuar  la 
convocatoria y notificación a los miembros de este órgano colegiado.

 

TERCERO. Fijar el siguiente orden del día:

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del Borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 29 de 

Octubre de 2021 (Sesión Ordinaria).- 
2. Expediente 16586/2021. - Aprobación inicial de la nueva Ordenanza 

Municipal reguladora de la implantación de usos eventuales, recreativos y de 
equipamiento público con motivo de la celebración de fiestas patronales y 
otros acontecimientos de carácter festivo así como la instalación de quioscos 
en el suelo urbano o urbanizable con ordenación pormenorizada con 
calificación de vía pública, en el municipio de Benicàssim.- 

3. Expediente 3826/2021.- Aprobación inicial de la nueva Ordenanza Municipal 
reguladora de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato exigibles a 
los solares, terrenos y construcciones, en el municipio de Benicàssim.- 
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4. Expediente 20375/2021. Modificación de Crédito en el Presupuesto, 
Expediente Nº. 19TR/2021.- 

5. Expediente 20679/2021. Indemnización a Empresas IEP10/21.- 
6. Expediente 16800/2021. Aprobación 4ª Prórroga contrato prestación servicio 

uso cultural asociado al bar-restaurante La Pecera Dels Terrers, SL.- 
7. Expediente 19925/2021. Moció Institucional per un finançament Just 2021.- 
8. Expediente 21103/2021. Moción Institucional para instar a todos los grupos 

municipales a que suscriban la Declaración Institucional de la FEMP con 
motivo del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer 
25 de noviembre de 2021.- 

9. Expediente 21104/2021. Moción Institucional para instar a todos los grupos 
municipales a que suscriban la iniciativa "Municipios contra el maltrato" de la 
Fundación Antena 3 y Mutua Madrileña para la adhesión de Benicàssim.- 

10.Expediente 21105/2021. Moción Institucional para apoyar los compromisos 
renovados que tiene el Pacto Europeo de las Alcaldías para 2050.- 

11.Expediente 20254/2021. Elección de Juez de Paz Sustituto/a de Benicàssim.- 
12.Despacho Extraordinario.- 

B) Actividad de control
    13. Expediente 19853/2021. Informe a la Corporación de la remisión al Ministerio 
de Hacienda de la información sobre la ejecución del Presupuesto, correspondiente 
al Tercer Trimestre de 2021.-
    14. Expediente 9130/2021. Informe a la Corporación de la información 
suministrada al     Ministerio de Hacienda sobre los “costes efectivos de los servicios” 
correspondiente al ejercicio 2020.-
    15. Expediente 8976/2021.Informe de fiscalización posterior de gastos y de 
gestión económico-financiera del año 2020.-
    16. Expediente 10628/2021. Informe-Memoria Intervención, Año 2020.-
    17. Informe a la Corporación de Decretos de Alcaldía.-
    18. Informes y Comunicaciones.-

C) Ruegos y preguntas
19.Peticiones y Preguntas.- 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Ajuntament de Benicàssim

  DECRET 

 

Expedient nº: Òrgan Col·legiat:

PLN/2021/17 El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus 
Convocatòria

Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 26 d'novembre de 2021 a les 9.30

2a convocatòria: 28 d'novembre de 2021 a les 9.30

Lloc Telemàtica

Admet participació a distància, podent connectar mitjançant:

«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça 
https://benicassim.sedelectronica.es»

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'Esborrany de l'Acta de la sessió anterior de data 29 d'Octubre 

de 2021 (Sessió Ordinària).- 
2. Expedient 16586/2021. - Aprovació inicial de la nova Ordenança Municipal 

reguladora de la implantació d'usos eventuals, recreatius i d'equipament 
públic amb motiu de la celebració de festes patronals i altres esdeveniments 
de caràcter festiu així com la instal·lació de quioscos en el sòl urbà o 
urbanitzable amb ordenació detallada amb qualificació de via pública, en el 
municipi de Benicàssim.- 

3. Expedient 3826/2021.- Aprovació inicial de la nova Ordenança Municipal 
reguladora de les condicions de seguretat, salubritat i adorn exigibles als 
solars, terrenys i construccions, en el municipi de Benicàssim.- 

4. Expedient 20375/2021. Modificació de Crèdit en el Pressupost, Expedient 
Núm. 19TR/2021.- 

5. Expedient 20679/2021. Indemnització a Empreses IEP10/21.- 
6. Expedient 16800/2021. Aprovació 4a Pròrroga contracte prestació servei use 

cultural associat al bar-restaurant La Peixera Dels Terrers, SL.- 
7. Expedient 19925/2021. Moció Institucional per un finançament Just 2021.- 
8. Expedient 21103/2021. Moció Institucional per a instar a tots els grups 

municipals que subscriguen la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu 



Ajuntament de Benicàssim

del Dia Internacional de l'eliminació de la Violència contra la dona 25 de 
novembre de 2021.- 

9. Expedient 21104/2021. Moció Institucional per a instar a tots els grups 
municipals que subscriguen la iniciativa "Municipis contra el maltractament" 
de la Fundació Antena 3 i Mútua Madrilenya per a l'adhesió de Benicàssim.- 

10.Expedient 21105/2021. Moció Institucional per a donar suport als 
compromisos renovats que té el Pacte Europeu de les Alcaldies per a 2050.- 

11.Expedient 20254/2021. Elecció de Jutge de Pau Substitut/a de Benicàssim.- 
12.Despatx Extraordinari.- 

B) Activitat de control
    13. Expedient 19853/2021. Informe a la Corporació de la remissió al Ministeri 
d'Hisenda de la informació sobre l'execució del Pressupost, corresponent al Tercer 
Trimestre de 2021.-
    14. Expedient 9130/2021. Informe a la Corporació de la informació subministrada 
al Ministeri d'Hisenda sobre els “costos efectius dels serveis” corresponent a 
l'exercici 2020.-
   15. Expedient 8976/2021.Informe de fiscalització posterior de despeses i de gestió 
economico-financera de l'any 2020.-
   16. Expedient 10628/2021. Informe-memoria Intervenció, Any 2020.-
   17. Informe a la Corporació de Decrets d'Alcaldia.-
   18. Informes i Comunicacions.-

C) Precs i preguntes
19.Peticions i Preguntes.- 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Els debats es troben recollits 
en l'enregistrament de la sessió plenària 
que està disponible en el Portal de 
Reproducció en la web
videoacta.benicassim.es

 ACTA 

Aquest  document de contindre dades de caràcter personal  objecte de protecció,  es
troben omesos entre dos signes (“xxxxxxxxxxx”)  en compliment  de la  Llei  orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.

Expedient nº: Òrgan Col·legiat: 

PLN/2021/17 El Ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus Convocatòria Ordinària

Data 26 de novembre de 2021 

Duració Des de les 9.35 fins a les 11.50 hores 

Lloc Telemàtica 

Presidida per Susana Marqués Escoín 

Secretari Antonio Artola Dols 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

«xxxxxxxxxx» Antonio Rodríguez Bayón SÍ

«xxxxxxxxxx» Arturo Martí Tárrega SÍ

«xxxxxxxxxx» Carlos Luis Díaz Miró SÍ

«xxxxxxxxxx» Cristina Fernández Alonso SÍ

«xxxxxxxxxx» Elena Llobell Martí SÍ

«xxxxxxxxxx» Javier Alonso Canal SÍ

«xxxxxxxxxx» Joan Bonet Hancox SÍ

1
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«xxxxxxxxxx» Jose Carlos García Sampayo SÍ

«xxxxxxxxxx» Luis Lara Alonso SÍ

«xxxxxxxxxx» María Carmen Tárrega Chiva SÍ

«xxxxxxxxxx» Miguel Javier Alcalde Sánchez SÍ

«xxxxxxxxxx» Mª Teresa Bernat Torres SÍ

«xxxxxxxxxx» Natividad Dolores Alonso Peña SÍ

«xxxxxxxxxx» Pau Ferrando Tárrega SÍ

«xxxxxxxxxx» Rosa Gil Martin SÍ

«xxxxxxxxxx» Susana Marqués Escoín SÍ

«xxxxxxxxxx» Vicent Badenes Escrig (Interventor) SÍ

«xxxxxxxxxx» Vanessa Batalla Latorre SÍ

 

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de l'òrgan, la Presidenta obri
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'Ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA 

PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 D'OCTUBRE DE 2021 (SESSIÓ ORDINÀRIA).-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 15, En contra: 0, 
Abstencions: 2

A continuació i  de conformitat  pel  que es disposa en l'article  91.1 del
Reial  decret  2.568/1986,  de  28  de  Novembre  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitat  Locals,  es posa a la
disposició de tots els membres l'esborrany de l'acta citada.

Sotmés l'esborrany a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 15, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega,
Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso, Natividad
Alonso, Luis Lara y José Carlos García Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions:
2; Joan Artur Bonet y Pau Josep Ferrando; pel que s'aprova.

2
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A  la  vista  de  l'anterior,  no  havent-hi  cap  observació,  es  considera
legalment aprovat l'esborrany de l'acta citada.

 

PUNT SEGON.- EXPEDIENT 16586/2021. - APROVACIÓ INICIAL DE
LA  NOVA  ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  IMPLANTACIÓ
D'USOS EVENTUALS, RECREATIUS I D'EQUIPAMENT PÚBLIC AMB MOTIU DE
LA CELEBRACIÓ DE FESTES PATRONALS I  ALTRES ESDEVENIMENTS DE
CARÀCTER FESTIU AIXÍ COM LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN EL SÒL
URBÀ O URBANITZABLE AMB ORDENACIÓ DETALLADA AMB QUALIFICACIÓ
DE VIA PÚBLICA, EN EL MUNICIPI DE BENICÀSSIM.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant que  en  data  27  de  setembre  de  2021,  s'emet  proposta
d'incoació de nova Ordenança municipal  d'IMPLANTACIÓ d'USOS EVENTUALS,
RECREATIUS i  d'EQUIPAMENT PÚBLIC amb motiu  de la  celebració  de festes
patronals  i  altres  esdeveniments  de  caràcter  festiu  així  com  la  instal·lació  de
quioscos en el sòl urbà o urbanitzable amb ordenació detallada amb qualificació de
via pública, formulada per la Regidoria d'Urbanisme.

Resultant  que en data 28 de setembre de 2021,  s'emet informe del
TAG-Cap de Secció d'Obres sobre el contingut de la consulta pública en relació a
la  futura  Ordenança  municipal  reguladora  de  la  implantació  d'usos  eventuals,
recreatius i d'equipament públic.

Resultant que  segons  Decret  de  l'Alcaldia  número  3238  de  29  de
setembre de 2021 es resol sotmetre a consulta pública l'esmentada Memòria de la
Regidoria d'Urbanisme, a través del Portal web de l'Ajuntament durant un termini de
deu dies hàbils a comptar des de l'anunci de la consulta, de conformitat amb el que
es  preveu  en  l'article  133.1  de  la  Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resultant  que la citada Memòria de la Concejalia d'Urbanisme va ser
publicada en el Portal web de l'Ajuntament de Benicassim i que durant l'esmentat
termini de deu dies hàbils, no es va presentar cap aportació sobre aquest tema.

Resultant que  mitjançant  Decret  d'Alcaldia  núm.  13612  de  data  27
d'octubre de 2021, es resol sotmetre a Informació Pública i Audiència a través del
Portal web de l'Ajuntament de Benicàssim l'esborrany i projecte de l'Ordenança. La
informació pública i audiència es va substanciar durant un termini de 10 dies hàbils
a comptar  des de l'anunci  de la  informació en el  Portal  web de l'Ajuntament,  a
l'efecte  de  recaptar  quantes  aportacions  addicionals  es  puguen  fer  per  part  de
persones i/o ciutadans així com per part de diferents entitats. 

3
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Resultant que en data 16 de novembre de 2021 s'emet informe jurídic
del Cap de Secció d'Obres relatiu a l'impacte de gènere de l'Ordenança Municipal
Reguladora de la implantació a Benicàssim.

Resultant que  en  data  17  de  novembre  de  2021  s'emet  informe  de
l'arquitecte municipal  transcorregut  el  període d'Informació pública  i  audiència  del
projecte de l'Ordenança municipal, en el qual es considera adequats els aspectes
tècnics recollits en aquesta.

Considerant  que  la  present  Ordenança  municipal  ha  sigut  tramitada
conforme  els  tràmits  procedimentals  exigits  en  la  Llei  39/2015,  articles  132  i
següents i els tràmits previstos en els articles 49, 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Considerant que la  competència  per  a  aprovar  la  citada Ordenança
municipal  li  correspon a l'Ajuntament Ple per majoria simple,  segons els articles
22.2 lletra d) i article 47.1 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Vistos  els  informes de  l'Arquitecte  Municipal  i  del  Cap  de  Secció  de
Planejament i Obres de 17 de novembre de 2021.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal  de  l'Àrea  de  Territori  i  Desenvolupament  Sostenible  de  data  22  de
Novembre de 2021. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots  afirmatius:  17,  dels  senyors/as, Susana  Marqués,  Carlos  Luis  Díaz,  Rosa
María Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen
Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso,
Natividad Alonso, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara y José Carlos
García Sampayo;  Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat
s'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment la nova Ordenança Municipal Reguladora
ordenança  municipal d'IMPLANTACIÓ  d'USOS  EVENTUALS,  RECREATIUS  i
d'EQUIPAMENT PÚBLIC amb motiu de la  celebració de festes patronals  i  altres
esdeveniments de caràcter festiu així com la instal·lació de quioscos en el sòl urbà o
urbanitzable amb ordenació detallada amb qualificació de via pública, el text de la
qual s'adjunta al present acord.

SEGON.- Obrir un període d'informació pública pel termini mínim de 30
dies  hàbils  per  a  la  presentació  de  reclamacions  i  suggeriments,  havent-se  de
publicar-se  l'anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  Tauler  d'anuncis  de
l'Ajuntament.

TERCER.- Declarar  definitivament  aprovada  l'Ordenança  municipal
sense necessitat d'ulterior acord plenari, en el cas que no es formulen reclamacions

4
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o  suggeriments  durant  el  període  d'informació  pública,  ja  que  en  el  supòsit  de
presentar-se aquestes, hauran de ser resoltes i es procedirà a adoptar nou acord
plenari d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal pel Ple de la Corporació.

QUART.- El  recurs  procedent  per  al  supòsit  que  no  es  presentaren
reclamacions  o  suggeriments  durant  el  present  període  d'informació  pública  de
l'acord  d'aprovació  inicial  i  esdevinguera  en  definitiva  serà  el  recurs  contenciós
administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en
el termini de 2 mesos des de la publicació del text íntegre de la citada Ordenança en
el Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX

Ordenança  municipal  REGULADORA  DE  LA  IMPLANTACIÓ  d'USOS
EVENTUALS,  RECREATIUS i  d'EQUIPAMENT PÚBLIC amb motiu de la
celebració de festes patronals i altres esdeveniments de caràcter festiu
així com la instal·lació de quioscos en el sòl urbà o urbanitzable amb
ordenació detallada amb qualificació de via pública

Preàmbul

La  intensa  assistència  de  ciutadans  derivada  de  la  celebració  de
festivitats i actes socials en el municipi exigeix destinar l'espai públic i alguns sòls
vacants  a  diverses  instal·lacions  temporals  i  a  l'exercici  d'activitats  que  en
situacions ordinàries no tindrien cabuda.

Molts exemples d'un ús temporal alié a l'ús quotidià de l'espai públic
es  venen  desenvolupant  en  les  poblacions  de  manera  tradicional  en  festes
patronals, amb limitació de la circulació rodada als carrers i places i aglomeració
de visitants per a assistir a espectacles, activitats i usos de caràcter lúdic que se
celebren en les localitats. 

Els  “Bous al  carrer”,  els  espectacles pirotècnics,  les festes de “les
Falles” a València, Plana Baixa i altres comarques, les festes de “la Magdalena” a
Castelló  de  la  Plana,  el  dia  de  la  Paelles  a  Benicàssim,  són  exemples  de
manifestacions festives que exigeixen la instal·lació de carpes, escenaris, casals,
posats de menjars i begudes, tanques, proteccions i defenses, etc, en el domini
públic.

A Benicàssim de forma especifica i donades les seues característiques
de municipi turístic l'activitat cultural, musical i el desenvolupament d'activitats que
potencien  l'esplai  i  entreteniment  del  visitant  es  multipliquen  amb  festivals  i
esdeveniments de diferent perfil, alguns amb enorme demanda d'aforament (FIB,
Rototom, SANSAN) i altres més localitzats i reduïts (festival de Jazz, de Flamenc,
Belle  Epoque  i  altres).  Tots  ells  requereixen  en  major  o  menor  mesura
l'emplaçament  d'instal·lacions temporals en el  domini públic  que servisquen de
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suport a aquestes.

D'altra banda la reserva i limitació a la circulació impedeix la normal
utilització  del  viari  per  a  l'aparcament  de  vehicle,  reduint  dramàticament  la
dotació  d'aparcaments  existents.  Aquesta  circumstància  juntament  amb  la
necessiteu d'habilitar majors dotacions per als visitants esporàdics atrets per la
celebració  exigeix  disposar  d'extensos  territoris  per  a  estacionament  que  de
manera  ordinària  no  es  destinen  a  aquest  efecte.  Històricament  en  les
poblacionals  s'han utilitzat  campes o  terrenys  vacants,  comunament  solars  o
parcel·les de caràcter agrícola que permetien aquest ús ocasional.

Aquesta  Ordenança  pretén  donar  suport  jurídic  a  les  necessitats
d'utilització alternativa de l'espai públic en general i dels sòls vacants necessaris
per al desenvolupament dels usos eventuals descrits derivats de les celebracions
de festes i esdeveniments que es plantegen.

Finalment es detalla en l'Ordenança la possibilitat d'establir quioscos
en la via pública. També de manera tradicional l'establiment de xicotets quioscos
en  parcs,  parterres,  places  i  vies  públiques  ha  sigut  pràctica  comuna  en  les
poblacions com a lloc de venda estable, per oposició als de venda de carrer o
ambulant i la seua instal·lació presta un servei a la ciutadania.

La  regulació  exposada  en  aquesta  Ordenança  no  posseeix  abast
urbanístic en tant no modifica el règim del sòl. El caràcter temporal i reversible de
la utilització del domini públic per a usos terciaris en les condicions descrites és
coherent  amb  la  celebració  de  les  festivitats  tradicionals  que  s'han  vingut
desenvolupant històricament en les poblacions.

Addicionalment  el  planejament  general  del  municipi  habilita,
mitjançant Ordenança Municipal, una certa regulació en l'establiment dels usos
terciaris:

“Article 7.6.6 de la normes Urbanístiques:

6. Es podran tramitar i aprovar Ordenances Municipals de regulació
d'usos terciaris a fi d'ampliar, matisar o detallar els usos establits en
aquesta Normes.”

Article únic:

1.- Amb motiu  de festes  patronals  i  altres  esdeveniments  de caràcter
festiu, com la celebració de festivals musicals, l'animació cultural o social dels espais
públics  i  actes  similars  promoguts  o  patrocinats  per  l'Administració  Local  o  que
compten amb el corresponent permís municipal,  es podran establir  instal·lacions i
usos recreatius o d'equipament públic (esportius, socioculturals, assistencials i altres
similars)  eventuals  sobre  sòls  classificats  com  a  urbans,  no  inclosos  en  Unitats
d'Execució, amb qualificació d'Espai Lliure -Jardí (EL-1) o altres Sistemes Locals, en
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qualsevol de les seues categories. Aquestes instal·lacions eventuals, d'implantació
limitada en el temps, no posseeixen caràcter de permanència i tenen com a objecte
enriquir  l'activitat  lúdic-festiva  en  l'espai  urbà públic,  en  les  ocasions  que  resulte
convenient. La seua instal·lació no podrà prolongar-se per un termini superior a 15
dies.

2.- Amb motiu de festes patronals i  altres esdeveniments de caràcter
festiu,  com  la  celebració  de  festivals  musicals,  l'animació  cultural  o  social  dels
espais públics i actes similars promoguts o patrocinats per l'Administració Local o
que compten amb el corresponent permís municipal, es podran estacionar vehicles
en el sòl NO Urbanitzable Comú i el de Protecció d'Infraestructures (SNU-RC-1 i
SNU-PI) i en el sòl urbanitzable que no compte amb Programa aprovat. Aquest ús,
d'implantació limitada en el temps, no posseeix caràcter de permanència i té com a
objecte suplementar la dotació ordinària d'aparcaments públics, en dates d'intensa i
extraordinària afluència de visitants a la localitat. 

La seua instal·lació no podrà prolongar-se per un termini superior a
15  dies  i  no  podrà  suposar  l'execució  d'instal·lacions  impròpies  del  sòl  de
caràcter  agrícola,  com  a  enllumenat  públic  o  pavimentació  generalitzada,
excepte les instal·lacions provisionals i amovibles que puguen executar-se per a
dotar de seguretat a aquest ús eventual. En qualsevol cas s'haurà d'observar el
compliment de la normativa tècnica i sectorial que resulte aplicable en cada cas,
com per exemple la relativa a esteses aèries de mitjana i alta tensió, carreteres,
llits públics, etc.

Concretament  el  sòl  No  Urbanitzable  Comú  i  de  Protecció
d'Infraestructures situat al nord del recinte de festivals podrà destinar-se a l'ús
d'estacionament, en els termes indicats en els dos apartats anteriors, quan se
celebren esdeveniments en aquest recinte. La utilització extraordinària d'aquests
terrenys per a l'ús eventual d'estacionament requerirà l'oportuna comunicació al
titular de la CN 340, en tant que el camí rural existent, d'accés a aquesta zona, té
la seua entrada des d'aquesta via i es troba dins de la seua àrea d'influència. A
aquest efecte es disposaran les mesures de seguretat de trànsit o circulatòries
que siguen convenients, en el seu cas.

3.- Es podran instal·lar quioscos en el sòl urbà o urbanitzable amb
ordenació  detallada  amb  qualificació  de  via  pública,  previ  al  procediment
concessional o aquell que corresponga, de conformitat amb la normativa tècnica i
la sectorial que li siga aplicable.

 

PUNT  TERCER.-  EXPEDIENT  3826/2021.-  APROVACIÓ  INICIAL  DE
LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS DE
SEGURETAT, SALUBRITAT I ADORN EXIGIBLES ALS SOLARS, TERRENYS I
CONSTRUCCIONS, EN EL MUNICIPI DE BENICÀSSIM.-
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 13, En contra: 0, 
Abstencions: 4

Resultant que en data 12 de març de 2021, s'emet proposta d'incoació
de nova Ordenança  municipal  de neteja,  salubritat  i  adorn  de solars,  terrenys  i
edificacions, formulada per la Concejalia d'Urbanisme.

Resultant que en data 26 de març de 2021, s'emet informe del TAG-
Cap de Secció d'activitats i disciplina urbanística sobre el contingut de la consulta
pública en relació a la futura Ordenança municipal de neteja, salubritat i adorn de
solars, terrenys i edificacions.

Resultant  que la  Memòria  de  la  Concejalia  d'Urbanisme  relativa  a
consulta  pública  prèvia  en  el  procediment  d'elaboració  de  la  nova  Ordenança
municipal  en  matèria  de  condicions  de  seguretat,  salubritat  i  adorn  de  solars,
terrenys i construccions, es va formalitzar en data 26 de març de 2021, tenint en
compte el contingut de l'informe previ del Cap de Secció d'Activitats i  Disciplina
Urbanística.

Resultant que segons Decret de l'Alcaldia número 1073 de 30 de març
de 2021 es resol sotmetre a consulta pública l'esmentada Memòria de la Regidoria
d'Urbanisme, a través del Portal web de l'Ajuntament durant un termini de deu dies
hàbils a comptar des de l'anunci de la consulta, de conformitat amb el que es preveu
en l'article 133.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.

Resultant que la citada Memòria de la Concejalia d'Urbanisme va ser
publicada en el Portal web de l'Ajuntament de Benicassim i que durant l'esmentat
termini de deu dies hàbils, no es va presentar cap aportació sobre aquest tema.

Resultant que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 1815 de data 28 de
maig de 2021, es resol sotmetre a Informació Pública i Audiència a través del Portal
web de l'Ajuntament de Benicàssim el “Projecte de l'Ordenança reguladora de les
condicions  de  seguretat,  salubritat  i  adorn  exigibles  als  solars,  terrenys  i
construccions,  en  el  municipi  de  Benicàssim”.  La  informació  pública  se
substanciarà durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'anunci de la
informació  en  el  Portal  web  de  l'Ajuntament,  a  l'efecte  de  recaptar  quantes
aportacions addicionals es puguen fer per part de persones i/o ciutadans així com
per part de diferents entitats. L'audiència se substanciarà durant un termini de 10
dies  hàbils  a  comptar  des  de  la  notificació  del  projecte  de  l'Ordenança  a  les
associacions que representen a persones els drets o els interessos de les quals
legítims es veren afectats  per l'Ordenança i  els  fins de la  qual  guarden relació
directa amb el seu objecte, sent en aquest cas, el Col·legi Oficial d'Administradors
de Finques de Castelló.

Resultant  que aquesta  resolució  es  trasllada  al  Col·legi  Oficial
d'Administradors de València i Castelló als efectes oportuns.
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Resultant que en data 07 de juliol de 2021 s'emet informe jurídic del
Cap de Secció d'Activitats i Disciplina Urbanística relatiu a l'impacte de gènere de
l'Ordenança Municipal Reguladora de la implantació a Benicàssim.

Resultant  que en  data  22  de  juliol  de  2021  s'emet  informe  de
l'arquitecte  tècnic  de disciplina  urbanística  transcorregut  el  període d'Informació
pública  i  audiència  del  “Projecte  d'Ordenança  municipal  de  les  condicions  de
seguretat,  salubritat  i  adorn  exigibles  als  solars,  terrenys  i  construccions,  en el
municipi de Benicàssim”.

Resultant que transcorregut el termini d'informació pública i audiència,
no s'ha rebut cap aportació sobre aquest tema.

Resultant que en data 01 d'octubre de 2021, la TAG-Cap de Secció
d'Activitats i  Disciplina Urbanística emet informe jurídic del qual es desprén que
durant la tramitació procedimental de l'Ordenança, concretament durant el tràmit
d'exposició  a través del  Portal  de  Transparència  previst  en  l'art.  133 de la  Llei
39/2015 d'1 d'octubre, es publica el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del
Consell, que aprova el text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, en compliment de la previsió recollida en la Disposició Final Primera de la
Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, procedint a integrar en
un text únic totes les modificacions introduïdes en la Llei 5/2014, de 25 de juliol. 

Per això resulta necessari adaptar el text de la futura ordenança al
Decret legislatiu recentment aprovat pel Consell en matèria d'ordenació del territori,
urbanisme  i  paisatge  i  realitzar  els  tràmits  procedimentals  de  nou  de  la  futura
ordenança municipal de neteja, salubritat i adorn de solars, terrenys i edificacions
amb la finalitat de dotar de la màxima transparència al procediment de l'elaboració
de  l'ordenança,  en  particular,  del  seu  coneixement  i  participació  per  part  de  la
ciutadania.” 

Sobre la base del precitat informe jurídic, es procedeix novament a
la realització dels tràmits procedimentals de la futura Ordenança Municipal de
Neteja, Salubritat i Adorn de solars, terrenys i edificacions.

Vista la Proposta d'incoació de nova Ordenança municipal en matèria
de condicions de seguretat, salubritat i adorn de solars, terrenys i construccions,
formulada per la Concejalia d'Urbanisme en data 04 d'octubre de 2021.

Resultant que en data 04 d'octubre de 2021, s'emet informe de la TAG-
Cap de Secció d'activitats i disciplina urbanística sobre el contingut de la consulta
pública en relació a la futura Ordenança municipal de neteja, salubritat i adorn de
solars, terrenys i edificacions.

9



Ajuntament de Benicàssim

Resultant  que la  Memòria  de  la  Regidoria  d'Urbanisme  relativa  a
consulta  pública  prèvia  en  el  procediment  d'elaboració  de  la  nova  Ordenança
municipal  en  matèria  de  condicions  de  seguretat,  salubritat  i  adorn  de  solars,
terrenys i construccions, es va formalitzar en data 06 d'octubre de 2021, tenint en
compte el  contingut  de l'informe previ  del  Cap de Secció  d'Activitats  i  Disciplina
Urbanística.

Resultant que segons Decret de l'Alcaldia número 3371 de 08 d'octubre
de 2021 es resol sotmetre a consulta pública l'esmentada Memòria de la Regidoria
d'Urbanisme, a través del Portal web de l'Ajuntament durant un termini de deu dies
hàbils  a  comptar  des  de l'anunci  de la  consulta,  de conformitat  amb el  que es
preveu  en  l'article  133.1  de  la  Llei  39/2015  d'1  d'octubre  de  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resultant que la citada Memòria de la Concejalia d'Urbanisme va ser
publicada en el Portal web de l'Ajuntament de Benicàssim i que durant l'esmentat
termini de deu dies hàbils, no es va presentar cap aportació sobre aquest tema.

Resultant  que l'article  133.2  de la  citada Llei  estableix  que quan la
norma afecte els drets i interessos legítims de les persones, es publicarà el text
d'aquella  en  el  portal  web  corresponent,  a  fi  de  donar  audiència  als  ciutadans
afectats  i  recaptar  quantes  aportacions  addicionals  puguen  fer-se  per  altres
persones o entitats. Així mateix, podrà també recaptar-se directament l'opinió de les
organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupen o representen a les
persones els drets o els interessos de les quals legítims es veren afectats per la
norma i els fins de la qual guarden relació directa amb el seu objecte.

Resultant  que s'ha  procedit  a  l'elaboració  del  projecte  d'Ordenança
municipal  de les condicions  de seguretat,  salubritat  i  adorn exigibles  als  solars,
terrenys i construccions, en el municipi de Benicàssim, que ha sigut subscrit per la
Regidoria d'Urbanisme en data 27 d'octubre de 2021, per tant, es procedeix a donar
compliment al que es disposa en l'apartat anterior.

Resultant  que segons  Decret  de  l'Alcaldia  núm.  3613  de  data  27
d'octubre de 2021 es resol Sotmetre a Informació Pública i Audiència a través del
Portal web de l'Ajuntament de Benicàssim el “Projecte de l'Ordenança Reguladora
de les Condicions de Seguretat, Salubritat i Adorn exigibles als solars, terrenys i
construccions, en el municipi de Benicàssim”.

La informació pública i l'audiència se substanciaran durant un termini
de 10 dies hàbils a comptar des de l'anunci de la informació en el Portal web de
l'Ajuntament, a l'efecte de recaptar quantes aportacions addicionals es puguen fer
per  part  de  persones  i/o  ciutadans  així  com  per  part  de  diferents  entitats  i
associacions que representen a persones els drets o els interessos de les quals
legítims es  veren afectats  per  l'Ordenança  i  els  fins de la  qual  guarden relació
directa amb el seu objecte, sent en aquest cas, el Col·legi Oficial d'Administradors
de Finques de Castelló. 
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Transcorregut el termini d'informació pública i audiència, no s'ha rebut
cap aportació sobre aquest tema.

Resultant que s'ha redactat un Informe d'impacte de gènere segons el
que  es  disposa  en  l'article  4  bis  de  la  Llei  9/2003,  de  2  d'abril  Generalitat
Valenciana, per a la Igualtat entre Dones i homes, modificada per la Llei 13/2016,
de  29  de  desembre,  de  mesures  fiscals,  de  gestió  administrativa  i  financera  i
d'organització  de  la  Generalitat,  per  part  de  la  Cap  de  la  Secció  d'Activitats  i
Disciplina Urbanística, de data 15 de novembre de 2021.

Resultant  que en  data  17  de  novembre  de 2021  l'Arquitecte  tècnic
municipal  encarregat  de  la  inspecció  i  informe  en  els  expedients  de  disciplina
urbanística relacionats amb l'aplicació del  contingut  del “Projecte de l'Ordenança
reguladora de les condicions de seguretat, salubritat  i  adorn exigibles als solars,
terrenys i construccions, en el municipi de Benicàssim”,  considera adequats els
aspectes tècnics recollits en aquesta.

Considerant  que la  present  Ordenança  municipal  ha  sigut  tramitada
conforme els tràmits procedimentals exigits en la Llei 39/2015, articles 132 i següents
i els tràmits previstos en els articles 49, 65 i 70.2 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Considerant  que la  competència  per  a  aprovar  la  citada  Ordenança
municipal li correspon a l'Ajuntament Ple per majoria simple, segons els articles 22.2
lletra d) i article 47.1 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

A  la  vista  de  tot  això  i  vistos  els  informes  favorables  de  l'Arquitecte
Municipal emés en data 22 de juliol de 2021, i l'Informe d'impacte de gènere per part
de la Cap de la Secció d'Activitats i Disciplina Urbanística, de data 15 de novembre
de 2021.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal  de  l'Àrea  de  Territori  i  Desenvolupament  Sostenible  de  data  22  de
Novembre de 2021. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots  afirmatius:  13,  dels  senyors/as,  Susana  Marqués,  Carlos  Luis  Díaz,  Rosa
María Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen
Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso y
Natividad  Alonso;  Votos  negativos:  ninguno;  Abstencions:  4,  dels  senyors,  Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara y José Carlos García Sampayo;  pel
que s'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment la nova Ordenança Municipal Reguladora
de les condicions  de seguretat,  salubritat  i  adorn exigibles  als  solars,  terrenys i
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construccions, a Benicàssim, el text de les quals s'adjunta al present acord.

SEGON.- Obrir un període d'informació pública pel termini mínim de 30
dies  hàbils  per  a  la  presentació  de  reclamacions  i  suggeriments,  havent-se  de
publicar-se  l'anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  Tauler  d'anuncis  de
l'Ajuntament.

TERCER.- Declarar  definitivament aprovada  l'Ordenança  municipal
sense necessitat d'ulterior acord plenari, en el cas que no es formulen reclamacions
o  suggeriments  durant  el  període  d'informació  pública,  ja  que  en  el  supòsit  de
presentar-se aquestes, hauran de ser resoltes i es procedirà a adoptar nou acord
plenari d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal pel Ple de la Corporació.

QUART.- El  recurs  procedent  contra  l'acord  d'aprovació  definitiva  de
l'Ordenança serà el recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 2 mesos des de la publicació
del text íntegre de la citada Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.

 

PUNT QUART.- EXPEDIENT 20375/2021.  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
EN EL PRESSUPOST, EXPEDIENT NÚM. 19TR/2021.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, 
Abstencions: 5

Resultant  que  per  Natividad  D.  Alonso  Peña,  Regidor  Delegada  de
Recursos  Humans,  s'interessa  transferència  de  crèdit  entre  aplicacions
pressupostàries  del  Capítol  1  “Despeses  de  Personal”,  per  un  import  total  de
20.169,02 €.

Resultant que la transferència negativa disminueix crèdit en una aplicació
del Capítol 1, en considerar-la reduïble i les positives incrementen la consignació del
concepte 151 “Gratificacions”. 

      
     

Considerant  que  els  expedients  de  transferències  de  crèdit  entre
diferents  aplicacions  pressupostàries  del  Capítol  1  es  troben  previstos  en  els
articles 179 i 180 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 i en l'article 12 de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2021. 

Considerant que la transferència de crèdit que es proposa representa un
increment  respecte  de l'import  aprovat  en el  Pressupost  per  a  “productivitats”  i
“gratificacions”.  Tal  com  s'estableix  en  els  articles  5.5  i  6.1  del  Reial  decret
861/1986,  de  25  d'abril,  pel  qual  es  regula  el  règim  de  les  retribucions  dels
funcionaris de l'Administració Local, correspon al Ple de la Corporació determinar
en el  Pressupost  la  quantitat  global  destinada  a  l'assignació  de productivitats  i
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gratificacions als funcionaris.

Vist l'informe favorable de la Intervenció (INF. 2021/0244), de data 10 de
novembre de 2021.

Vista la proposta de la Regidoria de data 11/11/2021.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 22 de Novembre de 2021. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 12, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Cristina Fernández, Javier Alonso,
Natividad  Alonso,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep  Ferrando  y  José  Carlos  García
Sampayo;  Votos  negativos:  ninguno;  Abstencions:  5,  dels  senyors/as,  Miguel
Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat y Luis Lara; pel
que s'acorda el següent:

PRIMER.-  Aprovar  l'Expedient  de  Modificació  de  Crèdit  Núm.
19TR/2021, per transferències entre aplicacions pressupostàries del Capítol 1
“Despeses de Personal”, per un import total de 20.169,02 €, segons el següent
detall: 

MODIFICACION PRESSUPOST DE DESPESES

VARIACIÓ PARTIDA                                       Descripció:                                                     IMPORT

   ALTA                  102  132    151         GRATIFICACIONS. SEGURETAT                          12.529,51
   ALTA                  103  92000151         GRATIFICACIONS. INFORMATICA                              466,38
   ALTA                  201  151    151         GRATIFICACIONS. URBANISME                              418,49
   ALTA                  202 1531 151        GRATIFICACIONS VIAS PUBLICAS                            1.834,97
   ALTA                  203 165      151         GRATIFICACIONS. ENLLUMENAT PUBLIQUE                      2.320,68
   ALTA                  301  934     151         GRATIFICACIONS. TRESORERIA                               72,32
   ALTA                  302 92000 151         GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS                                 504,54
   ALTA                  302 92001 151         GRATIFICACIONS. ACTIVITATS I PERSONAL  86,16
   ALTA                  402 332 1  151         GRATIFICACIONS. BIBLIOTECA                            1.811,97
   ALTA                  603 1722   151         GRATIFICACIONS. MEDI AMBIENT                                          124,00

                                                                                                       TOTAL ALTA                 20.169,02

   BAIXA                 102  132     12100         COMPLEMENTO DESTINO. SEGURIDAD                         -20.169,02

                                                                                                        TOTAL BAIXA                -20.169,02

TOTAL MODIFICACIO PRESSUPOST DE DESPESES                     0,00

  

                                     TOTAL MODIFICACIO PRESSUPOST DE DESPESES   0,00 
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SEGON.- Declarar l'entrada en vigor de la present Modificació de Crèdit
de manera immediata, de conformitat amb l'article 12 de les Bases d'Execució del
Pressupost per a l'exercici 2021.

 

PUNT  CINQUÉ.-  EXPEDIENT  20679/2021.  INDEMNITZACIÓ  A
EMPRESES IEP10/21.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, 
Abstencions: 8

Resultant  que  ha  sigut  presentat  expedient  de  “Indemnització  a
Empreses (IEP10/21)” per import de 7.489,72 euros.

Resultant que s'ha acreditat documentalment la prestació dels serveis i la
realització dels subministraments que es relacionen en l'expedient.

Resultant  que per  la  Intervenció  Municipal  s'ha  formulat  objecció  a la
totalitat de la despesa per insuficiència o inadequació de crèdit.

Resultant que, no obstant això l'anteriorment exposat, la jurisprudència
vigent sobre l'enriquiment injust determina la necessitat que s'aproven i satisfacen
les obligacions dimanants d'aquesta factura, existint consignació pressupostària per
a  fer  front  a  l'expedient  en  el  Pressupost  General  de  l'any  2021. Tant  la
jurisprudència  com  la  doctrina  fan  referència  al  principi  general  del  dret  que
prohibeix els enriquiments injustos i a una acció a través de la qual es canalitzaria la
pretensió restitutòria  de l'empobrit.  Aquesta jurisprudència  estableix  l'obligació  de
l'Administració d'abonar al creditor de la mateixa la factura, buscant fer justícia ja
que el contractista que ha fet una obra, realitzat un subministrament o prestat un
servei a l'Administració el fa confiant en la bona fe de qui li  ho encarrega, i  que
degudament  podrà  cobrar  l'oportú.  Per  això,  als  expedients  de  reconeixement  i
pagament dels mateixos se'ls denomina “expedients d'indemnització a empreses”
per ser una indemnització pel mal patrimonial causat.

Considerant que l'article 217 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,
atribueix al Ple de la Corporació la competència per a resoldre la discrepància a les
objeccions anteriors.

Vist  l'informe  desfavorable  conjunt  del  Departament  de  Gestió
Pressupostària  i  de  fiscalització  amb objeccions  suspensives  que  acompanya  a
l'expedient  (INF. 2021-248), amb el qual és conforme el Secretari General, existint
consignació pressupostària;

Vista la proposta de la Regidoria de data 16/11/2021.
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Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 22 de Novembre de 2021. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 9,  de los senyors/as,  Susana Marqués,  Carlos Luis  Díaz,  Rosa
María Gil,  Elena Llobell,  Arturo Martí,  Vanesa Batalla,  Cristina Fernández, Javier
Alonso  y  Natividad  Alonso;  Votos  negativos:  ninguno;  Abstenciones:  8,  de  los
señores/as,  Miguel  Alcalde,  Mª Carmen Tárrega,  Antonio  Rodríguez,  M.ª  Teresa
Bernat,  Joan Artur  Bonet,  Pau Josep Ferrando,  Luis  Lara y José Carlos García
Sampayo; pel que s'acorda el següent:

PRIMER.- Resoldre les discrepàncies, existents en relació amb les
objeccions suspensives que acompanyen a l'expedient, alçant la suspensió
que comporten respecte a la seua tramitació.

SEGON.- Aprovar l'expedient d'Indemnització a Empreses IEP10/21
que ascendeix a 7.489,72 euros.

TERCER.-  Reconéixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  de
l'expedient d'Indemnització a Empreses (IEP10/21).

QUART.- Fer front a aquesta despesa amb càrrec al Pressupost General
de l'any 2021, segons el següent detall:

Cod.fact. Num.Factura /Fecha

Partida Tercero NIF Tercero

Descripción Import

97765 B21.0007971 / 27 - 9 - 2021

208 1521 21200 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Casa Cultura. Sum. 1,8 m2 placa escayola vinilo. 13,58 €

97099 121 / 27 - 7 - 2021

208 1521 213 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Teatro Mpal. Construir casetón Climaver Plus R exterior terraza Teatro embocar aire retorn 564,59 €

97450 000787 / 1 - 9 - 2021

208 1521 213 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Septiembre-21 Mnto. ascensor Av. Ferrandis Salvador 1 Torre  108,90 €

97393 92 / 23 - 8 - 2021

401 334 22701 «xxxxxxxxxx», «xxxxxxxxxx»
Julio-21. Exposición Villa Elisa Serv. vigilante seguridad sin arma "106 horas" 2.180,42 €

97407 2021000170 / 26 - 8 - 2021

401 334 227991 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Alq. mat., serv. técnico y transp. para función "Deja vu" día 12-08-21 Teatro Mpal. 1.481,38 €

97408 2021000175 / 26 - 8 - 2021
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401 334 227991 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Alq. mat., serv. técnico y transp. para función "Greenpiss" día 20-08-21 Teatro Mpal. 1.103,83 €

97500 2021000183 / 3 - 9 - 2021

401 334 227991 «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
Alq. mat., serv. técnico y transporte funcion 26/08 Teatro 2.037,02 €

7.489,72 €

QUINTO.-  Dar  traslado  de  esta  resolución  a  los servicios
económicos municipales (Intervención y Tesorería), a los efectos oportunos.

 

PUNT SISÉ.- EXPEDIENT 16800/2021. APROVACIÓ 4A PRÒRROGA
CONTRACTE  PRESTACIÓ  SERVEI  USE  CULTURAL  ASSOCIAT  AL  BAR-
RESTAURANT LA PEIXERA DELS TERRERS, SL.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, 
Abstencions: 5

Resultant que el 18 de desembre de 2009, va tindre entrada en aquest
Ajuntament la resolució de la Ministra de Medi Ambient i Medi rural i Marí (actual
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), de 24 de novembre de 2009,
mitjançant  la  qual  va  atorgar  a  aquest  Ajuntament  la  concessió  d'ocupació  de
terrenys  de  domini  públic  marítim-terrestre  (d'ara  en  avant  DPMT),  entre  la  c/
Barraques  i  la  c/  Astoria,  amb  destinació  a  l'execució  de  les  instal·lacions
contingudes en el projecte bàsic i presentat, destinada a un “Ús cultural associat a
un servei de bar restaurant de 100m2 de superfície; zona de magatzem i lavabos
públics de 63,58m2, zona d'ascensor i zona de terrassa exterior de 50m2.

Resultant  que  la  citada  concessió  a  l'Ajuntament  estableix  en  les
condicions  particulars  (condició  1a)  que  la  concessió  de  l'ocupació  de  DPMT
s'atorga per un termini de cinc (5) anys prorrogables per períodes d'igual duració fins
a un màxim de quinze (15) anys (condició 2a del PCG), iniciant-se aquest termini,
segons les disposicions Generals de la concessió, l'endemà de la data de notificació
de l'atorgament al concessionari (18 de desembre de 2009, R.E. núm. 18383). 

Per l'Ajuntament Ple, el 30 de setembre de 2010, al seu torn va adjudicar
a l'empresa LA PEIXERA DELS TERRERS, SL, NIF «*xxxxxxxxxx», el contracte per
a la gestió del servei de “Ús cultural associat a un servei de bar restaurant en la
zona coberta de la platja dels Terrers”, entre la c/ Barraques i c/ Astoria”, pel període
comprés del 23 de novembre de 2010 fins al 18 de desembre de 2014, prorrogable
per  un  període  de  5  anys  més  i  finalitzat  aquest  les  pròrrogues  s'efectuaran
anualment,  fins  a  un  màxim  de  5  pròrrogues,  quedant  aquestes  pròrrogues
condicionades a l'autorització de les mateixes per part del Ministeri de Medi Ambient
Rural i Marí, segons contracte subscrit en data 22/11/2010, establint-se un cànon
anual de 11.631€, aquest cànon ha sigut revisat segons Decret núm. 2021-0706 de
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data  23  de  febrer  de  2021,  conforme  la  clàusula  6a  del  plec  de  Clàusules
Administratives Particulars que va servir de base per a l'adjudicació, aprovant-se un
import de 12.758,44€ per al cànon de l'any 2021.

Per acord de l'Ajuntament Ple, el 12 de desembre de 2014 es va acordar
aprovar  la  1r  pròrroga  del  contracte  subscrit  amb  aquesta  empresa  el  22  de
novembre de 2010, per a la prestació de l'esmentat servei per un període de 5 anys,
a partir  del  19 de desembre de 2014, condicionant-la a la resolució del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Pel  Ministeri  d'Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient,  mitjançant
resolució de data 25 de setembre de 2017, (R.E. nº15055 de data 19 d'octubre de
2017),  es  va  resoldre  atorgar  a  l'Ajuntament  de  Benicàssim  la  pròrroga  per  un
termini de cinc anys de la concessió atorgada per Ordre Ministerial de data 24 de
novembre de 2009, per a ocupar (150) metres quadrats de domini públic marítim
terrestre per a l'execució del “Projecte bàsic per a la concessió d'ocupació del domini
públic a la platja del Terrers, entre c/ Barraques i c/ Astoria”. Una vegada finalitzat el
mateix, el concessionari podia sol·licitar una pròrroga més, per un termini de cinc
anys,  si  persistiren les raons d'interés públic  que van motivar  l'atorgament  de la
pròrroga, d'acord amb el que es disposa en la condició particular primera de l'O.M.
de 24 de novembre de 2009 d'atorgament de la concessió (condició 2a del PCG).

Considerant que per Decret de l'Alcaldia núm. 1063 de data 5 d'abril de
2019 es va sol·licitar  al  Ministeri  per a la transició Ecològica a través del  Servei
Provincial  de  costes  de  Castelló,  la  pròrroga  per  un  període  de  5  anys,  de  la
concessió de l'ocupació del DPMT a la platja dels Terrers, entre c/ Barraques i c/
Astoria autoritzada a aquest Ajuntament per Ordre Ministerial el 24 de novembre de
2009, adjuntant a la sol·licitud el citat informe economicofinancer. 

Per acords plenaris, de 29 de novembre de 2019 i de 18 de desembre de
2020 es van acordar la 2n i 3r pròrroga del contracte per a la prestació de l'esmentat
servei per un període d'un any,  finalitzant el mateix el dia 18 de desembre de
2021, condicionant-la a la resolució del hui Ministeri de Transició Ecològica i repte
Demogràfic,  de la pròrroga de la concessió d'ocupació del DPMT sol·licitada per
aquest Ajuntament el 10 d'abril de 2019.

Considerant  el  que s'estableix  en la  clàusula  8 del  plec de Clàusules
Administratives particulars que regeix la contractació de la gestió d'un servei cultural
associat a un servei de Bar-Restaurant en la zona coberta a la platja “Els Terrers”,
entre la C/ Barraques i la C/ Astoria, quant a la duració estableix que la concessió
s'atorgarà pel període comprés entre l'endemà al de la seua formalització, fins al 18
de desembre de 2014, prorrogable per un període de 5 anys més i, finalitzat aquest
les  pròrrogues  s'efectuaran  anualment,  fins  a  un  màxim  de  5  pròrrogues.  Les
pròrrogues  queden  condicionades  a  l'autorització  de  les  mateixes  per  part  del
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (Hui Ministeri per a la Transició
Ecològica i el repte Demogràfic).
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Considerant  el  que  s'estableix  en  la  disposició  transitòria  primera,
paràgraf segon de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
“Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
present Llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua
modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior” Considerando
lo dispuesto en el art. 278 del RDL 3/2011 de 14 noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se establece que
el  contrato  de gestión  de servicios  públicos  no  podrá  tener  carácter  perpetuo o
indefinido,  fijándose  necesariamente  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto.

Així mateix l'art. 23.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del  Sector  Públic,  estableix  que  “El  contracte  podrà  preveure  una  o  diverses
pròrrogues sempre que les seues característiques romanguen inalterables durant el
període de duració d'aquestes i que la concurrència per a la seua adjudicació haja
sigut  realitzada  tenint  en  compte  la  duració  màxima  del  contracte,  inclosos  els
períodes de pròrroga.

La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l'empresari, llevat que el contracte expressament preveja el contrari, sense que puga
produir-se pel consentiment tàcit de les parts.”

Considerant que la clàusula TERCERA del contracte subscrit en data 22
de novembre de 2010, entre aquest Ajuntament i el concessionari “La Peixera dels
Terrers, SL”, estableix que les pròrrogues s'efectuaran previ acord mutu de les parts
(es considera que hi ha mutu acord, si les parts no manifesten de manera expressa
la  seua voluntat  de no prorrogar  la  concessió  amb una antelació  mínima de sis
mesos).

Vista la sol·licitud de l'empresa concessionària, La Peixera dels Terrers,
SL,  de 3 de novembre de 2021 (E-RE-14344),  per la  qual  se sol·licita  prorrogar
aquesta  concessió  per  un any més de conformitat  amb el  que s'estableix  en la
clàusula TERCERA del contracte.

Vista la proposta del Regidor Delegat de Cultura el 4 de novembre de
2021 proposa prorrogar el contracte de gestió d'aqueix servei.

Vista la proposta de la Regidoria delegada de platges, sobre la prorroga
del contracte que ens ocupa.

Considerant  que  és  d'interés  municipal  continuar  amb  l'ocupació  del
DPMT a  l'efecte  de  poder  continuar  prestant  el  servei  esmentat  en  les  citades
instal·lacions a fi d'amortitzar la inversió realitzada pel concessionari.

Considerant que no s'ha rebut fins hui la resolució del Ministeri de Medi
Ambient  i  Medi  rural  i  Marí  (hui  Ministeri  per  a  la  Transició  Ecològica  i  repte
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Demogràfic) i tenint en compte el que s'estableix en l'art. 32.3 de la Llei 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques “Tant la petició
dels interessats com la decisió sobre l'ampliació hauran de produir-se, en tot cas,
abans del venciment del termini  de què es tracte. En cap cas podrà ser objecte
d'ampliació un termini ja vençut.” 

Vist  l'informe-proposta  favorable  (amb núm.  2021-0106  de  data  9  de
novembre de 2021) i el que s'estableix en la disposició addicional tercera, en el seu
apartat huité de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic.

Vista  la  fiscalització  favorable  amb  observacions  de  l'expedient  (INF.
núm. 2021-0846) de data 12 de novembre de 2021.

Vistes  les  atribucions  que li  confereix  al  Ple  la  Disposició  Addicional
Segona  de  la  llei  9/2017  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  sector  Público
(LCSP) i  vista la  proposta de la  Regidoria  delegada  de platges (Segons decret
2021-0564 de data 12/02/2021).

Vista la proposta de la Regidoria de data 09/11/2021 .

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 22 de Novembre de 2021. 

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots  afirmatius:  12,  dels  senyors/as, Susana  Marqués,  Carlos  Luis  Díaz,  Rosa
María Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla,  Cristina Fernández, Javier
Alonso, Natividad Alonso, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando  y José Carlos
García Sampayo; Votos negativos: ninguno; Abstencions: 5, dels senyors/as, Miguel
Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat y Luis Lara; pel
que s'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar la 4a pròrroga del contracte subscrit amb l'empresa
La Peixera dels Terrers, SL,  el  22 de novembre de 2010, per a la prestació del
servei de “ús cultural  associat  a un servei de bar-restaurant”,  per un any més a
comptar  del  dia  19  de  desembre  de  2021  fins  al  18  de  desembre  de  2022,
condicionant aquesta pròrroga a la resolució estimatòria del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient (hui Ministeri de Transició Ecològica i repte Demogràfic),
de  la  pròrroga  de  la  concessió  d'ocupació  del  DPMT  sol·licitada  per  aquest
Ajuntament el 10 d'abril de 2019.

SEGON.- Notificar  aquest  acord a l'empresa La Peixera  dels  Terrers,
S.L. i al Ministeri de Transició Ecològica a través del Servei Provincial de Costas.

TERCER.- Donar trasllat de l'acord a la Intervenció municipal i als tècnics
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municipals responsables del contracte, Arquitecte Municipal, Enginyer de Camins 
municipal i Cap de la Secció de Cultura.

QUART.- Contra aquest acord que causa estat en via administrativa
podrà interposar:

a)  Recurs de reposició  amb caràcter  potestatiu.  Termini:  UN MES a
comptar des del següent a aquell en què reba aquesta notificació. Si en el mes de
venciment no hi haguera dia equivalent s'entendrà que el termini expira l'ultime dia
del mes. Òrgan davant el qual s'interposa: davant el  mateix que ha dictat l'acte
administratiu.

b) Recurs contenciós administratiu directament: Termini: DOS MESOS
comptats  des del  següent  a  la  recepció  d'aquesta  notificació.  Òrgan:  davant  el
Jutjat contenciós administratiu de Castelló.

No obstant això podrà interposar qualsevol altre recurs que considere
oportú.

 

PUNT SETÉ.- EXPEDIENT 19925/2021. MOCIÓ INSTITUCIONAL PER
UN FINANÇAMENT JUST 2021.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist el dictamen de la Junta de Portaveus celebrada el 22 de Novembre
de 2021.

                DECLARACIÓ INSTITUCIONAL/*MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST
2021

La valenciana contínua sent la Comunitat Autònoma pitjor finançada. Així
ho  confirmen  els  diferents  informes  d’experts.  L’últim  a  fer-ho  ha  sigut  el  de  la
Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA), publicat a l’Agost d’aquest mateix
any, que ratifica que el finançament de la nostra comunitat és un 10% inferior a la
mitjana del conjunt de comunitats de règim comú, i que el finançament per habitant
dels 3 comunitats millor tractades per l’actual sistema, és un 27% superior a la dels 3
regions més infrafinançades. De corregir-es aquest infrafinançament, derivada d’un
sistema que contínua vigent malgrat estar dones de 2014, la Comunitat Valenciana
rebria uns ingressos addicionals de 1.325 milions d’euros anuals.

Fins  hui,  cap dels  diferents  sistemes de finançament  ha tractat  amb
justícia a aquest territori. Aquest mateix any, cada valenciana i valencià rebrà 215
euros  menys  que  la  mitjana  estatal  i  703  euros  menys  que  l’autonomia  millor
finançada,  la  qual  cosa  equival  a  un  10%  i  un  29%  menys  de  recursos,
respectivament. Aqueixes diferències són la causa fonamental dels nostres majors
dèficits pressupostaris, generats any rere any, malgrat gastar menys que la mitjana
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de les comunitats.

Estem, per tant, davant una situació insòlita. La nostra renda per càpita
és 12 punts inferior a la mitjana i, no obstant això, som una autonomia que, fins i tot
sent pobra, aporta al conjunt de l’Estat. El resultat és, senzillament, isuportable per a
la ciutadania valenciana.

El  manteniment  d’aquestes  diferències  és  insostenible  i  genera
desigualtats  de  tracte  entre  la  ciutadania  espanyola  que  resideix  en  diferents
territoris. Així, en el nostre cas, les persones treballadores i l’empresariat valencià
han  d’enfrontar-se  als  reptes  carregant  amb  la  motxilla  de  la  discriminació
pressupostària  i  davant  aquesta  situació  diem  prou.  Diem  prou  des  dels  valors
compartits amb la ciutadania i diem prou perquè creiem en la igualtat d’oportunitats.

El poble valencià es troba en un moment que requereix unitat per a fer-
se sentir  amb sola veu i  aconseguir  un futur  sense més hipoteca que la  nostra
capacitat  per  a  generar  riquesa,  benestar  i  progrés,  en  una  situació  d’igualtat
respecte a la resta de territoris d’Espanya.

I enfront d’aquest problema, les valencianes i valencians tenim vocació
de formar part d’una solució global, on la nostra veu s’escolte i contribuïsca a crear
Estat més enllà de l’administració central.

Per tot això, i  davant aquesta prolongada discriminació,  ja en 2013 la
Comissió de persones expertes nomenades per les Corts Valencianes per al disseny
d’un nou model de finançament va assenyalar que el problema de desigualtat i el
menor finançament rebut pel poble valencià es remuntava a l’inici dels sistemes de
finançament autonòmic de la dècada dels huitanta.

Des de llavors, han passat més de 30 anys i la sistemàtica aplicació
d’aquest  criteris  que  han  respectat  l’statu  quo  ha  impedit  que  les  successives
reformes del sistema hagen resolt aquest desajustament, convertint el desequilibri
financer  públic  en  un  greu  problema  crònic  d’infrafinançament  i  d’endeutament
insostenible.

A la vista d’aquesta realitat, les Corts Valencianes per unanimitat van
promoure  en  2013  el  “Manifest  per  un  Finançament  just  per  a  la  Comunitat
Valenciana”  que  va  ser  secundat  per  les  diferents  forces  polítiques  amb
representació i organitzacions representatives de la societat civil valenciana.

Aquell  primer  manifest  denunciava  la  fallida  del  principi  d’equitat  i
solidaritat del model de finançament autonòmic que feia de la Comunitat Valenciana
l’única en què es combinaven uns ingressos i despeses inferiors a la mitjana amb
una renda per habitant també per davall de la mitjana i un saldo fiscal negatiu.

Tres anys més tard, en 2017, Les Corts Valencianes van promoure un
altre “Manifest  per un Finançament  Just”  que van secundar  més de 600 entitats
valencianes,  al  qual  seguir  els  acords  aconseguits  per  unanimitat  en Les Corts,
datats  al  febrer  i  abril  de  2017,  que  denunciaven  la  marginació  en  matèria  de
finançamen i inversions i que va culminar amb una històrica manifestació el 18 de
novembre on van participar milers de valencians i valencianes.

Enguany  coincidint  amb  el  4t  aniversari  d’aquella  manifestació
convocada per la Plataforma Per Un Finançament Just, creiem que és el moment de
continuar exigint el nou model de finançament que segueix sense arribar; per això
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creem que és necessari eixir  de nou al  carrer per a continuar conscienciant  a la
ciutadania que aquest és un problema real que ens afecta a totes persones que
vivim i treballem en la nostra Comunitat. Una convocatòria, a la qual s’han sumat
entitats i associacions que no ho van fer fa quatre anys.

Gràcies  a  la  tasca  desenvolupada  des  de  la  Plataforma  per  un
Finançament  Just  i  a  l’esforç  de  les  organitzacions  politiques,  sindicals  i
empresarials que la integren, hui l’inici  de la reforma del sistema de finançament
apareix  ja  en l’agenda  del  Govern,  però  continua sent  necessari  que continuem
reivindicant,  més  units  que  mai,  la  necessitat  d’aconseguir  plenament  els  drets
reconeguts en la nostra Constitució.

Per  això  és  important  continuar  amb la  tasca  de  donar  a  conèixer  i
conscienciar  l’opinió  pública  de la  necessitat  de comptar  amb un nou model  de
finançament  autonòmic  que siga  justa  per  al  poble  valencià;  i  per  a  això  farem
difusió  a  través  dels  mitjans  de  comunicació  del  nostre  ámbit  i  destinarem  els
recursos necessaris per a impulsar la participació en aquesta convocatòria.

Per  tot  l’exposat  el  ple  de  l’Ajuntament  de  Benicàssim  proposa  la
següen resolució, de la qual Donarem trasllat al Govern valenciá i a l’estatal, que
proposa:

1.  Reclamar  una  reforma  immediata  del  sistema  de  finançament  i
l’habilitació de mesures transitòries mentre aquesta es tramita, que establisca un
nou  model  amb  recursos  suficients  i  repartits  equitativament  entre  totes  les
autonomies, possibilitant  a les valencianes i valencians tindre uns serveis públics
fonamentals dignes i exercir les nostre competències pròpies. Una reforma perquè
mai més existisca ciutadania discriminada només per fet de pertànyer a un territori.

2.  Exigir  unes  inversions  ajustades  al  nostre  pes  poblacional,  com
enguany, i sol·licitar que aquestes inversions s’executen realment. Igualment, que el
repartiment  de  les  inversions  i  l’execució  atenga  una  programació  racional  que
acabe amb el dèficit inversor en la Comunitat Valenciana, compensant en tot cas la
insuficiència  inversora  en  els  últims  anys  i  dedicant  una  quantitat  de  recursos
ajustada  al  nostre  pes  poblacional,  tal  com recull  la  reforma  del  nostre  Estatut
d’Autonomia aprovada per les Corts.

3.  Sol·licitar  el  reconeixement  dels  dèficits  de finançament  acumulats
directement per mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual
cosa  ha  generat  un  deute  insostenible  que  ja  ha  sigut  reconeguda.  Per  això
necessitem l’establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model no
nasca llastrat per la injustícia diferida dels anteriors.

4. Convidar a tota la societat valenciana a assistir a les manifestacions
convocades per la Plataforma Per Un Finançament Just per al día 20 de novembre
del 2021, a les 18 hores a Alacant, València i Castelló, sota el lema: Un poble unit
per un Finançament Just.

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots  afirmatius:  17,  dels  senyors/as, Susana  Marqués,  Carlos  Luis  Díaz,  Rosa
María Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen
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Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso,
Natividad Alonso, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara y José Carlos
García  Sampayo;  Votos  negativos:  ninguno;  Abstencions:  cap; pel  que  per
unanimitat s'aprova.

 

PUNT HUITÉ.- EXPEDIENT 21103/2021. MOCIÓ INSTITUCIONAL PER
A  INSTAR  A  TOTS  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  QUE  SUBSCRIGUEN  LA
DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DE  LA  FEMP  AMB  MOTIU  DEL  DIA
INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25
DE NOVEMBRE DE 2021.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist el dictamen de la Junta de Portaveus celebrada el 22 de Novembre
de 2021.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Un any més, i coincidint amb el 40 aniversari des de la seua constitució,
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies renova el seu compromís amb la
igualtat  i  contra  la  violència  de  gènere,  i  mostra  la  seua  preocupació  davant
l'augment dels assassinats de dones a les mans de les seues parelles i exparelles i
davant l'escalada de violència vicària.

Han passat quatre dècades des que Llatinoamèrica va marcar el 25 de
novembre com el Dia Internacional de No Violència contra les Dones en honor a les
dominicanes Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, tres germanes assassinades el
25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del qual
eren opositores. 20 anys després, Nacions Unides declarava aqueixa mateixa data
com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

A  Espanya,  la  Constitució  de  1978  consagra,  a  través  dels  seus
preceptes,  la  Igualtat  real  i  efectiva,  així  com  la  plena  participació  de  tota  la
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social (article 9.2), la Igualtat de
sexes (article 14), el dret a la vida, a la integritat física i moral, sense que puga ser
sotmesa a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants (article 15), el dret a
la persona a la llibertat i la seguretat (article 17), i li  dret a la intimitat personal i
familiar (article 18). I en 2004, l'aprovació de la Llei orgànica, de 28 de desembre,
de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, va suposar un pas
més en la lluita contra la Violència de Gènere.

Malgrat tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes
continua afectant no sols la seua integritat física sinó al reconeixement de la seua
dignitat i és per això que, gràcies a la consciència social i al rebuig de la ciutadania,
Espanya ha sigut  el  primer país a acordar,  en 2017,  un Pacte d'Estat  contra la
violència de gènere.
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En tot moment, les Entitats locals hem estat i continuem estant al costat i
del costat de les víctimes, impulsant el debat polític perquè el públic deixe de ser
privat; donant suport a la legítima reivindicació del dret de les dones a no patir cap
mena de violència; i abordant, des d'un enfocament multidisciplinari, la planificació
de  les  polítiques  locals,  l'acompanyament  integral  a  les  víctimes  i  el
desenvolupament de mesures de sensibilització i prevenció dirigides al conjunt de la
ciutadania.

Per  la  nostra  proximitat,  els  Ajuntaments,  Diputacions  Provincials,
Capítols i  Consells insulars, assumim la implementació directa de normes i plans
amb mesures específiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats, redoblem els
esforços en la detecció de la violència de gènere, en totes les seues formes i en tots
els seus àmbits; i dissenyem, des de la defensa dels drets de les dones, polítiques
integrals per a superar aquesta xacra social que ha trencat milers de vides.

Per a això, els Governs locals reunits en la FEMP:

- Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i
ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.

-  Reconeixem  la  gravetat  de  la  violència  masclista  com un  problema
polític de primer ordre, de salut pública i com un greu atemptat als Drets Humans
fonamentals.

- Assumim la responsabilitat en el procés d'intervenció amb víctimes de
violència masclista i defensem el principi de reparació en totes les seues fases.

- Alertem sobre l'augment dels  assassinats masclistes i manifestem la
nostra  preocupació  davant  la  violència  vicària  i  davant  el  desemparament  que
pateixen els orfes i òrfenes.

- Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets
de les dones com a element clau per a garantir la recuperació social i econòmica de
totes les persones a nivell global.

- Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que
garantisquen la continuïtat  de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes
socials  discriminatòries  i  el  reforç  dels  programes  de  prevenció  i  lluita  contra  la
violència de gènere.

-  Demandem  la  implementació  de  projectes  i  programes  locals  que
garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de
les  dones,  com  a  mesures  per  a  preservar  la  seua  independència  econòmica  i
previndre la violència de gènere.

-  Manifestem  novament  la  nostra  preocupació  per  les  altes  taxes
d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació
adverteixen d'un perillós augment de la bretxa de gènere.
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- Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència
de  gènere  i  recordem  la  necessitat  de  continuar  avançant  en  el  seu
desenvolupament.

Per  tot  l'anterior,  el  Ple  de  l'Ajuntament  de  Benicàssim  presenta  la
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL, amb les següents:

PROPOSTES D'ACORD

PRIMER.- Subscriure,  aprovar  i  recolzar  la  declaració  institucional
aprovada  per  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies,  assumint  els
objectius  expressats  en  la  mateixa  amb la  finalitat  de  reforçar  per  part  d'aquest
Ajuntament la seua lluita activa per l'erradicació de la violència contra les dones i els
seus fills.

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots  afirmatius:  17,  dels  senyors/as, Susana  Marqués,  Carlos  Luis  Díaz,  Rosa
María Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen
Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso,
Natividad Alonso, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara y José Carlos
García Sampayo;  Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat
s'aprova.

 

PUNT NOVÉ.- EXPEDIENT 21104/2021. MOCIÓ INSTITUCIONAL PER
A  INSTAR  A  TOTS  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  QUE  SUBSCRIGUEN  LA
INICIATIVA  "MUNICIPIS  CONTRA  EL  MALTRACTAMENT"  DE LA  FUNDACIÓ
ANTENA 3 I MÚTUA MADRILENYA PER A L'ADHESIÓ DE BENICÀSSIM.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist el dictamen de la Junta de Portaveus celebrada el 22 de Novembre
de 2021.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En 1999 l'Assemblea General de Nacions Unides va assumir el 25 de
novembre com a data en la qual reivindicar, visibilitzar i sensibilitzar a la societat en
el seu conjunt, sobre el problema de la violència exercida contra les dones.

A Benicàssim, el  nostre compromís per l'erradicació de conductes de
violència cap a les dones i els seus fills, la nostra voluntat de continuar avançant
cap a una societat més compromesa amb la igualtat i sobretot, el nostre esforç per
promoure  polítiques  que  garantisquen  la  continuïtat  de  les  accions  dirigides  a
l'eliminació de conductes discriminatòries mitjançant  el  reforç dels  programes de
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prevenció i de lluita contra la violència de gènere és innegable.

Amb aquest convenciment, el mes de març de 2017 a Benicàssim vam
donar principi  a una campanya dirigida a la sensibilització social,  per a prendre
consciència de la xacra que suposa la violència exercida contra les dones i els
seus  fills.  La  campanya  “Tots  els  25  són  25  de  novembre”  té  com a  objectiu
visibilitzar  aquesta  xacra  social,  i  llançar  un  missatge  a  totes  les  dones  que
pateixen violència que no estan soles.

Per això és la nostra voluntat continuar avançant en aquest camí i no
cessar fins que entre tots aconseguim erradicar la violència de la nostra societat.
Amb aquest únic objectiu volem fer un pas més i adherir-nos a la iniciativa social que
duu  a  terme Antena  3  i  Mútua  Madrilenya  “Contra  el  maltractament.  Tolerància
Zero”.

Es tracta d'una campanya d'acció social que realitza una crida directa a
la societat en el seu conjunt a través dels municipis de tota Espanya, perquè es
mobilitzen en la lluita enfront de la violència de gènere.

Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament de Benicàssim presenta la Moció
Institucional, amb les següents:

PROPOSTES D'ACORD

PRIMER.-  El  ple  de  l'Ajuntament  de  Benicàssim  expressa  la  seua
voluntat  que  el  nostre  municipi  s'adherisca  a  la  campanya  “CONTRA  EL
MALTRACTAMENT. TOLERÀNCIA ZERO” posada en marxa al novembre de 2015
per la Fundació Mútua Madrilenya i Antena 3 Notícies.

SEGON.- El ple de l'Ajuntament de Benicàssim, subscriu expressament
la següent  declaració:  Aquest  és un Municipi  que Contra el  Maltractament  a les
Dones té Tolerància Zero. Es protegirà les víctimes i es col·laborarà a perseguir els
maltractadors amb la Justícia i amb les Policies. I es realitzaran tots els esforços que
puga realitzar aquest Ajuntament per a evitar que en aquest municipi es produïsca
cap maltractament a les dones.

TERCER.- El ple de l'Ajuntament de Benicàssim es compromet a més a
continuar impulsant la campanya “Tots els 25 són 25 de novembre”, i a assumir i
implementar  els  compromisos  derivats  de  l'adhesió  a  la  iniciativa  “CONTRA  EL
MALTRACTAMENT. TOLERÀNCIA ZERO”.

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 17, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega,
Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso, Natividad
Alonso,  Joan Artur  Bonet,  Pau Josep Ferrando,  Luis  Lara y  José Carlos  García
Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'aprova.
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PUNT DÈCIM.- EXPEDIENT 21105/2021. MOCIÓ INSTITUCIONAL PER
A  DONAR  SUPORT  ALS  COMPROMISOS  RENOVATS  QUE  TÉ  EL  PACTE
EUROPEU DE LES ALCALDIES PER A 2050.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist el dictamen de la Junta de Portaveus celebrada el 22 de Novembre
de 2021.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Benicàssim, fa més d'una dècada que va assumir com a estratègia de
futur ser part  activa i  actuar per a mitigar els efectes del  canvi climàtic i  per un
desenvolupament econòmic, social i mediambiental sostenible.

Així l'any 2007, el municipi es va adherir a la Xarxa d'Entitats Locals per
la  Biodiversitat  2010,  secció  de  la  FEMP,  amb  l'objectiu  de  col·laborar  en  la
promoció de les polítiques locals per a la conservació i ús sostenible dels recursos
naturals, la conservació del patrimoni natural i el foment del desenvolupament rural
amb criteris de sostenibilitat.

En el seu compromís pel desenvolupament sostenible local, forma part
des de 2008 de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, que promou la Federació
Espanyola  de  Municipis  i  Províncies  (FEMP),  assumint  així  els  compromisos
adoptats en la  Conferència Aalborg (2004),  els  quals  desenvolupen els principis
bàsics de la Carta Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles aprovats en Aalborg en
1994.

Per a ratificar  els  compromisos adquirits,  mitjançant  acord plenari  de
data 12 de setembre de 2017, l'ajuntament Ple, va acordar l'adhesió del municipi al
Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.

Recentment, Benicàssim també ha signat el seu acord de participació
en la Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030, promoguda per la FEMP i que té
com  a  objectiu  afavorir  la  coordinació  d'actuacions  entre  els  Govern  Locals,
permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els
municipis i províncies, a través de la localització, alineació i desenvolupament dels
ODS de l'Agenda 2030 en l'àmbit local.

Si bé s'han anat realitzant accions d'educació i conscienciació, de fet, el
municipi  de  Benicàssim  va  crear  l'any  2019  una  nova  regidoria  de
Desenvolupament Sostenible per a assumir aquests reptes que s'ha materialitzat
amb la posada en marxa del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PAUS)
integrant els resultats obtinguts en l'estratègia general de sostenibilitat del municipi i
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combinant  els  Objectius  de Desenvolupament  Sostenible  proposats  en l'Agenda
2030 de Nacions Unides i assumits per tot el consistori i sent aquest Pla, punt d'inici
i partida cap a objectius més ambiciosos.

Sota aquest convenciment, hui Benicàssim vol continuar avançant en la
seua  estratègia  i  en  el  seu  pla  d'acció  i  bones  pràctiques,  amb  l'objectiu  de
continuar implementant polítiques actives en matèria d'energia i clima.

Per això, recentment en la trobada Nacional del Pacte de les Alcaldies
celebrat  a València,  Benicàssim va voler  mostrar  el  seu suport  exprés als  nous
objectius  marcat  per  la  Unió  Europea  i  el  nou  Green  Deal  comprometent-se  a
continuar  adoptant  un  enfocament  integrat  a  la  mitigació  del  canvi  climàtic  i
l'adaptació a aquest.

Per  tot  l'anterior,  el  Ple  de  l'Ajuntament  de  Benicàssim  presenta  la
Moció Institucional, amb les següents:

PROPOSTES D'ACORD

PRIMER.- L'Ajuntament  de  Benicàssim  expressa  el  seu  suport
inequívoc als objectius renovats per a 2050 del Pacte Europeu de les Alcaldies.

SEGON.- L'Ajuntament  de  Benicàssim,  es  compromet  a  continuar
treballant per a aconseguir reduir les emissions de CO  en almenys un 40% per a₂
2030, amb l'objectiu d'aconseguir la neutralitat climàtica per a 2050 i augmentar la
resiliència per a adaptar-nos als impactes del canvi climàtic.

TERCER.- L'Ajuntament  de  Benicàssim  es  compromet  a  continuar
treballant per a aconseguir els objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic,
integrats en el nostre Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible, a través del
mecanisme d'avaluació i seguiment proposat en el PAUS amb grups de treball.

Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots  afirmatius:  17,  dels  senyors/as,  Susana  Marqués,  Carlos  Luis  Díaz,  Rosa
María Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Miguel Alcalde, Mª Carmen
Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Cristina Fernández, Javier Alonso,
Natividad Alonso, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara y José Carlos
García Sampayo;  Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat
s'aprova.

 

PUNT ONZÉ.- EXPEDIENT 20254/2021. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU 
SUBSTITUT/A DE BENICÀSSIM.-

Favorable Tipus de votació: 
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Unanimitat/Assentiment

Sent així que per acord Plenari en sessió ordinària de data 29 d'Octubre
de  2018  es  va  aprovar  la  designació  de  Jutge  de  Pau  Titular  i  Jutge  de  Pau
Substitut de Benicàssim havent sigut triats per al seu nomenament per a Jutge de
Pau Titular a Dª María Pilar Sanjulián Monlleó i per a Jutge de Pau Substitut a Sr.
Agustín Rodríguez Albadalejo.

Resultat  que  en  escrit  registrat  d'entrada  2021-E-RC-8927  de  data
20/09/2021 es comunica que des del dia 17 de setembre de 2021 la Jutge Titular
del Jutjat de pau de Benicàssim Donya María Pilar Sanjulián Monlleó es troba de
baixa per raons mèdiques i que el servei quedarà degudament atés pel Jutge de
Pau Substitut Sr. Agustín Rodríguez Albadalejo.

Resultant  que  en  escrit  registrat  d'entrada  2021-E-RC-9462  de  data
01/10/2021 Sr. Agustín Rodríguez Albadalejo presenta renúncia voluntària al càrrec
de Jutge de Pau Substitut.

Resultant que per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana  amb registre d'entrada 2021-E-RC-10162  de data  19/10/2021 es  rep
Certificat de l'Acord de la Sala de Govern en la qual s'accepta la renúncia de Sr.
Agustín  Rodríguez  Albadalejo  com  a  Jutge  de  Pau  Substitut  i  participen  a
l'Ajuntament de Benicàssim la vacant de Jutge de Pau Substitut a conseqüència de
l'expressada renúncia perquè pel Ple es procedisca a l'elecció de la persona que,
reunint les condicions legals, siga nomenada Jutge de Pau Substitut.

Tenint en compte que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
B.O.P de data 28 d'octubre de 2021 en el qual es va obrir un termini de 15 dies
perquè les persones interessades el sol·liciten per escrit dirigit a aquesta Alcaldia
per a la vacant Jutge de Pau Substitut, s'ha presentat la següent petició:

PETICIÓ PER A JUTGE DE PAU : SUBSTITUT/A

Nº NOM I COGNOMS D.N.I.

1 PATRICIA OMS BORT «xxxxxxxxxx»

Considerant el que es disposa en la Llei orgànica 6/85 d'1 de Juliol, del
Poder Judicial, així com el Reglament núm. 3/1995, de 7 de Juny, dels Jutges de
Pau.

Procedit  a  realitzar-se  la  corresponent  votació,  en  la  qual  es  troben
presents dèsset Regidors membres de l'Ajuntament Ple, es va procedir a realitzar
l'elecció de Jutge de Pau Substitut/a, s'obté el resultat següent:
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Vots a favor ………………………….         17  vots
Vots en contra……………………….            0 vots
Abstencions ………………………….           0 vots
TOTAL ….......................................….        17 vots

Sent així que s'obté per a cobrir la vacant de Jutge de Pau Substitut/al
quòrum  de  majoria  absoluta  exigida  per  la  Llei  i  obtinguda  en  votació  secreta,
s'acorda:

PRIMER.- Proposar per al seu nomenament de Jutge de Pau Substitut/a
de Benicàssim a Dª PATRICIA OMS BORT amb DNI «xxxxxxxxxx».

SEGON.- Donar trasllat  de l'acord als interessats. Així  mateix notificar
l'acord  a  la  Sala  de  Govern  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Valenciana, així com al Jutjat de pau de Benicàssim i Jutjat Degà de Castelló.

 

PUNT DOTZÉ.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

No va haver-hi cap.-

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

PUNT  TRETZÉ.-  EXPEDIENT  19853/2021.  INFORME  A  LA
CORPORACIÓ  DE  LA  REMISSIÓ  AL  MINISTERI  D'HISENDA  DE  LA
INFORMACIÓ SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST,  CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE DE 2021.-

Per part  del  Sr  Secretari  s'adona del  dictamen de la  CIM de Gestió
Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data 22 de Novembre
de 2021, de l'Informe d'Intervenció Núm. 2021-0245, de data 11 de novembre de
2021, referent a la INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT  D'INFORMACIÓ
D'ENTITATS LOCALS CONTEMPLADES EN L'ORDRE HAP/2082/2014, DE 7 DE
NOVEMBRE,  PER  LA  QUAL  ES  MODIFICA  L'ORDRE  *HAP/2105/2012,  D'1
D'OCTUBRE,  PER  LA  QUAL  ES  DESENVOLUPEN  LES  OBLIGACIONS  DE
SUBMINISTRAMENT  D'INFORMACIÓ  PREVISTES  EN  LA  LLEI  ORGÀNICA
2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA, CORRESPONENT Al  TERCER TRIMESTRE 2021 i  remesa el  22
d'octubre de 2021, a través de la plataforma digital ministerial. 
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La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT  CATORZÉ.-  EXPEDIENT  9130/2021.  INFORME  A  LA
CORPORACIÓ  DE  LA  INFORMACIÓ  SUBMINISTRADA  AL  MINISTERI
D'HISENDA  SOBRE  ELS  “COSTOS  EFECTIUS  DELS  SERVEIS”
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020.-

Per part  del Sr Secretari de dona compte del Dictamen de la CIM de
Gestió Política,  Econòmica,  Administrativa i  Especial  de Comptes de data 22 de
Novembre  de  2021  de  l'Informe  d'Intervenció  Núm.  2021-0246,  de  data  11  de
novembre de 2021, sobre LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN COMPLIMENT
DE  LES  OBLIGACIONS  CONTEMPLADES  EN  L'ARTICULE  116  DE  LA  LLEI
7/1985,  DE  2  D'ABRIL,  REGULADORA  DE  LES  BASES  DEL  RÈGIM  LOCAL,
INTRODUÏT  PER  LA  LLEI  27/2013,  DE  27  DE  DESEMBRE,  DE
RACIONALITZACIÓ  I  SOSTENIBILITAT  DE  L'ADMINISTRACIÓ  LOCAL,
CORRESPONENT  A “COSTOS EFECTIUS  DELS SERVEIS,  EXERCICI  2020”  i
remesa el 28 d'octubre de 2021, a través de la plataforma digital ministerial.

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT  QUINZÉ.-  EXPEDIENT  8976/2021.INFORME  DE
FISCALITZACIÓ  POSTERIOR  DE  DESPESES  I  DE  GESTIÓ
ECONOMICOFINANCERA DE L'ANY 2020.-

Per  part  del  Sr  Secretari  s'adona  del  dictamen de  la  CIM de  Gestió
Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data 22 de Novembre
de  2021  de  l'informe  d'intervenció  núm.  2021-851  de  data  15-11-2021  sobre  la
“Fiscalització posterior de despeses i de gestió economicofinancera de l'any 2020".

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT  SETZÉ.-  EXPEDIENT  10628/2021.  INFORME-MEMORIA
INTERVENCIÓ, ANY 2020.-

Per part  del  Sr  Secretari  s'adona del  dictamen de la  CIM de Gestió
Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data 22 de Novembre
de 2021 de l'Informe d'Intervenció Núm. 2021-0250, de data 16 de novembre, sobre
"Memòria Intervenció corresponent a l'any 2020". 

La Corporació es dona per assabentada.
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PUNT  DISSETÉ.-  INFORME  A  la  CORPORACIÓ  DE  DECRETS
D'ALCALDIA.- 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'art.  42  del  Reglament
d'Organització  i  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals  de  28  de
Novembre de 1986, es dona compte a l'Ajuntament Ple dels següents Decrets signats
per l'Alcaldia (Des de 01 d'agost de 2021 a 31 d'agost de 2021) comprén els Decrets
del núm. 2600 al núm. 2948. (ANUL·LATS).

Nom Resum

DECRETO 2021-2600 SIA  678002  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
11014/2021 -- - Responsabilidad patrimonial -  «xxxxxxxxxx».-
Reclamación daños por rotura pasarela madera a la altura de
la Escuela de Vela 05042021.

DECRETO 2021-2601 SIA  678002  --  440  Servicios  Públicos  --  Responsabilidad
patrimonial  -  «xxxxxxxxxx» Solicitud  reclamación  daños  por
caída carril  bici  al  chocar con tubo de acero medianero del
carril bici (24/05/2021).

DECRETO 2021-2602 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
8134/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Anulación
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  ejercicio
2021.

DECRETO 2021-2603 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9662/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de parcelación.

DECRETO 2021-2604 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  13380/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-2605 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  10956/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-2606 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6974/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-2607 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6142/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-2608 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9008/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación acústica - Acta UPAM 366/2021. -- Decreto de
incoación de expte. Sancionador.
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DECRETO 2021-2609 SIA 678153 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 1457/2021
--  Incidencias  -  Facturación  envasos  lleugers  juny  2021
Ecoembes.

DECRETO 2021-2610 SIA 678202 -- 310 Planeamiento -- Expediente 15990/2020 --
Sometimiento  a  consultas  del  borrador  del  plan  y  el  DIE
relativo al PAA en las parcelas conocidas como «xxxxxxxxxx»
y «xxxxxxxxxx» de Benicàssim. 

DECRETO 2021-2611 SIA  678033  --  100  Secretaría  --  Expediente  19318/2020  --
DELEGACION  EN  Mª  CARMEN  TARREGA  CHIVA  LA
CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL ENTRE «xxxxxxxxxx»  6
AGOSTO 2021 (VIERNES) A LAS 19:00 HORAS.

DECRETO 2021-2612 SIA 678280 --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
14040/2021  --  EXPEDIENTE  TRANSFERENCIAS  DE
CREDITO 13TR/2021.

DECRETO 2021-2613 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  14041/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Permiso  de  paternidad   (2
semanas)  solicitado  por  «xxxxxxxxxx»,  Operario  Limpieza
Playas.

DECRETO 2021-2614 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 6222/2021 --
suministro por procedimiento abierto - ARRENDAMIENTO SIN
OPCIÓN  DE  COMPRA   de  cuatro  vehículos-patrulla  con
destino a la Policía Local. «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2615 SIA 678148 -  Devolución de garantía del contrato menor de
obras "Construcción de espacios excluidos para el depósito de
residuos  de  comercios  y  hostelería"  EXPTE 2021/10583/12
DEVGAR relacionado con Expte. 2015/18 MENOR.

DECRETO 2021-2616 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
10407/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE.- 87 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA  AYUDA
ECONOMICA PARA «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2617 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
13848/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA POLICÍA
LOCAL  N∫  581/2021  POR  INFRACCIÓN”N  TENENCIA
ANIMALES DEJAR PERRO SUELTO EN LA VÍA PÚBLICA.

DECRETO 2021-2618 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
13658/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA  POLICIA
LOCAL   529/2021  a  «xxxxxxxxxx» POR  INFRACCIÓN”N
INCUMPLIMIENTO NORMATIVA PERRO P.P.

DECRETO 2021-2619 SIA 732321 -- 250 Recaudación -- Expediente 9167/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  COBRO
DUPLICADO  «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2620 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
9376/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Recurso  de
reposición  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los
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Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2621 Aceptación realización curso on line y gratuito "Contratación
pública socialmente responsable" «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2622 SIA 678290 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 7403/2020
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Liquidación - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2623 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  13791/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  menor.
Legalización.

DECRETO 2021-2624 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9566/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de parcelación.

DECRETO 2021-2625 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  9274/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- No dar conformidad Declaración
Responsable de Obra Menor - OVP EXPTE. 9277/2021.

DECRETO 2021-2626 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  8834/2021  --
«xxxxxxxxxx» 1300-I-DE-REDES -- Licencia de obra menor de
zanja.

DECRETO 2021-2627 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  10894/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia tala de árboles.

DECRETO 2021-2628 Expediente  6966/2020  -Inadmitir  a  trámite  las  alegaciones
presentadas por «xxxxxxxxxx», contra el Decreto de Alcaldía n
1633  de  fecha  14/05/2021,  por  haberse  presentado  éstas
fuera de plazo.

DECRETO 2021-2629 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  13094/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia tala de árboles.

DECRETO 2021-2630 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  13388/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-2631 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  10913/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-2632 SIA  678002  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
13874/2021 --Responsabilidad patrimonial - Por caída en carril
bici  por  mal  estado  pavimento-  «xxxxxxxxxx» (en
representación de «xxxxxxxxxx») 09/10/2020.

DECRETO 2021-2633 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 8841/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Exención  en  el  Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por minusvalía.

DECRETO 2021-2634 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14020/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCIÓN SANCIONADOR.

DECRETO 2021-2635 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14020/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCIÓN SANCIONADOR.

DECRETO 2021-2636 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14020/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCIÓN SANCIONADOR.
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DECRETO 2021-2637 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14020/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCIÓN SANCIONADOR.

DECRETO 2021-2638 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14020/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCIÓN SANCIONADOR.

DECRETO 2021-2639 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14020/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCIÓN SANCIONADOR.

DECRETO 2021-2640 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14020/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCIÓN SANCIONADOR.

DECRETO 2021-2641 SIA 678027 - Solicitud devolución de garantía en relación al
expte.  2014/7  del  contrato  de  obras  "Personalización  y
remodelación  de  la  calle  arbolada  José  Vallet,  incluida  la
reposición de palmeras ejemplares"

DECRETO 2021-2642 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
8882/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  99  DE
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA ECONOMICA  ACTA 8.

DECRETO 2021-2643 SIA  1219748  --  210  Propuesta  de  Gasto  (Intervención)  --
Expediente  13960/2021  --  Propuesta  de  gasto  -
ASISTENCIAS TRIBUNAL PARA CONSTITUIR UNA BOLSA
DE TRABAJO TEMPORAL DE "TÉCNICO DE JUVENTUD".

DECRETO 2021-2644 SIA 677965 --  330 Actividades --  Expediente 13009/2021 --
Conceder  autorización  a  la  empresa  «xxxxxxxxxx»,  para
colocar  carteles  publicitarios  promocionales  del  evento
«xxxxxxxxxx» en las farolas de este municipio.

DECRETO 2021-2645 SIA  678027  --Expediente  9988/2021  -  «xxxxxxxxxx» --
Solicitud  devolución  de  garantía  en  relación  al  expte.
3392/2016/6 del contrato de obras " Pavimentación de Calles,
año 2016".

DECRETO 2021-2646 SIA 678224 -- 330 Actividades -- Expediente 2664/2021 -- Por
infracción de materia de contaminación acústica - Acta UPAM
555/2020 -- Decreto de resolución expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2647 SIA  678135  --  330  Actividades  --  Expediente  8803/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Decreto tener por desistido de
la solicitud de certificado de compatibilidad urbanística para
vivienda de uso turístico.

DECRETO 2021-2648 NULO

DECRETO 2021-2649 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13351/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación acústica - Acta UPAM 496/2021 -- Decreto de
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2650 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9197/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  369/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2651 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9363/2021  --
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«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación acústica - Acta UPAM 377/2021. -- Decreto de
incoación de expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2652 Aceptación realización acción formativa online - Prevenció de
riscos enfront de l'exposicio la COVID-19 en l'entorn laboral" -
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2653 Expediente  13905/2021  --  ADSCRIPCIÓN  TEMPORAL  DE
FUNCIONES A «xxxxxxxxxx» EN ALCALDÍA.

DECRETO 2021-2654 Aceptación  realización  curso  online  y  gratuito  "Travesias:
Herramientas para activar la cultura local" «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2655 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  13668/2021  --
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE TRABAJADOR/A SOCIAL.

DECRETO 2021-2656 Expediente  10173/2018  -  Inadmitir  a  trámite  el  recurso  de
reposición  de  03/08/21,  nº  registro  entrada  E-RC-7378
interpuesto  por  «xxxxxxxxxx» contra  el  Decreto  nº  2073  de
fecha 18 de junio de 2021.

DECRETO 2021-2657 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  9277/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Denegación de la Ocupación de
la vía pública por obras - DR EXPTE. 9274.

DECRETO 2021-2658 SIA 678002 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 6811/2019
-  «xxxxxxxxxx»,  Responsabilidad  patrimonial   por  no  poder
pasar  a  su  comercio  por  el  montaje  de  barra  (Festival  de
Flamenco).

DECRETO 2021-2659 SIA  678002  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14118/2021 -- Responsabilidad patrimonial caída con patinete
eléctrico por mal estado calzada «xxxxxxxxxx»-«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2660 SIA 677980 --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
14135/2021 -- Anticipos de nómina - ANTICIPO DE NOMINA
MES AGOSTO 2021.

DECRETO 2021-2661 SIA 732336 -- 170 Asociaciones-- Expediente 10659/2021 --
Baja  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  de  la
ASOCIACIÓN GEGANTS I CABUTS DE BENICASSIM.

DECRETO 2021-2662 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13297/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 81 DE
JUSTIFICACION DE LA AYUDA ECONOMICA.

DECRETO 2021-2663 Expediente  JGL/2021/32  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Junta de Gobierno Local a celebrar el día 9 de
Agosto de 2021 a las 11:00 Horas.

DECRETO 2021-2664 Expediente 9856/2021. Autorización Mar de Sons 2021 (4, 5,
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto de 2021).

DECRETO 2021-2665 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  13725/2021  --
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE JEFE/A SECCION DE CULTURA.
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DECRETO 2021-2666 Aceptación realización curso online y gratuito - Mantenimiento
de instalaciones y edificios públicos - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2667 Aceptación  realización  curso online  y  gratuito  -  Habilidades
sociales  y  emocionales  en  atención  a  la  ciudadanía  -
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2668 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  13669/2021  --
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE EDUCADOR/A SOCIAL.

DECRETO 2021-2669 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  13671/2021  --
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE PSICOLOGO/A-PEDAGOGO/A.

DECRETO 2021-2670 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  13670/2021  --
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE ASESOR/A JURÍDICO DE SERVICIOS SOCIALES.

DECRETO 2021-2671 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19777/2020  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidan  del
Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Mortis Causa) // BONIFICACION.

DECRETO 2021-2672 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 3679/2020
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  del  Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

DECRETO 2021-2673 SIA  732298  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10631/2021 -- Liquidación - Liquidación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Mortis Causa).

DECRETO 2021-2674 SIA 678290 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 7403/2020
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Liquidación - Liquidación del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2675 Expediente 14074/2021 -Incoar expediente, a «xxxxxxxxxx» y
a  «xxxxxxxxxx»,  de  ejecución  de  trabajos  necesarios  para
restablecer las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2676 Expediente 8663/2021  Incoar expediente, a «xxxxxxxxxx», de
ejecución de trabajos necesarios para restablecer las debidas
condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público  del
inmueble sito en «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2677 Expediente 13766/2021 Incoar expediente, a «xxxxxxxxxx», de
ejecución de trabajos necesarios para restablecer las debidas
condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público  del
inmueble sito en «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2678 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  1568/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO 5 M.
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DECRETO 2021-2679 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  9741/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  No  dar  conformidad  a  la
Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2021-2680 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  13762/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-2681 
[D-ALTA VADO]

SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  14151/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-2682 SIA  678148  --  300  Obras  --  Expediente  1075/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- DEVOLUCIÓN DE AVAL.

DECRETO 2021-2683 Expediente  9840/2021.  Autorización  "Mercado  So  Lovely
2021",  en C/  Antonio Puerto, s/n, del  6 al  15 de agosto de
2021.

DECRETO 2021-2684 Aceptación realización curso online y gratuito - Simplificación
administrativa - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2685 Aceptación realización curso online y gratuito - Prevención y
gestión del estrés laboral - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2686 Aceptación  realización  acción  formativa  online  y  gratuita  -
Prevención de riesgos frente a la exposición del COVID-19 en
el entorno laboral - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2687 SIA  678112  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
14214/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  licencia  perro
potencialmente peligroso propiedad de «xxxxxxxxxx» 

DECRETO 2021-2688 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14137/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D21/21.

DECRETO 2021-2689 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13865/2021  --
Abono de gratificaciones a «xxxxxxxxxx», electricista. Enero y
junio a diciembre 2020.

DECRETO 2021-2690 SIA 677980 --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
14135/2021 -- Anticipos de nómina - ANTICIPO DE NOMINA
MES AGOSTO 2021.

DECRETO 2021-2691 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13929/2021  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  a
«xxxxxxxxxx», electricista. Marzo a junio 2021. 

DECRETO 2021-2692 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 3812/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-2693 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 1508/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-2694 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13721/2020  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- LIIVTNU.
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DECRETO 2021-2695 SIA 678290 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5287/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Liquidación - Liquidación de
sanción.

DECRETO 2021-2696 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13352/2021 --
«xxxxxxxxxx» --  Por infracción de materia de contaminación
acústica - Acta UPAM 497/2021. -- Decreto incoación expte.
Sancionador.

DECRETO 2021-2697 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  13353/2021
--«xxxxxxxxxx» -- Por infracción de materia de contaminación
acústica  -  Acta  UPAM  498/2021.  --  Decreto  de  incoación
expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2698 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13354/2021 --
«xxxxxxxxxx» --  Por infracción de materia de contaminación
acústica - Acta UPAM 499/2021. -- Decreto incoación expte.
Sancionador.

DECRETO 2021-2699 SIA 678224 -- 330 Actividades -- Expediente 13355/2021 -- ,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 500/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador. 

DECRETO 2021-2700 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13356/2021 --
«xxxxxxxxxx» --  Por infracción de materia de contaminación
acústica - ACTA UPAM 501/2021 -- Decreto incoación expte.
Sancionador.

DECRETO 2021-2701 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13350/2021 --
«xxxxxxxxxx» --  Por infracción de materia de contaminación
acústica - Acta UPAM 495/2021. -- Decreto incoación expte.
Sancionador.

DECRETO 2021-2702 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13482/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  530/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2703 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13620/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  533/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2704 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13779/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  562/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2705 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13778/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  557/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2706 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9361/2021  --
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«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  376/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2707 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9998/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  387/2021.  --  Decreto
incoativo expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2708 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 10001/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  392/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2709 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13780/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  563/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2710 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
9380/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Recurso  de
reposición  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2711 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  13399/2021  --
Nombramiento  interino  de  «xxxxxxxxxx» como T.A.G.  JEFA
DE SECCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES.

DECRETO 2021-2712 SIA  677997  --  420  Personal  --  Expediente  14450/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Renuncia  de  «xxxxxxxxxx»
como Auxiliar de Turismo interina.

DECRETO 2021-2713 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  922/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DESESTIMACION  BONIFICACIÓN  IBI  URBANA  FAMILIA
NUMEROSA.

DECRETO 2021-2714 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  14338/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  INADMISION BONIFICACIÓN
IBI URBANA FAMILIA NUMEROSA (FUERA PLAZO).

DECRETO 2021-2715 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 3014/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-2716 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14139/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS19/21.

DECRETO 2021-2717 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
13948/2021 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
Empresas IED19/21.

DECRETO 2021-2718 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  14169/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Baja del padrón a instancia de
parte.
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DECRETO 2021-2719 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 5106/2021 --
Múltiples interesados -- suministro por procedimiento abierto -
Contrato suministro material eléctrico 2021/5106/03SUM.

DECRETO 2021-2720 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
14182/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE.  1109  DE  SOLICITUD  DE  CARNET  GENT  D´OR
PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2721 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
2425/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  21  DE
JUSTIFICACION  DE  LA  CONCESION  DE  LA  AYUDA
ECONOMICA.

DECRETO 2021-2722 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
9478/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  ACTA POLICIA
LOCAL Nº  370/2021 POR INFRACCIÓN ORD.  LITORAL A
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2723 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
13895/2021 -- Juzgado de Primera Instancia Número 10 de
Castellón de la Plana -- JUZGADOS – «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2724 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
10287/2021  --  COSTAS  PROCESALES  -  Juicio  Verbal
1130/2020.

DECRETO 2021-2725 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
10409/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 90 DE
JUSTIFICACION DE LA RENOVACIÓN PARA «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2726 SIA  678101  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14123/2021 -- Transmisión parada n.º 2 del Mercat del dijous
de «xxxxxxxxxx» a favor de «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2727 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9735/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  384/2021.  --  Decreto
archivo actuaciones.

DECRETO 2021-2728 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14050/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- DEVOLUCION IBIU VARIOS A
—OS (RESOLUCION CATASTRAL) 9979043 0001.

DECRETO 2021-2729 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  4770/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DESESTIMACION  BONIFICACION  IBI  URBANA  FAMILIA
NUMEROSA (CADUCADO 2020).

DECRETO 2021-2730 Expte.  6833/2021  Ordenar  a  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» y  a  «xxxxxxxxxx»,  en  el  inmueble  sito  en  el
Polígono  3,  parcela  85  la  ejecución  de  las  actuaciones
detalladas en el informe técnico emitido al respecto.

DECRETO 2021-2731 Expte. 3121/2021-  Ordenar a «xxxxxxxxxx» ,  «xxxxxxxxxx» y
«xxxxxxxxxx», y a  «xxxxxxxxxx», la suspensión inmediata de
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las  obras  que  se  están  realizando  en  el  inmueble  sito  en
«xxxxxxxxxx». y req. leg. obras en dos meses.

DECRETO 2021-2732 SIA 678148 - Expediente 13219/2021 - Solicitud devolución de
garantía  en  relación  al  expte.  de  suministros  2015/13  del
contrato  de  "Arrendamiento  sin  opción  de  compra  y
mantenimiento  integral  de  impresoras  con  destino  a
dependencias municipales".

DECRETO 2021-2733 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14139/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS19/21.

DECRETO 2021-2734 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  13889/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón a instancia de parte.

DECRETO 2021-2735 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  13199/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón a instancia de parte.

DECRETO 2021-2736 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  13361/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón a instancia de parte.

DECRETO 2021-2737 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
10417/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  107  DE  JUSTIFICACION
RENOVACIÓN AYUDA ECONOMICA ACTA 9.

DECRETO 2021-2738 Aceptación realización curso online y gratuito - Simplificación
administrativa - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2739 Resolución reconocimiento de trienios «xxxxxxxxxx» - Técnico
de Gestión Tributaria.

DECRETO 2021-2740 Aceptación realización curso online y gratuito - La gestión de
los procedimientos electrónicos de contratación a través de la
Plataforma de contratación del sector público - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2741 SIA  677997  --  420  Personal  --  Expediente  14449/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Renuncia  de  «xxxxxxxxxx»
como Auxiliar de Turismo interina periodo estival 2021.

DECRETO 2021-2742 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  6972/2021  --
CONSTITUCIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE
PROFESOR/A DEL AREA CIENTIFICO-TECNOLOGICA FPA.

DECRETO 2021-2743 SIA  678157  --  420  Personal  --  Expediente  1056/2021  --
Decreto adjudicación contrato Servicio de Prevención Ajeno.

DECRETO 2021-2744 Reconocimiento de trienios «xxxxxxxxxx» - Aux. Adm. SIC.

DECRETO 2021-2745 Expediente  JGL/2021/34  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Junta de Gobierno Local, Sesión Extraordinaria
y Pública a celebrar el día 16 de Agosto de 2021 a las 11:15
Horas.
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DECRETO 2021-2746 Expediente  JGL/2021/33  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local,  Sesión  Ordinaria  a
celebrar el día 16 de Agosto de 2021 a las 11:00 horas.

DECRETO 2021-2747 SIA 732321 -- 250 Recaudación -- Expediente 13790/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  COBRO
DUPLICADO «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2748 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 489/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»—  --  Rectificación  de
autoliquidaciones  Tasa  por  utilización  privativa  o
aprovechamiento especial  del dominio público (Escombros y
materiales).

DECRETO 2021-2749 SIA 732300 -- 250 Recaudación -- Expediente 14089/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION   COBRO
DUPLICADO  O EXCESIVO «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2750 Expediente  12458/2020  Declarar  la  prescripción  de  la
infracción  urbanística  cometida  por  la  «xxxxxxxxxx» por  las
obras realizadas sin licencia en «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2751 Expediente 14350/2021 Incoar expediente, a la «xxxxxxxxxx»,
de  ejecución  de  trabajos  necesarios  para  restablecer  las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
en «xxxxxxxxxx» 

DECRETO 2021-2752 Expediente 1359/2020 -Orden de ejecución a la «xxxxxxxxxx»,
en calidad de propietaria del inmueble sito en  «xxxxxxxxxx»
(referencia catastral «xxxxxxxxxx»).

DECRETO 2021-2753 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  14155/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Licencia de vado.

DECRETO 2021-2754 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  14313/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado - Cambio de
titularidad de vado placa.

DECRETO 2021-2755 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  13392/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Reserva para marcas viales -
Contravado, frente vado solicitado. 

DECRETO 2021-2756 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  20551/2019  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  vado  -  Cambio
titular «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2757 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  14326/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-2758 SIA  678012  --  330  Actividades  --  Expediente  5097/2021  –
Declarar  el  evento  deportivo  “VIII  10  K  NOCTURNO
BENICÀSSIM  PLATGES”  de  interés  turístico  local  a  los
efectos previstos en el artículo 66 del Reglamento General de
Costas. 
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DECRETO 2021-2759 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
8681/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Recurso  de  reposición  Impuesto  sobre  el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2760 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14559/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Exención en el
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  por
minusvalía.

DECRETO 2021-2761 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14556/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Exención en el
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  por
minusvalía .

DECRETO 2021-2762 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14570/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2021-2763 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14573/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, vehículos de
colección de más de 25 años.

DECRETO 2021-2764 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  14710/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -  Licencia  sin  retribución  a
«xxxxxxxxxx», desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2021.

DECRETO 2021-2765 SIA  1219748  --  210  Propuesta  de  Gasto  (Intervención)  --
Expediente  14356/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  OBRAS
"ACCESO  PEATONAL  EN  CAMINO  SERRADAL",
EMPRESA ADJUDICATARIA: «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2766 SIA 1219716 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
7681/2020  --  SUSTITUCIÓN  INTERVENTOR  MUNICIPAL
AÑOS 2020 Y 2021.

DECRETO 2021-2767 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
3788/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Propuesta  de
gasto - OBRAS "PROLONGACIÓN CV-149" 

DECRETO 2021-2768 SIA  678027  -  Expediente  9962/2021  --  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Solicitud devolución de garantía en relación al
expte  2012/5  del  contrato  de  Servicios  "Trabajos  de
Mantenimiento urbanos y firmes de vías públicas".

DECRETO 2021-2769 SIA 678024 -- 545 REACTIVA -- Expediente 4223/2021 -- --
Concesión  de  subvención  directa  -  PLAN  RESISTIR-  15
Remesa--

DECRETO 2021-2770 Expediente  7329/2021.  No  dar  conformidad  a  la  solicitud
presentada por «xxxxxxxxxx», para el cambio de titularidad de
una  actividad  consistente  en  cafetería,  ubicada  en
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2771 Expediente  13433/2021.  Extinción  licencia  de  actividad  de
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«xxxxxxxxxx», en «xxxxxxxxxx». Caja Rural San Antonio.

DECRETO 2021-2772 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14164/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 595/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2773 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14331/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 600/2021 --  Decreto
incoativo expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2774 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  14643/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado - ALTA VADO
PLACA N.º 1441.

DECRETO 2021-2775 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  20180/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-2776 Expediente 14293/2021  Incoar expediente, a «xxxxxxxxxx» y
a  «xxxxxxxxxx»,  de  orden  de  ejecución  en  «xxxxxxxxxx» y
conceder plazo 10 días audiencia.

DECRETO 2021-2777 Expediente 9649/2021. No dar conformidad a la declaración
responsable presentada por «xxxxxxxxxx», para el cambio de
titularidad de actividad de cafetería, en «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2778 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  667/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-2779 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  14698/2021  --
Seguros Sociales - SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO DE
2021.

DECRETO 2021-2780 SIA 678156 -- 410 Subvenciones -- Expediente 14298/2021 --
SOLICITUD  SUBVENCIÓN  REACTIVEM  CASTELL”-
EMPRESES. EJERCICIO 2021.

DECRETO 2021-2781 SIA  678120  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
14735/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE  523  y
191  DE  SOLICITUD  RENOVACIÓN”N  TARJETA  DE
APARCAMIENTO.

DECRETO 2021-2782 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
10412/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 95 DE
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA  AYUDA
ECONÓMICA ACTA 9.

DECRETO 2021-2783 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13299/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 95 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA  AYUDA
ECONOMICA PARA «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2784 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  14460/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
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Baja del padrón a instancia de parte.

DECRETO 2021-2785 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  13889/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón a instancia de parte.

DECRETO 2021-2786 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  14320/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón a instancia de parte.

DECRETO 2021-2787 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  14353/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón a instancia de parte.

DECRETO 2021-2788 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14567/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-2789 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  17685/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCIÓN  IBI  URBANA
VARIOS AÑOS (Resolución Catastral).

DECRETO 2021-2790 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  17685/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCIÓN  IBI  URBANA
VARIOS AÑOS (Resolución Catastral).

DECRETO 2021-2791 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  17685/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCIÓN  IBI  URBANA
VARIOS AÑOS (Resolución Catastral).

DECRETO 2021-2792 SIA 678287 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5834/2021
-- Ordenanza prest. patrimonial no tributario TANATORIO.

DECRETO 2021-2793 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14741/2021 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
Empresas IED20/21.

DECRETO 2021-2794 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14704/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D22/21.

DECRETO 2021-2795 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14714/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS20/21.

DECRETO 2021-2796 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  14627/2021  --
Múltiples interesados -- Baja del padrón de oficio a instancia
de parte - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2797 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
10406/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 86 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  RENOVACION  DE  LA  AYUDA
ECONOMICA PARA «xxxxxxxxxx» ACTA 9.

DECRETO 2021-2798 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
2429/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  26  DE
JUSTIFICACION  DE  LA  CONCESION  DE  LA  AYUDA
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ECONOMICA ACTA 2.

DECRETO 2021-2799 SIA  678020  --  010  Alcaldía  --  Expediente  4439/2019  --
Múltiples interesados -- Informes de Medio Ambiente - Planes
Locales prevención incendios forestales.

DECRETO 2021-2800 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10420/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Recurso  de
reposición  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2801 SIA 678290 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 4864/2020
--  Múltiples  interesados  --  Liquidación  -  Liquidación  del
Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana- PC 2020.

DECRETO 2021-2802 SIA  678148  --  300  Obras  --  Expediente  4962/2021  --
«xxxxxxxxxx» 1300-I-DE-REDES -- DEVOLUCIÓN AVAL.

DECRETO 2021-2803 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13780/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  563/2021.  --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2804 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 13780/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  563/2021.  --  Decreto
dejar sin efecto resolución 2021-2709 por error material.

DECRETO 2021-2805 SIA 677954  --  110 Estadística  --  Expediente  10400/2021  --
GENERAL: ALTAS MES JULIO.

DECRETO 2021-2806 SIA  1219750  --  225  Catastro  --  Expediente  14015/2021  --
Rectificación  Liquidaciones  Impuesto  Bienes  Inmuebles
Urbanos.

DECRETO 2021-2807 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3146/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2808 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  2456/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor  -  12
VIVIENDAS,  BAJO  COMERCIAL  CON  SÓTANO  Y
GARAJES.

DECRETO 2021-2809 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  10098/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Abono  de  vacaciones  no
disfrutadas  -  Solicitud  de  «xxxxxxxxxx» de  abono  de
vacaciones no disfrutadas.

DECRETO 2021-2810 SIA 1979689 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 665/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  devolución  parte
proporcional  de  tasa  por  utilización  privativa  o
aprovechamiento  de  dominio  público  (mesas  y  sillas  /
tenderetes) por COVID-19.
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DECRETO 2021-2811 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14920/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
LIQUIDACION TASA AYUDA A DOMICILIO MES DE JULIO
2021.

DECRETO 2021-2812 SIA 2306837 -- 400 Contratación --  Expediente 14651/2021
contrato menor - REDACCIÓN DE PROYECTO B Y DE EJEC,
ESTUDIO  SEG Y SALUD, ESTUDIO GESTION RESIDUOS
Y  DOC  CONTROL  DE  CALIDAD   Expt
2021/14651/07CMENSERV.

DECRETO 2021-2813 SIA 678202 -- Expediente 14743/2021 -- DEVOLUCIÓN DEL
AVAL INCAUTADO EN EL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN
DEL SECTOR PRR-1.

DECRETO 2021-2814 SIA  1219734  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
4048/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  PARTE  DE
SERVICIO  1240/2021,  CENSO  CANINO  PERRO  P.P.
MICROCHIP «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2815 Expediente  JGL/2021/35  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  local  sesión  ordinaria  a
celebrar el 23 de Agosto de 2021 a las 11:30 horas.

DECRETO 2021-2816 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  1564/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO 4 M.

DECRETO 2021-2817 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  14805/2021  --
Abono de productividad - Abono de productividad al personal
POLICÍA LOCAL. Jefaturas de Servicio JULIO 2021.

DECRETO 2021-2818 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  14985/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Contratación laboral temporal -
Contratación de  «xxxxxxxxxx» como Profesora de FPA Area
Cientifico-tecnologica Curso 2021/2022.

DECRETO 2021-2819 SIA 1219716 -- 290 Fiscalización -- Expediente 8976/2021 --
FISCALIZACION A POSTERIORI 2020.

DECRETO 2021-2820 SIA 732321 -- 250 Recaudación -- Expediente 8275/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DEVOLUCION   COBRO   DUPLICADO «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2821 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14050/2021  --
«xxxxxxxxxx» --  Determinación  intereses  de  demora
DEVOLUCION  IBIU  VARIOS  AÑOS  (RESOLUCION
CATASTRAL) «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2822 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  10965/2021  --
Abono de gratificaciones  -  Gratificaciones al  personal  de la
Policia local. JUNIO 2021.

DECRETO 2021-2823 SIA 678074 -- 145 Certificados -- Expediente 13567/2021 --
Asistencia  Concejales  -  Asistencias  Concejales  Organos
Colegiados Periodo 16/07/2021 a 15/08/2021.

DECRETO 2021-2824 Expediente 529/2016 -- Proceder a la ejecución subsidiaria en
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el  inmueble  sito  «xxxxxxxxxx»  (referencia  catastral
«xxxxxxxxxx»), en las actuaciones señaladas en el informe del
Arquitecto técnico municipal.

DECRETO 2021-2825 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
13648/2020 - Ordenar a «xxxxxxxxxx» y otros, la ejecución al
derrumbe  parcial  del  muro  de  contención  de  tierras  de  la
parcela sita en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2826 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 6955/2021 --
Múltiples  interesados  --  obras  por  procedimiento  abierto
simplificado  -  Obras  de  "adecuación  en  el  CEIP  Palmerar"
(incluido  Plan  Edificant  Cons.  Educación)  Expte.
2021/6955/01OBRAS.

DECRETO 2021-2827 SIA  678083  --  100  Secretaría  --  Expediente  15091/2021  --
Sustitución  de  la  Alcaldía  en  el  4º  Teniente  de  Alcalde
ARTURO MARTI TARREGA los días 20, 21 y 22 Agosto 2021.

DECRETO 2021-2828 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  14346/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Tener por desistido de Licencia
de obra menor - + OVP CON PLATAFORMA ELEVADORA.

DECRETO 2021-2829 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  13820/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor - + OVP
CON PLATAFORMA.

DECRETO 2021-2830 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9662/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de parcelación.

DECRETO 2021-2831 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
9675/2021 -- Múltiples interesados -- Desestimación recurso
de reposición Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2832 SIA  1219750  --  225  Catastro  --  Expediente  14975/2021  --
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  Rectificación
Liquidaciones Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos.

DECRETO 2021-2833 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
2611/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2834 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3145/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCION  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2835 SIA 677965 --  330 Actividades --  Expediente 14815/2021 --
Denegar  la  licencia  de  apertura  correspondiente  al
«xxxxxxxxxx» en  PL  Polígono  7  (SUP)  184  del  10  de
septiembre al 3 de octubre de 2021.

DECRETO 2021-2836 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14909/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 622/2021 --  Decreto
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incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2837 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14908/2021 --
«xxxxxxxxxx» Ayuntamiento de Catarroja -- Por infracción de
materia de contaminación acústica - ACTA UPAM 620/2021 --
Decreto incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2838 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14907/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 619/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2839 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14906/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 618/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2840 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14905/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 617/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2841 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14903/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 616/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2842 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14902/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 615/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2843 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14900/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 614/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2844 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 14898/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica -  ACTA UPAM 613/2021 --  Decreto
incoación expte. Sancionador.

DECRETO 2021-2845 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3147/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2846 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
2610/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCION  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2847 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
2595/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.
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DECRETO 2021-2848 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14158/2021  --
DEVOLUCION  IBIU  VARIOS  AÑOS  (RESOLUCION
CATASTRAL) 9379901 0014.

DECRETO 2021-2849 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3150/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCION  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2850 SIA  732321  --  230  Tesorería  --  Expediente  14640/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Devolución  de  ingresos  por
duplicado  en  concepto  de  tasas  por  retirada  vehículos  vía
pública.

DECRETO 2021-2851 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
15017/2021  --  Incoación  sanción  por  presencia  perro  en la
playa a «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2852 SIA 678154 -- 260 Nóminas -- Expediente 20775/2020 -- Otras
incidencias  -  Designar  a  «xxxxxxxxxx»,  para  sustituir  a  la
Tesorera Municipal como Tesorera Accidental del día 25 de
agosto al día 5 de septiembre de 2021.

DECRETO 2021-2853 SIA  678262  --  200  Intervención  (Recepción)  --  Expediente
15079/2021  --  LIBRAMIENTO  A  JUSTIFICAR  PREMIOS
CERTAMEN DE GUITARRA.

DECRETO 2021-2854 SIA 678262 --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
15087/2021 -- LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR "ACTIVIDADES
LIV CERTAMEN DE GUITARRA"

DECRETO 2021-2855 SIA 678107 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 18375/2020
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Ordenanza  serv.  recollida
residus i Ecoparc - ACTA UPAM 914/2020 DE INFRACCION
DE DISCIPLINA AMBIENTAL - ABANDONO DE VEHICULO
EN VIA PUBLICA.

DECRETO 2021-2856 SIA 1315557  --  230 Tesorería  --  Expediente  14978/2021  --
Cancelación cuentas Bankia.

DECRETO 2021-2857 SIA 678157 -- 310 Planeamiento -- Expediente 14713/2020 --
Aprobación  del  Proyecto  de  obras  de  "Nueva  acometida
eléctrica  para  el  edificio  del  Ayuntamiento  por  aumento  de
potencia".

DECRETO 2021-2858 SIA  1219750  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13247/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DESESTIMAR
ANULACION  /  DEVOLUCION  DE  RECIBOS  ESCUELA
MUNICIPAL INFANTIL VERANO 2021.

DECRETO 2021-2859 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  17685/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
VARIOS AÑOS (Resolución Catastral).

DECRETO 2021-2860 SIA 678157 -- 310 Planeamiento -- Expediente 6178/2021 --
Aprobación  del  Proyecto  de  obras  de  Mejora  de
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infraestructuras del ciclo integral del agua en el municipio de
Benicassim.

DECRETO 2021-2861 SIA  678156  --  540  AEDL  --  Expediente  15082/2021  --
«xxxxxxxxxx» Conselleria  de Economía Sostenible,  Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo -- Ayudas extraordinarias a
las  administraciones  locales  valencianas  en  materia  de
comercio 2021 .

DECRETO 2021-2862 SIA 678104 -- 350 D U -- Expte 6278/2021 --Incoar expediente
a «xxxxxxxxxx»,  para restablecer las debidas condiciones de
seguridad,  salubridad  y ornato  público  del  inmueble  sito  en
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2863 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
15117/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D23/21.

DECRETO 2021-2864 SIA  1315557  --  230  Tesorería  --  Expediente  930/2021  --
GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2021.

DECRETO 2021-2865 SIA 1219715 -- 250 Recaudación -- Expediente 13913/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  COMPENSACION  CON
DEVOLUCION TRIBUTARIA   «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2866 SIA 732321 -- 250 Recaudación -- Expediente 14700/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  COBRO
DUPLICADO (COMPENSACION) «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2867 SIA 732321 --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
15129/2021  --  LIQUIDACIÓN  RECARGOS  PROV.  IAE
DIPUTACIÓN, 1er SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2868 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  13637/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Permiso  por  maternidad  -
Solicitud  de  «xxxxxxxxxx» de  permiso  de  maternidad
interrumpido -- Semanas 1 a 11.

DECRETO 2021-2869 SIA  678130  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14715/2021 --  AUTORIZACIÓN DEMANIAL DESTINO A LA
INSTALACIÓN BARRA FIESTAS SANTO TOMAS.

DECRETO 2021-2870 SIA  678024  --  545  REACTIVA  --  Expediente  4223/2021  --
Concesión  de  subvención  directa  -  PLAN  RESISTIR  --
REMESA Nº 16.

DECRETO 2021-2871 Expediente  PLN/2021/13  --  Convocatoria  Pleno  Ordinario  a
celebrar el día 27 de Agosto de 2021 a las 9:30 horas.

DECRETO 2021-2872 SIA  1219748  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
15064/2021 -- Solicitud RC - Libramiento a justificar y en firme
para la compra botellas para campaña de tratamiento de orín
de perros en vía pública.

DECRETO 2021-2873 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14870/2021  --
«xxxxxxxxxx» J«xxxxxxxxxx» --  ESTIMACIÓN  SOLICITUD
DEVOLUCION IBI 2020 A NOMBRE DE «xxxxxxxxxx».
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DECRETO 2021-2874 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6145/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-2875 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  13826/2021  --
BASES  ESPECÍFICAS  PARA  LA  PROVISION  POR
FUNCIONARIO/A  DE  CARRERA  DE  1  PLAZA  DE
CONSERJE  DE  COLEGIO  MEDIANTE  CONCURSO-
OPOSICIÓN.

DECRETO 2021-2876 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
15118/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS21/21.

DECRETO 2021-2877 SIA  1219739  --  010  Alcaldía  --  Expediente  5263/2021  --
APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DEL  CONCURSOS  DE
CARTELES  DEL  XLV  CERTAMEN  DE  GUITARRA
"FRANCISCO TARREGA".

DECRETO 2021-2878 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13297/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 81 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  AYUDA  ECONOMICA  PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2879 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
8874/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  79  DE
JUSTIFICACION  DE  LA  AYUDA  ECONOMICA  PARA
«xxxxxxxxxx» ACTA 8.

DECRETO 2021-2880 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  2038/2019.
Audiencia  recurso  de  alzada  selecciona  2  Agentes  Policía
Local, funcionarios de carrera.

DECRETO 2021-2881 Expediente 19893/2020 Incoar expediente a «xxxxxxxxxx», de
ejecución de trabajos necesarios para restablecer las debidas
condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público  del
inmueble sito en «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2882 NULO

DECRETO 2021-2883 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  9236/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de
Segunda o Posterior Ocupación - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2884 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
13756/2021 --Incoar expediente a «xxxxxxxxxx», de ejecución
para  restablecer  las  debidas  condiciones  de  seguridad,
salubridad y ornato público del inmueble sito en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-2885 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
1808/2021-Orden ejecución a la Comunidad de Propietarios
«xxxxxxxxxx»,  la ejecución de las actuaciones detalladas en
informe técnico.

DECRETO 2021-2886 SIA 1219715 -- 250 Recaudación -- Expediente 13413/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  COMPENSACIÓN  DEUDAS
«xxxxxxxxxx»
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DECRETO 2021-2887 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 7649/2021
--  «xxxxxxxxxx» 1300-I-DE-REDES  --  Desestimación
rectificación  de  autoliquidaciones  Tasa  por  servicios
urbanísticos.

DECRETO 2021-2888 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14191/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Recurso  de
reposición  Tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento
especial del dominio público (suelo, vuelo y subsuelo).

DECRETO 2021-2889 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3020/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2890 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3143/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2891 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  15230/2021  --
Licencia  sin  retribución  por  interés  particular  -  Licencia  sin
retribución  a  «xxxxxxxxxx»,  desde  el  1  hasta  el  30  de
septiembre de 2021.

DECRETO 2021-2892 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
8878/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación de
errores  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2893 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  14975/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-2894 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  14263/2021  --
Aprobación  nóminas  -  RETRIBUCIONES  E
INDEMNIZACIONES CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
2021.

DECRETO 2021-2895 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  13485/2021  --
Aprobación  nóminas  -  NOMINA  FUNCIONARIOS  MES  DE
AGOSTO DE 2021.

DECRETO 2021-2896 Expediente  JGL/2021/36  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  sesión  ordinaria  a
celebrar el dÌa 30 de agosto de 2021 a las 11:00 horas.

DECRETO 2021-2897 310  Planeamiento  --  Expediente  6289/2019  --  Información
pública  del  Programa  de  Actuación  Aislada  C/  Valencia
presentado por «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2898 SIA  678270  --  510  Educación  --  Expediente  2316/2021  --
Múltiples  interesados  --  Proceso  de  admisión  alumnado
EEIIMM  (Procedimiento)  -  Curso  2021-2022.  EEIIMM
Doloretes y Pintor Tasio --  BAJAS JULIO.

DECRETO 2021-2899 SIA  678270  --  510  Educación  --  Expediente  2316/2021  --
Múltiples  interesados  --  Proceso  de  admisión  alumnado
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EEIIMM  (Procedimiento)  -  Curso  2021-2022.  EEIIMM
Doloretes y Pintor Tasio --  ALTAS JULIO.

DECRETO 2021-2900 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
2821/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2901 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3148/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2902 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3151/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2903 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3149/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2904 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  10218/2021  --
Permiso  de  paternidad  solicitado  por  «xxxxxxxxxx» (16
semanas), Agente de Policía Local -- Semana n.º 7 .

DECRETO 2021-2905 SIA  677980  --  420  Personal  --  Expediente  14844/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Anticipo  extraordinario  -
Anticipo extraordinario solicitado por «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2906 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
15169/2021 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
Empresas IED21/21.

DECRETO 2021-2907 SIA 678024 --  545 REACTIVA --  Expediente 4223/2021 ----
Concesión  de  subvención  directa  -  PLAN  RESISTIR  -
REMESA 19.

DECRETO 2021-2908 SIA 678024 -- 545 REACTIVA -- Expediente 4223/2021 -- --
Concesión de subvención directa - PLAN RESISTIR REMESA
18.

DECRETO 2021-2909 SIA  678120  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
15145/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  168
SOLICITUD  DE  TARJETA  PROVISIONAL  DE
APARCAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON  MOVILIDAD
REDUCIDA: «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-2910 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  15219/2021  --
Contratación laboral interina/fija/discontínua - Contratación de
3 Profesoras de FPA para el curso escolar 2021/2022.

DECRETO 2021-2911 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3589/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
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SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2912 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3155/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2913 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3156/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2914 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3582/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2915 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15267/2021 -- Liquidación - Aprobación de liquidaciones del
Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de
naturaleza Urbana no presentadas por sujeto pasivo.

DECRETO 2021-2916 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
2616/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2917 SIA 678262 --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
15294/2021  --  LIBRAMIENTO  A  JUSTIFICAR  FIESTAS
SANTO TOMÁS 2021205.

DECRETO 2021-2918 SIA 678086 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 9448/2021
---- Otros - ACUAMED: FACTURACIÓN-2021-JULIO (durante
la suspensión hasta nueva concesión o tres años).

DECRETO 2021-2919 SIA 677965 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 15032/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Autorización - Solicitud para
la recogida de Algarrobas.

DECRETO 2021-2920 SIA 677965 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 15030/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Autorización - Solicitud para
la recogida de Algarrobas.

DECRETO 2021-2921 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  14734/2021  --
Aprobación nóminas - NOMINA LABORAL TEMPORAL MES
DE AGOSTO DE 2021.

DECRETO 2021-2922 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3581/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2923 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3157/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2924 Expediente  PLN/2021/14  --  Múltiples  interesados  --
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Convocatoria Pleno Extraordinario a celebrar el día 2 (jueves)
de  Septiembre  de  2021  a  las  9:30  horas  en  el  Salón  de
Plenos.

DECRETO 2021-2925 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  866/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-2926 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  10905/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de grua.

DECRETO 2021-2927 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  4013/2019  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Licencia de obra mayor - Vivienda unifamiliar aislada. 

DECRETO 2021-2928 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  15076/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de grua.

DECRETO 2021-2929 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  15291/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Autorización  de  paso  de
vehículos de más de 10 toneladas.

DECRETO 2021-2930 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  8030/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor.
Piscina.

DECRETO 2021-2931 SIA  732313  --  550  Turismo  --  Expediente  13084/2021  --
Múltiples interesados -- Benicàssim Belle Époque -- Decreto
Autorización Espectáculo Pirotécnico 05/09/2021.

DECRETO 2021-2932 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14171/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Desestimación
recurso de reposición Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-2933 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3587/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2934 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3158/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2935 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3586/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2936 Expediente  19893/2020  --DEJAR  SIN  EFECTO  DECRETO
ALCALDÍA 2881.

DECRETO 2021-2937 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3593/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.
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DECRETO 2021-2938 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3590/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2939 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3591/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2940 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3594/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2941 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3592/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-2942 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14347/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
errores IVTNU.

DECRETO 2021-2943 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 6981/2021 --
Múltiples  interesados  --  obras  por  procedimiento  abierto
simplificado - "Impermeabilización de cubierta en Polideportivo
municipal  de  C/  Torre  San  Vicente"  Expte.  2021/6981/02
OBRAS --

DECRETO 2021-2944 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  15375/2021  --
ACTA UPAM GC CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
660/21.

DECRETO 2021-2945 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  15291/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Autorización  de  paso  de
vehículos de más de 10 toneladas.

DECRETO 2021-2946 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  15317/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Reserva para marcas viales -
En salida peatonal.

DECRETO 2021-2947 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  15338/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Autorización de paso de vehículos de más de 10 toneladas.

DECRETO 2021-2948 Expediente 19893/2020 Decreto incoación orden ejecución en
«xxxxxxxxxx» por  indebidas  condiciones  de  seguridad,
salubridad y ornato.
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PUNT DIHUITÉ.- INFORMES I COMUNICACIONS.-

No va haver-hi cap.-

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

PUNT DINOVÉ.- PETICIONS I PREGUNTES.-

El present punt es troba recollit en l'enregistrament de la sessió plenària,
que està disponible en el Portal de Reproducció en la web videoacta.benicassim.es 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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