
Ajuntament de Benicàssim

  DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2022/1 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: 28 de enero de 2022 a las 9:30
2ª convocatoria: 30 de enero de 2022 a las 9:30

Lugar Telemático
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 17 de 

Diciembre de 2021 (Sesión Ordinaria).- 
2. Expediente 22196/2021.- Aprobación del Proyecto Básico y Ejecución para la 

construcción de un bloque de nichos de 244 unidades, edificaciones 
auxiliares y urbanización interior en el recinto del actual Cementerio 
Municipal, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de 
Residuos y Control de Calidad.- 

3. Expediente 3103/2021. Iniciar el procedimiento para la concesión de la Cruz 
al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat al Oficial de la Policía 
Local de Benicàssim D. Juan Bautista Martínez Climent.- 

4. Expediente 21345/2021. Iniciar el procedimiento para la concesión de la Cruz 
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al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat al intendente-jefe D. 
Eugenio Capitán Marzá.- 

5. Expediente 17250/2021. Prorroga del contrato del servicio de 
“Funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de las aguas residuales de Benicàssim.- 

6. Expediente 22075/2021. Aprobación modificaión Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU).- 

7. Expediente 17675/2021. Aprobar inicialmente el Estudio de viabilidad para el 
contrato administrativo de concesión del servicio público de abastecimiento 
de agua potable del municipio de Benicàssim, redactado por D. José Joaquín 
Alcarria Jaime y suscrito en fecha 24 de noviembre de 2021.- 

8. Expediente 19509/2021. Propuesta de Aprobación cánones para el ejercicio 
2022 de RECIPLASA (Art. 82.3 ROF).- 

9. Despacho Extraordinario.- 

B) Actividad de control
      10. Expediente 20953/2021. Informe a la Corporación de Aprobación de Precios 
Públicos EPA 2º y 3er Trimestre, curso 2021-2022.-
      11. Expediente 783/2022. Informe a la Corporación del Plan de Tesorería. 
Periodo Medio de Pago 4T 2021.-
      12. Expediente 785/2022. Informe a la Corporación del Plan de Tesorería. 
Informe morosidad trimestral . 4T 2021.- 
 

13.Informe a la Corporación de Decretos de Alcaldía.- 
14.Informes y Comunicaciones.- 

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

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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  DECRET

 

Expedient nº: Òrgan Col·legiat:

PLN/2022/1 El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus 
Convocatòria

Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 28 de gener de 2022 a les 9.30

2a convocatòria: 30 de gener de 2022 a les 9.30

Lloc Telemàtic

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 17 de 

Desembre de 2021 (Sessió Ordinària).- 
2. Expedient 22196/2021.- Aprovació del Projecte Bàsic i Execució per a la 

construcció d'un bloc de nínxols de 244 unitats, edificacions auxiliars i 
urbanització interior en el recinte de l'actual Cementeri Municipal, Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus i Control de Qualitat.- 

3. Expedient 3103/2021. Iniciar el procediment per a la concessió de la Creu al 
Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat a l'Oficial de la Policia Local 
de Benicàssim D. Juan Bautista Martínez Climent.- 

4. Expedient 21345/2021. Iniciar el procediment per a la concessió de la Creu al 
Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat a l'intendent-cap Sr. 
Eugenio Capitán Marzá.- 

5. Expedient 17250/2021. Prorroga del contracte del servei de “Funcionament i 
manteniment del sistema de sanejament i depuració de les aigües residuals 
de Benicàssim".- 

6. Expedient 22075/2021. Aprovació modificació Ordenança Fiscal reguladora 
de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU).- 

7. Expedient 17675/2021. Aprovar inicialment l'Estudi de viabilitat per al 
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contracte administratiu de concessió del servei públic de proveïment d'aigua 
potable del municipi de Benicàssim, redactat per Sr. José Joaquín Alcarria 
Jaime i subscrit en data 24 de novembre de 2021.- 

8. Expedient 19509/2021. Proposta d'Aprovació cànons per a l'exercici 2022 de 
RECIPLASA (Art. 82.3 ROF).- 

9. Despatx Extraordinari.- 

B) Activitat de control
     10.Expedient 20953/2021. Informe a la Corporació d'Aprovació de Preus Públics 
EPA 2º i 3er Trimestre, curs 2021-2022.-
     11. Expedient 783/2022. Informe a la Corporació del Pla de Tresoreria. Període 
Mitjà de pagament 4T 2021.-
     12. Expedient 785/2022. Informe a la Corporació del Pla de Tresoreria. Informe 
morositat trimestral . 4T 2021.-
 

13.Informe a la Corporació de Decrets d'Alcaldia.- 
14.Informes i Comunicacions.- 

C) Precs i preguntes
15.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/2022/1 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus Convocatòria Ordinària

Data 28 de gener de 2022 

Duració Des de les 9.35 fins a les 11.52 hores 

Lloc Telemàtic 

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

1
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«xxxxxxxxxx» Joan Bonet Hancox SÍ

«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  17  DE  DESEMBRE  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
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Alonso, Luis Lara y José Carlos García Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions:
2; Joan Artur Bonet y Pau Josep Ferrando; pel que s'aprova.

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

PUNT  SEGON.-  EXPEDIENT  22196/2021.-  APROVACIÓ  DEL
PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUCIÓ  PER  A  LA  CONSTRUCCIÓ  D'UN  BLOC  DE
NÍNXOLS  DE  244  UNITATS,  EDIFICACIONS  AUXILIARS  I  URBANITZACIÓ
INTERIOR EN EL  RECINTE  DE L'ACTUAL  CEMENTERI  MUNICIPAL,  ESTUDI
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL
DE QUALITAT.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 5, 
Abstencions: 3

Vist  que  l'última  construcció  de  nínxols  en  el  cementeri  municipal  la
constitueix el denominat “Bloc 2020” la construcció del qual es va finalitzar el 31 de
juliol d'aqueix any i que compta amb 80 unitats. La primera inhumació es va produir
el 9 d'agost de 2020 i a data de 3 de juny de 2021, es trobava ocupat fins al número
26, per la qual cosa a data de 2 de desembre de 2021 resten lliures 37 nínxols.

Vist que si es compleixen aquestes previsions per a la proposta indicada i
comptant amb l'actual reserva existent de nínxols, estimada en 35 unitats per a inici
de l'any 2022, obtindríem una capacitat total de (244 més 35) 279 nínxols, la qual
cosa permet estimar que les necessitats dels pròxims nou anys, fins al 2030
NO  estaran  cobertes.  L'any  2027  s'esgotarien  les  possibilitats  de  l'actual
recinte del cementeri municipal.

Vist que resulta necessari dur a terme les obres per a “Construcció d'un
bloc de nínxols de 244 unitats, 104 columbarios, edificacions auxiliars i urbanització
interior en el recinte de l'actual cementeri  municipal”,  havent-se qualificat  aquesta
actuació com un Contracte administratiu d'Obres regulat  en els  articles 13,  237 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist que per a dur a terme l'adjudicació del contracte d'obres es requereix
realitzar una sèrie d'actuacions preparatòries del contracte regulades totes elles en
l'article  231  i  següents  de  la  Llei  9/2017,  consistents  en  l'elaboració,  supervisió,
aprovació i replanteig del corresponent projecte.

Vist que en data 14 de desembre de 2021 s'ha presentat per la mercantil
«xxxxxxxxxx», Projecte Bàsic i d'Execució, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi
de Gestió de Residus i Control de Qualitat redactats per l'arquitecte «xxxxxxxxxx»,
establint-se com a pressupost base de licitació de l'obra la quantitat de 438.161,57
euros (BI: 362.117,00 € + IVA: 76.044,57 €).

Vist que de conformitat al que s'estableix en l'article 235 de la Llei 9/2017,
s'ha emés informe favorable de l'Arquitecte Municipal de data 15 de desembre de
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2021 indicant que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal
o reglamentari,  així  com la normativa tècnica que resulta d'aplicació per a aquest
projecte.

Vist que per l'Arquitecte Municipal en el seu informe de data 16 de juliol
de 2019 estableix el següent:

“Nota: El bloc de nínxols projectat es troba en el recinte del cementeri
classificat com No Urbanitzable, zona de Sistema General de Serveis urbans (GSR)
pel vigent PGOU. Aquest bloc aquesta fora de la “Línia de limitació a l'edificabilitat”
de la legislació sectorial de l'estat en matèria de carreteres. No obstant això les obres
projectades es troben dins de la “zona d'afecció” d'aquesta regulació, per la qual
cosa  s'ha  d'obtindre  el  corresponent  informe  favorable  de  l'administració
competent en matèria de carreteres (*CN-340).”

Vist que de conformitat al que s'estableix en l'article 14 de la Llei 3/2004
de 30 de juny d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació, resulta necessari
procedir al nomenament de la Direcció Facultativa de l'Obra, comprenent això tant el
director d'obra com el director de l'execució de l'obra.

Vist  que  resulta  necessari  procedir  a  l'aprovació  formal  del  projecte
tècnic, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 21.1 lletra ñ) de la Llei 7/1985
serà competent l'Ajuntament Ple per a l'aprovació dels projectes d'obres i serveis
quan  siga  competent  per  a  la  seua  contractació  o  concessió,  i  quan  encara  no
estiguen previstos en els pressupostos, estant establida aquesta competència en la
Disposició Addicional Segona, apartat 2n de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vist  l'informe jurídic desfavorable del Cap de Secció de Planejament  i
Obres de data 15 de desembre de 2021, en faltar l'informe sectorial de l'administració
competent  en  matèria  de  carreteres  (CN-340),  JA  QUE  LES  OBRES
PROJECTADES  ES  TROBEN  DINS  DE  LA  "zona  d'afecció",  així  l'informe
favorable,  excepte  quant  a  la  falta  de  l'informe  sectorial  de  Carreteres  de
l'Arquitecte Municipal de data 15 de desembre de 2021.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal  de  l'Àrea  de  Territori  i  Desenvolupament  Sostenible  de  data  20  de
desembre de 2021.

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

Vots afirmatius: 9, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Cristina Fernández, Javier Alonso i
Natividad Alonso; Vots negatius:  5, dels senyors/as,  Miguel Alcalde,  Mª Carmen
Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat i  Luis Lara; Abstencions: 3, dels
senyors, Joan Artur Bonet,  Pau Josep Ferrando i José Carlos García Sampayo;
pel que s'acorda el següent:
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PRIMER.- Aprovar el "Projecte Bàsic i Execució per a la construcció d'un
bloc  de nínxols  de 244  unitats,  edificacions  auxiliars  i  urbanització  interior  en el
recinte de l'actual Cementeri Municipal, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de
Gestió de Residus i Control de Qualitat", redactat per l'arquitecte «xxxxxxxxxx», el
pressupost base de licitació del qual s'estableix en 438.161,57 euros (BI: 362.117,00
€ + IVA: 76.044,57 €), amb la següent condició: 

S'haurà  d'aportar  l'informe  sectorial  de  l'administració  competent  en
matèria  de  carreteres  (CN-340)  amb  caràcter  previ  a  l'adjudicació  del  contracte
d'obres.

SEGON.- Indicar que respecte del nomenament dels Directors facultatius
d'obra es procedirà, en aquest cas, a la contractació externa mitjançant contracte
administratiu  de  serveis,  que  es  tramitarà  en  el  Departament  de  Contractació
adjuntant la documentació necessària per a això.

TERCER.- Que  procedeix  establir  per  al  contracte  actual  d'obres  la
següent classificació substitutiva:

CLASSIFICACIÓ  SUBSTITUTIVA  de  la  solvència  econòmica  i  financera  i
solvència tècnica (art. 77, 86 i *ss, 92, LCSP i art. 11 del RGLCSP) en relació
amb els art. 37, 38 i ss i ANNEX II (CPV) del RGLCSP 1098/2001.

- Atenent el que es disposa en els arts 25 i 26 del RD 1098/2001, de 12
d'octubre -RGLCAP- modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost:
Grup: C Subgrup: 4 Categoria: 3 

        - Abans de l'entrada en vigor del RD 773/2015 i vàlida fins al 01/01/2020:
          Grup: C Subgrup: 4 Categoria: c 

QUART.- Que procedeix donar publicitat del present acord en el Portal de
Transparència de l'Ajuntament.

CINQUÉ.- Que  s'ha  de  donar  trasllat  de  la  present  Resolució  al
Departament de Contractació a l'efecte de procedir a la tramitació de l'expedient de
contractació i adjudicació de l'obra, adjuntant la documentació necessària per a això.

SISÉ.- Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa podrà
interposar:

a)  Recurs  de  reposició  amb caràcter  potestatiu. Termini: UN MES a
comptar des de l'endemà 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'últim dia del
mes. Òrgan davant  el  qual  s'interposa:  davant  el  mateix  que  ha  dictat  l'acte

5
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administratiu.

b)  Recurs contenciós administratiu directament:  Termini: DOS MESOS
comptats des de l'endemà a la recepció d'aquesta notificació. Òrgan: davant el Jutjat
contenciós administratiu de Castelló, exceptuant el que està disposat en l'art. 14.1 de
la Llei 29/98 de 13 de Juliol de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

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

 

PUNT TERCER.- EXPEDIENT 3103/2021. INICIAR EL PROCEDIMENT
PER A LA  CONCESSIÓ  DE LA CREU  AL  MÈRIT  POLICIAL  AMB DISTINTIU
BLAU  DE  LA  GENERALITAT  A  L'OFICIAL  DE  LA  POLICIA  LOCAL  DE
BENICÀSSIM «*XXXXXXXXXX».-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

«xxxxxxxxxx» ha presentat escrit on sol·licita que es tramite la concessió
de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat.

Disposa el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es
regulen les distincions i condecoracions que es concedisquen per la Generalitat al
personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana:

“Article 4 Cruz al Mèrit Policial amb Distintiu Blau

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat s'atorgarà 
quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:

2. Sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures 
del seu càrrec, que constituïsca conducta exemplar.

En  aquest  supòsit  serà  necessari  que  concórreguen  en  les  persones
interessades haver exercit durant almenys 10 anys de servei actiu en algun
cos  de  policia  local  de  la  Comunitat  Valenciana  i  estar  en  possessió
d'almenys dues Felicitacions Públiques a títol individual de les regulades en
l'article 7.”

“Article 7 Felicitacions Públiques

6
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Les Felicitacions Públiques es concediran en els següents suposats:

1. A títol individual, als qui es destaquen en l'estudi, promoció i dignificació 
tant de la funció policial com dels cossos de policia local.

2. A títol individual, als qui hagen realitzat un servei especialment meritori 
en el compliment de les seues funcions, o en ocasió d'elles, en els àmbits 
de la seguretat ciutadana, protecció civil o trafique, i que tinga important 
repercussió social.

3. A títol individual, als qui hagen realitzat estudis o publicacions d'interés per
a la seguretat ciutadana, protecció civil, trànsit o gestió de l'activitat policial.
Els  estudis  realitzats  durant  un  període  d'un  any  donaran  lloc  a  un  únic
reconeixement.

4.  A  títol  individual,  en  qualsevol  altre  supòsit  no  previst  en  els  apartats
anteriors,  però  que  en  atenció  als  fets  i  circumstàncies  examinats  siguen
mereixedors d'un reconeixement per part de la Generalitat.

5. A títol col·lectiu, als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, o a
les seues unitats operatives, per a reconéixer la seua labor quan els seus
integrants hagen destacat, de manera conjunta, per un fet o circumstància
extraordinària  de  defensa,  promoció  i  protecció  dels  drets  i  llibertats
públiques,  o  se  signifiquen,  de  forma  continuada  en  el  temps,  per  la
dignificació i prestigi de les policies locals. Aquestes Felicitacions no donaran
dret  al  reconeixement  individual,  ni  a  certificació  de  felicitació  a  títol
individual.”

“Article 9. Procediment ordinari

1.  El  procediment  s'iniciarà  mitjançant  proposta  inicial,  que  serà
efectuada pel Ple de l'Ajuntament corresponent o per les institucions o organismes
públics que desenvolupen la seua activitat relacionada amb la Policia Local en l'àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Juntament amb la proposta d'iniciació de l'expedient, que haurà de ser
motivada, s'acompanyarà la següent documentació:

a) Certificat del Ple de l'Ajuntament,  o certificat dels òrgans col·legiats
representants  de  les  institucions  o  organismes  públics  proponents,  acordant  la
proposta d'iniciació. L'acord de l'òrgan sol·licitant aprovant la proposta d'iniciació no
podrà excedir d'un termini superior als sis mesos des que van ocórrer els fets o actes
que motiven la sol·licitud.
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b)  Nom,  cognoms,  categoria  i  escala  de  la  persona  o  persones
proposades.

c) Informe de descripció detallada del fet o fets en els quals es fonamenta
la proposta,  acompanyat,  si  escau, de diligències policials,  plens de gom a gom,
testimoniatges, actuacions judicials, declaració jurada, parts hospitalaris o similars.

d) Documentació o prova que acredite els fets que motiven la sol·licitud,
en qualsevol mena de suport físic o audiovisual.

e) Agraïments pel desenvolupament del servei prestat, en el seu cas. 

f)  Curriculum vitae, quan es tracte de casos en els quals es valore la
realització d'estudis professionals o científics de l'article 4.3 o estudis o publicacions
de l'article 7.3. 

g)  En  el  cas  que  en  l'acció  policial  i  meritòria  haja  estat  involucrada
alguna persona aliena al Cos de Policia Local el testimoniatge del qual poguera ser
d'interés,  també  serà  acompanyada  de  la  compareixença  amb  el  testimoniatge
d'aquesta persona”.

Disposa  l'article  9.2  del  Decret  124/2013  de  20  de  Setembre,  que  la
proposta  inicial  del  Ple  ha  de  ser  motivada.  Tot  això  de  conformitat  amb  la
jurisprudència  que exigeix  la motivació en la  concessió de condecoracions (entre
altres, sentència de Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 13 de Juny de 1998,
Secció 7a, recurs 2037/1995).

Consta informe de la Policia Local de data 10 de Desembre de 2021 en el
qual s'informa que, vista l'irreprotxable full de serveis d'aquest Oficial i el seu més
que demostrada valia i dedicació en l'acompliment de les seues funcions, aquesta
Prefectura no observa cap impediment, és més, es recomana que a aquest Oficial li
puga ser concedida aquesta condecoració.

Vist l'informe de Secretaria 2021-0087 de data 10/12/2021

 Vista la proposta de l'Alcaldia de data 10/12/2021. 

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 10 de gener 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 i José Carlos
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García Sampayo;  Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat
s'acorda el següent:

PRIMER.-  Iniciar  el  procediment per a la concessió de la Creu al
Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat a l'Oficial de la Policia Local
de Benicàssim «xxxxxxxxxx».

SEGON.- Donar compte a la Direcció General de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a Emergències. 

 

PUNT QUART.- EXPEDIENT 21345/2021. INICIAR EL PROCEDIMENT
PER A LA  CONCESSIÓ  DE LA CREU  AL  MÈRIT  POLICIAL  AMB DISTINTIU
BLAU DE LA GENERALITAT A L'INTENDENT-CAP «*XXXXXXXXXX».-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 14, En contra: 0, 
Abstencions: 3

«xxxxxxxxxx» ha presentat escrit de data 22/11/2021 com a membre de
la plantilla del Cos de la Policia de Benicàssim, amb categoria d'Inspector de l'escala
tècnica,  en  unió  de  7  Oficials  de  l'escala  executiva,  tots  ells  comandaments
intermedis del Cos de la Policia Local de Benicàssim, on sol·liciten que es tramite la
concessió  de  la  Creu  al  Mèrit  Policial  amb  Distintiu  Blau  de  la  Generalitat  a
l'intendent-cap «xxxxxxxxxx», pels èxits aconseguits per la seua adreça i trajectòria
professional  que suposa la  planificació  del  Servei  Policial  durant  els  Festivals  de
música, celebrats any rere any en el municipi de Benicàssim.

Disposa el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es
regulen les distincions i condecoracions que es concedisquen per la Generalitat al
personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana:

“Article 4 Cruz al Mèrit Policial amb Distintiu Blau

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat s'atorgarà 
quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:

1. Dirigir o executar amb èxit un servei en el qual per la seua extraordinària
dificultat o importància s'hagen evidenciat rellevants qualitats professionals
o cíviques.

2. Sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures
del seu càrrec, que constituïsca conducta exemplar.
En  aquest  supòsit  serà  necessari  que  concórreguen  en  les  persones
interessades haver exercit durant almenys 10 anys de servei actiu en algun
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cos  de  policia  local  de  la  Comunitat  Valenciana  i  estar  en  possessió
d'almenys dues Felicitacions Públiques a títol individual de les regulades en
elartículo7.
3.  Realitzar  estudis  professionals  o científics rellevants que prestigien la
institució a la qual pertany. Els estudis realitzats durant un període d'un any
donaran lloc a un únic reconeixement.”

“Article 7 Felicitacions Públiques

Les Felicitacions Públiques es concediran en els següents suposats:

1. A títol individual, als qui es destaquen en l'estudi, promoció i dignificació
tant de la funció policial com dels cossos de policia local.

2. A títol individual, als qui hagen realitzat un servei especialment meritori
en el compliment de les seues funcions, o en ocasió d'elles, en els àmbits
de la seguretat ciutadana, protecció civil  o trafique, i  que tinga important
repercussió social.

3. A títol individual, als qui hagen realitzat estudis o publicacions d'interés per
a la seguretat ciutadana, protecció civil, trànsit o gestió de l'activitat policial.
Els  estudis  realitzats  durant  un  període  d'un  any  donaran  lloc  a  un  únic
reconeixement.

4.  A  títol  individual,  en  qualsevol  altre  supòsit  no  previst  en  els  apartats
anteriors,  però  que  en  atenció  als  fets  i  circumstàncies  examinats  siguen
mereixedors d'un reconeixement per part de la Generalitat.

5. A títol col·lectiu, als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, o a
les seues unitats operatives, per a reconéixer la seua labor quan els seus
integrants hagen destacat, de manera conjunta, per un fet o circumstància
extraordinària  de  defensa,  promoció  i  protecció  dels  drets  i  llibertats
públiques,  o  se  signifiquen,  de  forma  continuada  en  el  temps,  per  la
dignificació i prestigi de les policies locals. Aquestes Felicitacions no donaran
dret  al  reconeixement  individual,  ni  a  certificació  de  felicitació  a  títol
individual.”

“Article 9. Procediment ordinari

1.  El  procediment  s'iniciarà  mitjançant  proposta  inicial,  que  serà
efectuada pel Ple de l'Ajuntament corresponent o per les institucions o organismes
públics que desenvolupen la seua activitat relacionada amb la Policia Local en l'àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Juntament amb la proposta d'iniciació de l'expedient, que haurà de ser
motivada, s'acompanyarà la següent documentació:

a) Certificat del Ple de l'Ajuntament,  o certificat dels òrgans col·legiats
representants  de  les  institucions  o  organismes  públics  proponents,  acordant  la
proposta d'iniciació. L'acord de l'òrgan sol·licitant aprovant la proposta d'iniciació no
podrà excedir d'un termini superior als sis mesos des que van ocórrer els fets o actes
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que motiven la sol·licitud.

b)  Nom,  cognoms,  categoria  i  escala  de  la  persona  o  persones
proposades.

c) Informe de descripció detallada del fet o fets en els quals es fonamenta
la proposta,  acompanyat,  si  escau, de diligències policials,  plens de gom a gom,
testimoniatges, actuacions judicials, declaració jurada, parts hospitalaris o similars.

d) Documentació o prova que acredite els fets que motiven la sol·licitud,
en qualsevol mena de suport físic o audiovisual.

e) Agraïments pel desenvolupament del servei prestat, en el seu cas. 

f)  Curriculum vitae, quan es tracte de casos en els quals es valore la
realització d'estudis professionals o científics de l'article 4.3 o estudis o publicacions
de l'article 7.3. 

g)  En  el  cas  que  en  l'acció  policial  i  meritòria  haja  estat  involucrada
alguna persona aliena al Cos de Policia Local el testimoniatge del qual poguera ser
d'interés,  també  serà  acompanyada  de  la  compareixença  amb  el  testimoniatge
d'aquesta persona”.

Disposa  l'article  9.2  del  Decret  124/2013  de  20  de  Setembre,  que  la
proposta  inicial  del  Ple  ha  de  ser  motivada.  Tot  això  de  conformitat  amb  la
jurisprudència  que exigeix  la motivació en la  concessió de condecoracions (entre
altres, sentència de Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 13 de Juny de 1998,
Secció 7a, recurs 2037/1995).

Vist l'Informe per part de la pròpia Policia subscrit per «xxxxxxxxxx» de
data 22/11/2021 com a membre de la plantilla del Cos de la Policia de Benicàssim,
amb  categoria  d'Inspector  de  l'escala  tècnica,  en  unió  de  7  Oficials  de  l'escala
executiva,  tots  ells  comandaments  intermedis  del  Cos  de  la  Policia  Local  de
Benicàssim, on sol·liciten que es tramite la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb
Distintiu Blau de la Generalitat a l'intendent-cap «xxxxxxxxxx».

Vist l'informe de Secretaria 2021-0084 de data 03/12/2021.

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 07/12/2021.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 10 de gener de 2021. 

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

Vots  afirmatius:  14,  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,
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Natividad Alonso i José Carlos García Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions:
3,  dels  senyors,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep  Ferrando  i  Luis  Lara;  pel  que
s'acorda el següent:

PRIMER.- Iniciar el procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit
Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat a l'intendent-cap «xxxxxxxxxx».

SEGON.- Donar compte a la Direcció General de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a Emergències. 

 

PUNT  CINQUÉ.-  EXPEDIENT  17250/2021.  PRORROGA  DEL
CONTRACTE  DEL  SERVEI  DE  “FUNCIONAMENT  I  MANTENIMENT  DEL
SISTEMA DE SANEJAMENT I  DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE
BENICÀSSIM”.-

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

Resultant que l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 27 d'abril de 2017
va acordar, entre altres, aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Plec
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que han de regir el contracte del
servei de “Funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració de
les  aigües  residuals  de  Benicàssim”  per  un  import  de  4.265.506’05€  (BI:
3.877.732’77€ i IVA 10%: 387.773’28€), pels quatre anys de duració del contracte,
així  com  l'expedient  per  a  aquesta  contractació  mitjançant  procediment  obert
subjecte a regulació harmonitzada. 

Resultant  que  en  virtut  del  Decret  d'Alcaldia  núm.  3964  de  28  de
desembre  de  2017,  es  va  procedir  a  l'adjudicació  del  contracte  del  servei  de
“Funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració de les aigües
residuals de Benicàssim” a l'empresa «xxxxxxxxxx», CIF «xxxxxxxxxx», per import
de 3.575.395,72€ (BI: 3.250.359,75€ + IVA 10%: 325.035,97€) pels quatre anys de
duració del contracte, conforme l'oferta econòmica i altra documentació presentada.

Resultant que es va formalitzar el contracte en document administratiu
en data 30 de gener de 2018 i es va assenyalar com a data d'inici d'aquest l'1 de
febrer de 2018 i data de finalització el 31 de gener de 2022, podent-se prorrogar per
anualitats completes fins a un màxim de DUES pròrrogues, mitjançant acord exprés
de l'òrgan de contractació abans de la seua finalització, per mutu acord de les parts,
segons el que es preveu en la clàusula 4a del PCAP.

Resultant que per Decret d'Alcaldia núm. 493 de 10 de febrer de 2021 es
va  resoldre  aprovar  la  primera  revisió  de  preus  del  contracte  del  “Servei  de
funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració de les aigües
residuals de Benicàssim”, per import 32.818,56€, quedant fixat el preu del contracte
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en 3.608.214,28€ corresponent 3.280.194,80€ a la B.I. i 328.019,48 al 10% d'IVA.

Resultant  que per  Decret  de l'Alcaldia  2021-4040 de 29/11/2021 s'ha
resolt aprovar la segona revisió de preus del contracte del “servei de funcionament i
manteniment  del  sistema de  sanejament  i  depuració  de  les  aigües  residuals  de
Benicàssim”,  per  import  de  4.068,67€,  quedant  fixat  el  preu  del  contracte  en
3.609.548,07€ corresponent  3.281.407,34€ a la B.I.  i  328.140,73€ al  10% d'IVA i
fixant-se l'import anual del contracte en 911.592,00 € IVA inclòs.

Resultant  que  per  «xxxxxxxxxx»,  NIF  «xxxxxxxxxx»,  en  nom  i
representació  de  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,  NIF  «xxxxxxxxxx»,  ha  sol·licitat  la
pròrroga d'aquest contracte per un any (E-RE-13203 de data 7 d'octubre de 2021).

Vista la proposta d'incoació subscrita per l'Alcaldia en data 08/10/2021 i
Regidoria delegada de l'àrea en data 7/10/2021.

Resultant que, pel responsable del contracte, en data 3 de desembre de
2021 s'ha emés el següent informe:

“L'Ajuntament  de  Benicàssim  va  subscriure  contracte  amb  l'empresa
SOCIETAT DE FOMENT AGRÍCOLA CASTELLONENC, S.A (FACSA)
de  “FUNCIONAMENT  I  MANTENIMENT  DEL  SISTEMA  DE
SANEJAMENT  I  DEPURACIÓ  DE  LES   AIGÜES  RESIDUALS  DE
BENICÀSSIM”.  Aquest  contracte  va  entrar  en  vigor  amb  data
01/02/2018, amb una duració de quatre anys, podent-se prorrogar d'any
en any fins a un màxim de 2 anys més, segons l'indicat en el Plec de
condicions del citat contracte. 

L'empresa  adjudicatària  ha  comunicat,  mitjançant  escrit  per  registre
d'entrada 2021-E-RE-13203, la seua voluntat de prorrogar el contracte
per  al  període entre  el  1/02/2022 i  el  31/01/2023,  segons els  termes
indicats en el Plec de condicions .

El Tècnic que subscriu, en qualitat de Responsable del Contracte, entén
que és mes beneficiós, per a l'interés general, la pròrroga del contracte
que  ens  ocupa  que  tornar  a  iniciar  una  contractació  novament.  En
l'actualitat,  el  servei  està  funcionant  perfectament,  complint  amb  la
totalitat  de  l'objecte  del  contracte  sense  cap  incidència  i,  existeix  la
possibilitat  que no s'arribara a temps de realitzar la nova contractació
abans de la finalització del contracte actual. Per això, és pel que s'estima
necessària  la  pròrroga  del  contracte  per  un  any  més,  tenint  aquesta
vigència  fins  al  dia  31  de  gener  de  2.023  i  l'import  del  qual  és  de
911.592,00 € IVA inclòs. 

Quant al preu de la pròrroga, es distribueix en les següents anualitats:
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     Anualitat 2022 (Febrer 2022 a Novembre 2022) →  759.190,63 € 

    Anualitat 2023 (Desembre 2022 a Gener 2023) → 152.401,37 €

…...”

Vista  la  retenció  de  crèdit  efectuada  en  l'aplicació  pressupostària
604.160.21022  per  import  de  759.190,63€  IVA  inclòs  (RC:  656)  del  Pressupost
Prorrogat  2021,  quedant  la  resta això  és l'import  de 152.401,37€ IVA inclòs,  en
tractar-se d'una despesa pluriennal, subordinat a l'autorització del crèdit en l'exercici
2023 (RCFUT:657) 

Considerant que el present procediment ve regulat pel Plec de Clàusules
Administratives Particulars (d'ara en avant PCAP) per a la contractació servei de
"Funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració de les aigües
residuals de Benicàssim”, aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 27
d'abril de 2017, el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d'ara en avant TRLCSP, així com
la restant normativa d'aplicació.

Considerant que la clàusula quarta del plec de clàusules administratives
particulars, que regeix la present contractació, estableix que la duració del contracte
serà de QUATRE anys, a comptar des del moment assenyalat en el contracte o en
defecte d'això des de l'endemà de la seua formalització, podent-se prorrogar d'any
en any, fins a un màxim de DOS anys més, sense que la duració total del contracte
incloses les pròrrogues,  puga excedir  de SIS ANYS,  mitjançant  acord exprés de
l'òrgan de contractació abans de la seua finalització, per mutu acord de les parts.

Considerant que la clàusula quarta del plec de clàusules *administratives
particulars, que regeix la present contractació, estableix que la duració del contracte
serà de QUATRE anys, a comptar dones del moment assenyalat en el contracte o en
defecte d'això dones de l'endemà de la seua formalització, podent-es prorrogar d'any
en any, fins a un màxim de DOS anys més, sense que la duració total del contracte
incloses  els  pròrrogues,  puga excedir  de  SIS ANYS,  mitjançant  acord exprés  de
l'òrgan de contractació abans de la seua finalització, per mutu acord dels parts.

Considerant  el  que s'estableix  en la clàusula TERCERA del contracte
subscrit en data 30 de gener de 2018, on s'assenyala com a data de començament
d'aquest contracte el dia 1 de febrer de 2018. Així mateix, s'assenyala com a duració
del  contracte  de  l'1  de  febrer  de  2018  fins  al  31  de  gener  de  2022,  si  bé  pot
prorrogar-se per anualitats completes fins a un màxim de DUES pròrrogues, segons
el que es preveu en la clàusula 4 del PCAP.

Considerant  el  que es disposa en l'art.  23 del TRLCSP,  “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
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el  contracte  expressament  preveja  el  contrari,  sense  que  puga  produir-se  pel
consentiment tàcit  de les parts”. Considerant  el que s'estableix en l'art.  174.1 del
RDL 2/2004 de 5 de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
“L'autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal se subordinarà al
crèdit que per a cada exercici autoritzen els respectius pressupostos.” 

Vista  la  retenció  de  crèdit  efectuada  en  l'aplicació  pressupostària
604.160.21022 del pressupost prorrogat 2021, per import de 759.190,63€ RC: 656 i
RCFUT:657 per import de 152.401,37€, per a atendre la despesa.

De conformitat amb el que s'estableix en la Disposició Addicional Segona
del TRLCSP, l'òrgan competent en matèria de contractació és el Ple. Aquest òrgan
té facultat per a prorrogar el contracte, i, en conseqüència, ostenta les prerrogatives
d'interpretar-lo,  resoldre  els  dubtes  que  oferisca  la  seua  execució,  modificar-lo  i
acordar la seua resolució, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que
referent a això dicte seran executius, sense perjudici  del dret de contractista a la
seua impugnació davant la Jurisdicció competent. 

Vist l'informe-proposta favorable núm. 2022-0002 de data 4 de gener de
2022 de la Cap de la Secció de Serveis Públics i la Regidor Delegada de l'Àrea,
subscrit pel Secretari General de conformitat amb 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, així com la fiscalització favorable de l'expedient de data
10 de gener de 2022 (INF.núm. 2022-0014).

Vistes  les  atribucions  que  li  confereix  al  Ple  la  Disposició  Addicional
Segona de la LCSP, així com el Decret de delegació de l'Alcaldia núm. 564 de data
12/02/2021, atesos els informes favorables obrants en l'expedient. 

Vista la proposta de la Regidoria de data 08/01/2022.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 24 de gener de 2021. 

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

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

PRIMER.-  Prorrogar  el  contracte  del  servei  de  “Funcionament  i
manteniment  del  sistema de  sanejament  i  depuració  de  les  aigües  residuals  de
Benicàssim” subscrit amb la mercantil «xxxxxxxxxx», CIF «xxxxxxxxxx», des de l'1
de febrer de 2022 fins al 31 de gener de 2023, per un import de 911.592,00 € IVA
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inclòs, de conformitat amb les condicions del contracte subscrit, sent la distribució de
la despesa per anualitats la següent:

- Exercici 2022 (01/02/2022 al 30/11/2022) 759.190,63€ 

- Exercici 2023 (01/12/2022 al 31/01/2023) 152.401,37€

SEGON.– Autoritzar i disposar la despesa per import de 911.592,00 €
IVA inclòs corresponent a la primera pròrroga del contracte amb efecte des de l'1 de
febrer de 2022 fins al 31 de gener de 2023, a favor de la mercantil «xxxxxxxxxx» CIF
«xxxxxxxxxx», amb càrrec a l'aplicació pressupostària 604.160.21022 RC 656 en la
qual existeix saldo de crèdit suficient en el Pressupost Municipal prorrogat del 2021
per a l'exercici 2022, per import de 759.190,63€ IVA inclòs, quedant la resta, això és,
152.401,37€  IVA  inclòs,  en  tractar-se  d'una  despesa  de  caràcter  pluriennal,
subordinat al crèdit que per a cada exercici autoritzen els respectius pressupostos
(Exercici futur 2023 RCFUT1:657).

TERCER.- Notificar  aquesta resolució  a l'empresa adjudicatària  i  a  la
Entitat  Pública  de  Sanejament  d’Aigües  residuals  de  la  Comunitat  Valenciana
(EPSAR).

QUART.- Donar trasllat de la present resolució a la Regidoria Delegada,
al responsable del contracte, a la Intervenció Municipal i a Tresoreria, als efectes
oportuns.

CINQUÉ.- Contra  aquesta  resolució  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'últim 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  SISÉ.-  EXPEDIENT  22075/2021.  APROVACIÓ  MODIFICACIÓ
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (*IIVTNU).-
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 8, 
Abstencions: 0

Tenint  en  compte  la  Memòria  en  la  qual  es  justifica  l'oportunitat  i  la
necessitat de modificar la “Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana”, per resultar necessari adaptar el seu
contingut al nou règim jurídic de l'impost, previst en el Text Refós de la Llei Reguladora
de les  Hisendes  Locals,  aprovat  per  Reial  decret-Legislatiu  2/2004,  de 5  de març,
recentment modificat pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre:

Considerant: 

1r.- Que la competència per a l'adopció d'aquest acord correspon al Ple de
la  Corporació,  de  conformitat  amb  l'article  22.2.d)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per majoria simple dels membres presents,
d'acord amb l'article 47.1 de la citada Llei.

2n.- Que l'habilitació legal per a l'adopció de l'acord de modificació de la
“Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa  Urbana”,  s'estableix  en  els  articles  15  a  19  del  text  refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLRHL).

3r.-  Que  de  conformitat  amb  l'article  17.3  del  text  refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en el cas que no es presentaren reclamacions
durant el període d'exposició pública, l'acord provisional de modificació de l'ordenança
fiscal s'entendrà definitivament adoptat sense necessitat de nou acord plenari.

Vist els informes de la TAG de Gestió Tributària (2022-0016 i 2022-0024),
del Secretari (2022-0008) i de l'Interventor (2022-0006)

Vista la proposta de la Regidoria de data 18/01/2022.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal
de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial  de Comptes de data 24 de
gener de 2021. 

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

Vots afirmatius: 9, dels senyors/as,  Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Cristina Fernández, Javier Alonso i
Natividad  Alonso;  Vots  negatius:  8,  dels  senyors/as,  Miguel  Alcalde,  Mª  Carmen
Tárrega,  Antonio  Rodríguez,  M.ª  Teresa  Bernat,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep
Ferrando,  Luis  Lara  i  José  Carlos  García  Sampayo;  Abstencions:  cap; pel  que
s'acorda el següent:
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PRIMER.- Modificar  la  “Ordenança  Fiscal  reguladora  de  l'Impost  sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana”, proposant les següents
modificacions:

1r.- Afegir l'apartat 5, en l'article 2n (fet imposable):
“5. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys

respecte dels quals es constate la inexistència d'increment de valor per diferència entre
els valors d'aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.

Per a això, el/la interessat/a a acreditar la inexistència d'increment de valor
haurà  de  declarar  la  transmissió,  així  com  aportar  els  títols  que  documenten  la
transmissió i l'adquisició, entenent-se per interessats/as, a aquest efecte, les persones
o entitats a què es refereix l'article 4t de la present ordenança fiscal.

Per  a  constatar  la  inexistència  d'increment  de  valor,  com  a  valor  de
transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà en cada cas el major dels següents
valors,  sense que a aquest  efecte puguen computar-se les  despeses o tributs que
graven aquestes operacions: el que conste en el títol que documente l'operació o el
comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

Quan es  tracte  de  la  transmissió  d'un  immoble  en el  qual  hi  haja  sòl  i
construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquest efecte el que resulte d'aplicar la
proporció  que represente en la  data de meritació  de l'impost  el  valor  cadastral  del
terreny respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de
transmissió com, en el seu cas, al d'adquisició.

Si l'adquisició o la transmissió haguera sigut a títol lucratiu s'aplicaran les
regles dels paràgrafs anteriors prenent, si escau, pel primer dels dos valors a comparar
assenyalats anteriorment, el declarat en l'Impost sobre Successions i Donacions.

En  la  posterior  transmissió  dels  immobles  als  quals  es  refereix  aquest
apartat,  per al còmput del nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest
l'increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seua
adquisició.  El que es disposa en aquest  paràgraf  no serà aplicable en els supòsits
d'aportacions o transmissions de béns immobles que resulten no subjectes en virtut del
que es disposa en l'apartat 3 d'aquest article o en la disposició addicional segona de la
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats.”

2n.- Redactar ex novo l'article 5é (base imposable):
“1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del

valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  posat  de  manifest  en  el  moment  de  la
meritació i  experimentat al  llarg d'un període màxim de vint anys, i  es determinarà,
sense perjudici del que es disposa en l'apartat 5 d'aquest article, multiplicant el valor
del terreny en el moment de la meritació calculada conforme al que s'estableix en els
seus apartats 2 i 3, pel coeficient que corresponga al període de generació conforme al
que es preveu en el seu apartat 4.

2.  El  valor  del  terreny  en  el  moment  de  la  meritació  resultarà  del  que
s'estableix en les següents regles:
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a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la
meritació serà el que tinguen determinat en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre
Béns immobles.

No obstant això, quan aquest valor siga conseqüència d'una ponència de
valors que no reflectisca modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a
l'aprovació  de  la  citada  ponència,  es  podrà  liquidar  provisionalment  aquest  impost
conformement a aquell. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor
dels  terrenys  una  vegada  s'haja  obtingut  conforme  als  procediments  de  valoració
col·lectiva que s'instruïsquen, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no
coincidisca  amb  la  d'efectivitat  dels  nous  valors  cadastrals,  aquests  es  corregiran
aplicant els coeficients d'actualització que corresponguen, establits a aquest efecte en
les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Quan el terreny, fins i  tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé
immoble de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no
tinga  determinat  valor  cadastral  en  aquest  moment,  l'ajuntament  podrà  practicar  la
liquidació quan el referit valor cadastral siga determinat, referint aquest valor al moment
de la meritació.

b)  En  la  constitució  i  transmissió  de  drets  reals  de  gaudi  limitatius  del
domini,  els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest  article s'aplicaran
sobre  la  part  del  valor  definit  en  el  paràgraf  a)  anterior  que  represente,  respecte
d'aquell, el valor dels referits drets calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades
a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre
un  edifici  o  terreny,  o  del  dret  de  realitzar  la  construcció  sota  sòl  sense  implicar
l'existència d'un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l'apartat
4  d'aquest  article  s'aplicaran  sobre  la  part  del  valor  definit  en  el  paràgraf  a)  que
represente,  respecte  d'aquell,  el  mòdul  de  proporcionalitat  fixat  en  l'escriptura  de
transmissió o, en defecte d'això, el que resulte d'establir la proporció entre la superfície
o volum de les plantes a construir en vol o subsol i la total superfície o volum edificats
una vegada construïdes aquelles.

d)  En  els  supòsits  d'expropiacions  forçoses,  els  percentatges  anuals
continguts en l'apartat  4 d'aquest  article  s'aplicaran sobre la  part  del  preu just  que
corresponga al valor del terreny, llevat que el valor definit en el paràgraf a) de l'apartat
2 anterior fora inferior, i en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

3.  Quan  es  modifiquen  els  valors  cadastrals  a  conseqüència  d'un
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, com a valor del
terreny,  o  de  la  part  d'aquest  que  corresponga  segons  les  regles  contingudes  en
l'apartat anterior, l'import que resulte d'aplicar als nous valors cadastrals la reducció del
40 per 100. Aquesta reducció s'aplicarà respecte dels cinc primers anys d'efectivitat
dels nous valors cadastrals.

La reducció prevista en aquest apartat no serà aplicable als supòsits en els
quals  els  valors  cadastrals  resultants  del  procediment  de  valoració  col·lectiva  de
caràcter general siguen inferiors als fins llavors vigents.

El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del
terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.
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4. El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d'anys al
llarg dels quals s'haja posat de manifest aquest increment.

En els supòsits de no subjecció, llevat que per llei s'indique una altra cosa,
per al càlcul del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una
posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, a l'efecte del que
es disposa en el paràgraf anterior, aquella en la qual es va produir l'anterior meritació
de l'impost.

En el còmput del nombre d'anys transcorreguts es prendran anys complets,
és a dir,  sense tindre en compte les fraccions d'any.  En el  cas que el  període de
generació siga inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el
nombre de mesos complets, és a dir, sense tindre en compte les fraccions de mes.

El  coeficient  a  aplicar  sobre  el  valor  del  terreny  en  el  moment  de  la
meritació, calculat conforme al que es disposa en els apartats anteriors, serà l'establit
en la següent taula, segons el període de generació de l'increment de valor

Període de generació Coeficient

Inferior a 1 any 0,14

1 any 0,13

2 anys 0,15

3 anys 0,16

4 anys 0,17

5 anys 0,17

6 anys 0,16

7 anys 0,12

8 anys 0,10

9 anys 0,09

10 anys 0,08

11 anys 0,08

12 anys 0,08

13 anys 0,08

14 anys 0,10

15 anys 0,12

16 anys 0,16

17 anys 0,20

18 anys 0,26

19 anys 0,36

Igual o superior a 20 anys 0,45

Aquests  coeficients,  tindran  uns  valors  màxims  que  seran  actualitzats
anualment  mitjançant  norma  amb  rang  legal,  podent  dur-se  a  terme  aquesta
actualització mitjançant les lleis de pressupostos generals de l'Estat.
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Si, a conseqüència de l'actualització referida en el paràgraf anterior, algun
dels  coeficients  aprovats  per  la  vigent  ordenança  fiscal  resultara  ser  superior  al
corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entre en vigor la
nova ordenança fiscal que corregisca aquest excés.

5. Quan, a instàncies del subjecte passiu, conforme al procediment establit
en l'article 2n.5 de la present ordenança, es constate que l'import de l'increment de
valor és inferior a l'import de la base imposable determinada conformement al que es
disposa en els apartats anteriors d'aquest article, es prendrà com a base imposable
l'import d'aquest increment de valor.»

3r.- Afegir l'apartat 3, en l'article 6é (tipus de gravamen i quota):

“3.  La quota  líquida  de l'impost  serà  el  resultat  d'aplicar  sobre  la  quota
íntegra, si escau, les bonificacions a què es refereix l'article següent.”

4t.-  Regular  les  bonificacions  en  l'article  7é  (anteriorment  regulades  en
l'article 7é bis) i modificar alguns aspectes substantius.

“Article 7é.- Bonificacions

 1. Quan l'increment de valor es manifeste per causa de mort, respecte de la
transmissió de la propietat de l'habitatge habitual del/de la causant, o de la constitució o
transmissió d'un dret real de gaudi limitatiu de domini sobre aquest bé, a favor dels
descendents  o  ascendents,  per  naturalesa  o  adopció,  o  del  cònjuge,  la  quota  de
l'impost es veurà bonificada en un 95 per cent.

1. S'equipararà  al  cònjuge  qui  haguera  conviscut  amb  el/la  causant  amb
anàloga relació d'afectivitat i acredite la seua inscripció en el Registre d'Unions de fet
de la Comunitat valenciana mitjançant certificat expedit a aquest efecte.

2. A  l'efecte  d'aquest  impost,  s'entendrà  per  habitatge  habitual  del/de  la
causant l'immoble de caràcter residencial on figure empadronat/a durant els tres anys
immediatament anteriors a la data de transmissió.

3. En tot cas, per a poder gaudir d'aquesta bonificació, els subjectes passius
hauran de sol·licitar-la expressament davant l'Ajuntament de Benicàssim,  mitjançant
instància presentada, de conformitat amb el que es preveu en l'Article 16.4 de la Llei
39/2015,  d'1 d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de les Administracions
Públiques,  adjuntant  a  aquesta  sol·licitud  l'escriptura  d'adjudicació  d'herència.  Serà
requisit  necessari per a la concessió d'aquesta bonificació que l'immoble a bonificar
(habitatge habitual del/de la causant), aquest adjudicat en escriptura pública.

4. El termini per a presentar la sol·licitud de la bonificació, serà de sis mesos
comptats des de la data de la meritació de l'impost, prorrogable fins a un any en el cas
que  el  subjecte  passiu  haguera  sol·licitat  la  pròrroga  per  a  la  presentació  de
l'autoliquidació.”

5º.-  Regular  la  Meritació  de  l'Impost:  Normes  Generals,  en  l'article  8é
(anteriorment en l'article 7é) i eliminar l'apartat 4.
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“Article 8é.- Meritació de l'Impost: Normes generals.

1. L'Impost s'esdevinga:

a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït,
entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitatiu del
domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.

2.  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior es considerarà com a data de
la transmissió:

              a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del
document  públic  i  quan  es  tracte  de  documents  privats,  la  de  la  seua
incorporació o inscripció en un registre públic, la de defunció de qualsevol dels
signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

                 b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del/de la
causant.”

6é.-Regular la gestió en l'article 10é (anteriorment regulada en el 9é) i modificar
alguns aspectes substantius.

Article 10é.- Gestió.

1.  Els  subjectes  passius  vindran obligats  a presentar  davant  la  Secció  de
Gestió  Tributària  de  l'Ajuntament,  l'autoliquidació  corresponent  per  l'Impost
conformement al model oficial.

2. Aquesta autoliquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, a
comptar des de la data en què es produïsca la meritació de l'Impost:

a) Quan es tracte d'actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils; i

b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

3.  Amb independència  del  que es disposa en el  número 2 anterior,  estan
igualment  obligats  a  comunicar  a la  Secció  de Gestió  Tributària  de l'Ajuntament  la
realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'apartat anterior, sempre que
s'haja produït per negoci jurídic entre vius, el/la donant o la persona que constituïsca o
transmeta el dret real de què es tracte; i

b)  En  els  supòsits  contemplats  en  la  lletra  b)  de  l'apartat  anterior,  el/la
adquirent o la persona al favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de
què es tracte.

4. A la citada autoliquidació s'acompanyaran el/els documente/s degudament
autenticat/s en què consten els actes o contractes que originen la imposició.

5.  Malgrat  establir  el  sistema d'autoliquidació  en els  supòsits  que no siga
possible per causes tècniques no imputables al subjecte passiu, l'Impost es liquidarà
per ingrés directe, amb la consegüent notificació al subjecte passiu, indicant terminis
d'ingrés i els recursos procedents.
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7º.- Modificar la Disposició Final Única en els següents termes:

“Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de
la Província conforme al que es disposa en l'article 17 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
estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.”

SEGON.- Exposar en el tauler d'anuncis de l'entitat durant trenta dies hàbils
l'acord provisional de modificació de l'Ordenança Fiscal, dins dels quals els interessats
podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que  estimen  oportunes,
publicant-se els anuncis d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari
dels de major difusió de la província.

TERCER.- Finalitzat  el  període  d'exposició  pública,  adoptar  els  acords
definitius  que  procedisquen,  resolent  les  reclamacions  que  s'hagueren  presentat  i
aprovar la modificació de l'Ordenança Fiscal. En el cas que no s'hagueren presentat
reclamacions, s'entendran definitivament adoptats els acords fins llavors provisionals,
sense necessitat d'acord plenari sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

QUART.- El  recurs  procedent  contra  els  acords  de  modificació  de
l'Ordenança  Fiscal  serà  el  contenciós-administratiu  davant  el  Tribunal  Superior  de
Justícia de la Comunitat Valenciana,  el termini d'interposició de la qual serà de dos
mesos comptats des de l'endemà al de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial
de la  Província,  d'acord amb el  que es  preveu en l'article  10.1b)  i  46.1 de la  Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

           
ANNEX.- TEXT INTEGRE DE L'ORDENANÇA FISCAL

NÚMERO 5.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Article 1r.- Establiment de l'Impost i normativa aplicable.

1. D'acord amb el que es disposa en els articles 15.1 i 59.2 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de  març,  s'acorda  la  imposició  i  ordenació  en  aquest  Municipi  de  l'Impost  sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

2. L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana es
regirà en aquest Municipi:

a) Per les normes reguladores d'aquest, contingudes en el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març;  i  per  les  altres  disposicions  legals  i  reglamentàries  que  complementen  i
desenvolupen aquesta Llei.
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b) Per la present Ordenança fiscal.

 Article 2n.- Fet Imposable.

1.  Constitueix  el  fet  Imposable  de  l'Impost  l'increment  de  valor  que
experimenten  els  terrenys  de  naturalesa  urbana  manifestat  a  conseqüència  de  la
transmissió  de la  propietat  per  qualsevol  títol  o  de  la  constitució  o  transmissió  de
qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini sobre els béns esmentats.

2. No està subjecte a aquest Impost l'increment de valor que experimenten
els terrenys que tinguen la consideració de rústics a l'efecte de l'Impost sobre Béns
immobles.  En  conseqüència  amb  això,  està  subjecte  l'increment  de  valor  que
experimenten  els  terrenys  que  hagen de tindre  la  consideració  d'urbans,  a  l'efecte
d'aquest  Impost  sobre  Béns  immobles,  amb  independència  que  estiguen  o  no
contemplats  com a  tals  en el  Cadastre  o  en el  Padró  d'aquell.  A  l'efecte  d'aquest
Impost, estarà així mateix subjecte al mateix l'increment de valor que experimenten els
terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials
a l'efecte de l'Impost sobre Béns immobles.

3. No es produirà la subjecció a l'Impost en els supòsits d'aportacions de
béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu
favor i en paga d'elles es verifiquen i transmissions que es facen als cònjuges en paga
dels seus havers comuns.

Tampoc es produirà la subjecció a l'Impost en els supòsits de transmissions
de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills/as, a conseqüència del compliment
de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga com siga
el règim econòmic matrimonial.

4. No es reportarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions de
béns  immobles  efectuades  a  la  Societat  de  Gestió  d'Actius  Procedents  de  la
Reestructuració Bancària, S. a. regulada en la disposició addicional setena de la Llei
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li
hagen  transferit,  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  l'article  48  del  Reial  decret
1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de
gestió d'actius.

No  es  produirà  la  meritació  de  l'impost  en  ocasió  de  les  aportacions  o
transmissions  realitzades  per  la  Societat  de  Gestió  d'Actius  Procedents  de  la
Reestructuració Bancària, S. a., a entitats participades directament o indirectament per
aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de
vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o a
conseqüència d'aquesta.

No  es  reportarà  l'impost  en  ocasió  de  les  aportacions  o  transmissions
realitzades  per  la  Societat  de  Gestió  d'Actius  Procedents  de  la  Reestructuració
Bancària, S. A., o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu
objecte  social,  als  fons d'actius  bancaris,  a  què es  refereix  la  disposició  addicional
dècima de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

No  es  reportarà  l'impost  per  les  aportacions  o  transmissions  que  es
produïsquen  entre  els  citats  Fons  durant  el  període  de  temps de  manteniment  de
l'exposició  del  Fons  de  Reestructuració  Ordenada  Bancària  als  Fons,  previst  en
l'apartat 10 d'aquesta disposició addicional dècima.
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En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al
llarg  dels  quals  s'ha  posat  de  manifest  l'increment  de  valor  dels  terrenys  no  s'ha
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en aquest
apartat.

5.  No es produirà la  subjecció a l'impost  en les transmissions de terrenys
respecte dels quals es constate la inexistència d'increment de valor per diferència entre
els valors d'aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.

Per a això, el/la interessat/a a acreditar la inexistència d'increment de valor
haurà  de  declarar  la  transmissió,  així  com  aportar  els  títols  que  documenten  la
transmissió i l'adquisició, entenent-se per interessats/as, a aquest efecte, les persones
o entitats a què es refereix l'article 4t de la present ordenança fiscal.

Per  a  constatar  la  inexistència  d'increment  de  valor,  com  a  valor  de
transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà en cada cas el major dels següents
valors,  sense que a aquest  efecte puguen computar-se les  despeses o tributs que
graven aquestes operacions: el que conste en el títol que documente l'operació o el
comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

Quan  es  tracte  de  la  transmissió  d'un  immoble  en  el  qual  hi  haja  sòl  i
construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquest efecte el que resulte d'aplicar la
proporció  que represente en la  data de meritació  de l'impost  el  valor  cadastral  del
terreny respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de
transmissió com, en el seu cas, al d'adquisició.

Si  l'adquisició  o la  transmissió  haguera sigut  a títol  lucratiu  s'aplicaran les
regles dels paràgrafs anteriors prenent, si escau, pel primer dels dos valors a comparar
assenyalats anteriorment, el declarat en l'Impost sobre Successions i Donacions.

En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat,
per al còmput del nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment
de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seua adquisició.
El que es disposa en aquest paràgraf no serà aplicable en els supòsits d'aportacions o
transmissions de béns immobles que resulten no subjectes en virtut del que es disposa
en l'apartat 3 d'aquest article o en la disposició addicional segona de la Llei 27/2014, de
27 de novembre, de l'Impost de societats.»

Article 3r.- Exempcions.

1.  Estaran  exempts  d'aquest  Impost  els  increments  de  valor  que  es
manifesten a conseqüència dels actes següents:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.

b) Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat
com  a  Conjunt  Historicoartístic,  o  hagen  sigut  declarats  individualment  d'interés
cultural,  segons el  que s'estableix  en la  Llei  16/1985,  de 25 de juny,  del  Patrimoni
Històric Espanyol, quan els seus propietaris/as o titulars de drets reals acrediten que
han realitzat  al  seu càrrec obres de conservació,  millora  o rehabilitació  en aquests
immobles. L'aplicació d'aquesta exempció haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu
de  l'impost,  requerint  informe  tècnic  previ  dels  Serveis  Tècnics  Municipals  sobre
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l'acreditació de les obres realitzades durant el període de generació de l'increment de
valor.

c) Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació
en paga de l'habitatge habitual del deutor/a hipotecari/a o garant d'aquest,  per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaiga sobre la mateixa, contretes
amb entitats de crèdit  o qualsevol altra entitat que, de manera professional,  realitze
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així  mateix,  estaran  exemptes  les  transmissions  de  l'habitatge  en  què
concórreguen els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o
notarials.

Per  a  tindre  dret  a  l'exempció  es  requereix  que  el/la  deutor/a  o  garant
transmitent o qualsevol altra persona membre de la seua unitat familiar no dispose, en
el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia
suficient  per  a satisfer  la  totalitat  del  deute hipotecari.  Es presumirà  el  compliment
d'aquest requisit.  No obstant això, si amb posterioritat es comprovara el contrari,  es
procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.

A aquest  efecte,  es considerarà habitatge habitual  aquella  en la qual  haja
figurat empadronat/a el/la contribuent de manera ininterrompuda durant, almenys, els
dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini
fora inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de
modificació  parcial  de  les  lleis  dels  Imposts  de  societats,  sobre  la  Renda  de  no
Residents  i  sobre  el  Patrimoni.  A  aquest  efecte,  s'equipararà  el  matrimoni  amb la
parella de fet legalment inscrita. 

Respecte d'aquesta exempció, no resultarà d'aplicació el que es disposa en
l'article 9.2 d'aquesta Llei. 

2. Així mateix, estaran exempts d'aquest Impost els corresponents increments
de  valor  quan  l'obligació  de satisfer  aquell  recaiga  sobre  les  següents  persones  o
entitats:

a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, a les quals pertany
aquest Municipi,  així com els Organismes autònoms de l'Estat i  les Entitats de Dret
públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i d'aquestes Entitats locals.

b)  Aquest  Municipi  i  altres Entitats  locals  que l'integren o en les  quals  ell
s'integre, així com les seues respectives Entitats de Dret públic d'anàleg caràcter als
organismes autònoms de l'Estat.

c)  Les  Institucions  que  tinga  la  qualificació  de  benèfiques  o  de  benèfic-
docents.

d) Les Entitats gestores de l'a Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió
Social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i Supervisió de les
Assegurances privades.

e)  Els/les  titulars  de  concessions  administratives  revertibles  respecte  als
terrenys afectes a aquestes.

f) La Creu Roja espanyola.
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g) Les persones o entitats al favor de les quals s'haja reconegut l'exempció en
Tractats o Convenis Internacionals.

Article 4t.- Subjectes Passius.

1. És subjecte passiu de l'Impost a títol de contribuent:

a)  En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o
l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquirisca el
terreny, o aquella a favor de la qual es constituïsca o es transmeta el dret real de què
es tracte.

b)  En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o
l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeta el
terreny, o que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o
l'entitat a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquirisca el
terreny o aquella a favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es
tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a Espanya.

Article 5é.- Base Imposable.

1.  La base imposable  d'aquest  impost  està  constituïda per  l'increment  del
valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  posat  de  manifest  en  el  moment  de  la
meritació i  experimentat al  llarg d'un període màxim de vint anys, i  es determinarà,
sense perjudici del que es disposa en l'apartat 5 d'aquest article, multiplicant el valor
del terreny en el moment de la meritació calculada conforme al que s'estableix en els
seus apartats 2 i 3, pel coeficient que corresponga al període de generació conforme al
que es preveu en el seu apartat 4.

2.  El  valor  del  terreny  en  el  moment  de  la  meritació  resultarà  del  que
s'estableix en les següents regles:

a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la
meritació serà el que tinguen determinat en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre
Béns immobles.

No obstant  això,  quan aquest  valor  siga  conseqüència  d'una ponència  de
valors que no reflectisca modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a
l'aprovació  de  la  citada  ponència,  es  podrà  liquidar  provisionalment  aquest  impost
conformement a aquell. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor
dels  terrenys  una  vegada  s'haja  obtingut  conforme  als  procediments  de  valoració
col·lectiva que s'instruïsquen, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no
coincidisca  amb  la  d'efectivitat  dels  nous  valors  cadastrals,  aquests  es  corregiran
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aplicant els coeficients d'actualització que corresponguen, establits a aquest efecte en
les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Quan el  terreny,  fins  i  tot  sent  de  naturalesa  urbana  o  integrat  en un bé
immoble de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost, no
tinga  determinat  valor  cadastral  en  aquest  moment,  l'ajuntament  podrà  practicar  la
liquidació quan el referit valor cadastral siga determinat, referint aquest valor al moment
de la meritació.

b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini,
els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest article s'aplicaran sobre la
part del valor definit en el paràgraf a) anterior que represente, respecte d'aquell, el valor
dels  referits drets  calculat  mitjançant  l'aplicació  de les normes fixades a l'efecte de
l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un
edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència
d'un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l'apartat 4 d'aquest
article  s'aplicaran  sobre  la  part  del  valor  definit  en  el  paràgraf  a)  que  represente,
respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en
defecte d'això, el que resulte d'establir la proporció entre la superfície o volum de les
plantes a construir en vol o subsol i la total superfície o volum edificats una vegada
construïdes aquelles.

d)  En  els  supòsits  d'expropiacions  forçoses,  els  percentatges  anuals
continguts en l'apartat  4 d'aquest  article  s'aplicaran sobre la  part  del  preu just  que
corresponga al valor del terreny, llevat que el valor definit en el paràgraf a) de l'apartat
2 anterior fora inferior, i en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

3. Quan es modifiquen els valors cadastrals a conseqüència d'un procediment
de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, com a valor del terreny, o de la
part  d'aquest  que  corresponga  segons  les  regles  contingudes  en  l'apartat  anterior,
l'import  que resulte d'aplicar  als nous valors cadastrals  la reducció del  40 per 100.
Aquesta  reducció  s'aplicarà  respecte  dels  cinc  primers  anys  d'efectivitat  dels  nous
valors cadastrals.

La reducció prevista en aquest apartat no serà aplicable als supòsits en els
quals  els  valors  cadastrals  resultants  del  procediment  de  valoració  col·lectiva  de
caràcter general siguen inferiors als fins llavors vigents.

El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del
terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.

4. El període de generació de l'increment de valor serà el nombre d'anys al
llarg dels quals s'haja posat de manifest aquest increment.

En els supòsits de no subjecció, llevat que per llei s'indique una altra cosa,
per al càlcul del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una
posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició, a l'efecte del que
es disposa en el paràgraf anterior, aquella en la qual es va produir l'anterior meritació
de l'impost.

En el còmput del nombre d'anys transcorreguts es prendran anys complets,
és a dir,  sense tindre en compte les fraccions d'any.  En el  cas que el  període de
generació siga inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el
nombre de mesos complets, és a dir, sense tindre en compte les fraccions de mes.
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El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació,
calculat  conforme al  que  es  disposa  en els  apartats  anteriors,  serà  l'establit  en  la
següent taula, segons el període de generació de l'increment de valor:

Període de generació Coeficient

Inferior a 1 any 0,14

1 any 0,13

2 anys 0,15

3 anys 0,16

4 anys 0,17

5 anys 0,17

6 anys 0,16

7 anys 0,12

8 anys 0,10

9 anys 0,09

10 anys 0,08

11 anys 0,08

12 anys 0,08

13 anys 0,08

14 anys 0,10

15 anys 0,12

16 anys 0,16

17 anys 0,20

18 anys 0,26

19 anys 0,36

Igual o superior a 20 anys 0,45

Aquests  coeficients,  tindran  uns  valors  màxims  que  seran  actualitzats
anualment  mitjançant  norma  amb  rang  legal,  podent  dur-se  a  terme  aquesta
actualització mitjançant les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Si,  a conseqüència de l'actualització referida en el  paràgraf  anterior,  algun
dels  coeficients  aprovats  per  la  vigent  ordenança  fiscal  resultara  ser  superior  al
corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entre en vigor la
nova ordenança fiscal que corregisca aquest excés.

5. Quan, a instàncies del subjecte passiu, conforme al procediment establit en
l'article 2n.5 de la present ordenança, es constate que l'import de l'increment de valor
és  inferior  a  l'import  de  la  base  imposable  determinada  conformement  al  que  es
disposa en els apartats anteriors d'aquest article, es prendrà com a base imposable
l'import d'aquest increment de valor.
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Article 6é.- Tipus de gravamen i quota.

1. El tipus de gravamen es fixa en el 20 per 100.

2. La quota íntegra de l'Impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el
tipus de gravamen.

3. La quota líquida de l'impost serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra,
si escau, les bonificacions a què es refereix l'article següent.

Article 7é.- Bonificacions

1. Quan l'increment de valor es manifeste per causa de mort, respecte de la
transmissió de la propietat de l'habitatge habitual del/de la causant, o de la constitució o
transmissió d'un dret real de gaudi limitatiu de domini sobre aquest bé, a favor dels
descendents  o  ascendents,  per  naturalesa  o  adopció,  o  del  cònjuge,  la  quota  de
l'impost es veurà bonificada en un 95 per cent.

2.  S'equipararà  al  cònjuge  qui  haguera  conviscut  amb  el/la  causant  amb
anàloga relació d'afectivitat i acredite la seua inscripció en el Registre d'Unions de fet
de la Comunitat Valenciana mitjançant certificat expedit a aquest efecte.

3.  A l'efecte  d'aquest  impost,  s'entendrà  per  habitatge  habitual  del/de  la
causant l'immoble de caràcter residencial on figure empadronat/a durant els tres anys
immediatament anteriors a la data de transmissió.

4. En tot cas, per a poder gaudir d'aquesta bonificació, els subjectes passius
hauran de sol·licitar-la expressament davant l'Ajuntament de Benicàssim, mitjançant
instància presentada, de conformitat amb el que es preveu en l'article 16.4 de la Llei
39/2015,  d'1 d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de les  Administracions
Públiques,  adjuntant  a  aquesta  sol·licitud  l'escriptura  d'adjudicació  d'herència.  Serà
requisit necessari per a la concessió d'aquesta bonificació que l'immoble a bonificar
(habitatge habitual del/de la causant), aquest adjudicat en escriptura pública.

5. El termini per a presentar la sol·licitud de la bonificació, serà de sis mesos
comptats des de la data de la meritació de l'impost, prorrogable fins a un any en el cas
que  el  subjecte  passiu  haguera  sol·licitat  la  pròrroga  per  a  la  presentació  de
l'autoliquidació.

Article 8é.- Meritació de l'Impost: Normes generals.

1. L'Impost s'esdevinga:

a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït,
entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitatiu
del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.

2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior es considerarà com a data de
la transmissió:

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document
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públic i quan es tracte de documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en
un registre públic, la de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un
funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del/de la causant.

Article 9é.- Meritació de l'Impost: Normes especials.

1. Quan es declare o reconega judicial o administrativament per resolució
ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant
de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi
sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'Impost satisfet, sempre
que aquest acte o contracte no li  haguera produït efectes lucratius i que reclame la
devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va quedar ferma, entenent-
se que existeix efecte lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen d'efectuar
les recíproques devolucions a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que
l'acte  o  contracte  no  haja  produït  efectes  lucratius,  si  la  rescissió  o  resolució  es
declarara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'Impost, no hi
haurà lloc a la devolució cap.

2.  Si  el  contracte  queda  sense  efecte  per  mutu  acord  de  les  parts
contractants, no procedirà la devolució de l'Impost satisfet i es considerarà com un acte
nou  subjecte  a  tributació.  Com  a  tal  mutu  acord  s'estimarà  l'avinença  en  acte  de
conciliació i el simple aplanament a la demanda.

3.  En  els  actes  o  contractes  en  què  medie  alguna  condició,  la  seua
qualificació es farà conformement a les prescripcions contingudes en el Codi Civil, si
anara suspensiva no es liquidarà l'Impost fins que aquesta es complisca. Si la condició
anara resolutòria, s'exigirà l'Impost, a reserva, quan la condició es complisca, de fer
l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat anterior.

Article 10é.- Gestió.

1.  Els  subjectes  passius  vindran obligats  a presentar  davant  la  Secció  de
Gestió  Tributària  de  l'Ajuntament,  l'autoliquidació  corresponent  per  l'Impost
conformement al model oficial.

2. Aquesta autoliquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, a
comptar des de la data en què es produïsca la meritació de l'Impost:

a) Quan es tracte d'actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils; i

b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

3.  Amb independència  del  que es disposa en el  número 2 anterior,  estan
igualment  obligats  a  comunicar  a la  Secció  de Gestió  Tributària  de l'Ajuntament  la
realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'apartat anterior, sempre que
s'haja produït per negoci jurídic entre vius, el/la donant o la persona que constituïsca o
transmeta el dret real de què es tracte; i
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b)  En  els  supòsits  contemplats  en  la  lletra  b)  de  l'apartat  anterior,  el/la
adquirent o la persona al favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de
què es tracte.

4.  A  la  citada  autoliquidació  s'acompanyarà  el  document  degudament
autenticat en què consten els actes o contractes que originen la imposició i qualssevol
altres justificatius,  en el  seu cas de les exempcions o bonificacions sol·licitades pel
subjecte passiu.

5.  Malgrat  establir  el  sistema d'autoliquidació  en els  supòsits  que no siga
possible per causes tècniques no imputables al subjecte passiu, l'Impost es liquidarà
per ingrés directe, amb la consegüent notificació al subjecte passiu, indicant terminis
d'ingrés i els recursos procedents.

DISPOSICIÓ  FINAL  ÚNICA.  APROVACIÓ,  ENTRADA  EN  VIGOR  I
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL.

La present  Ordenança fiscal  entrarà en vigor  una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de la Província conforme al que es disposa en l'article 17 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estant en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

PUNT  SETÉ.-  EXPEDIENT  17675/2021.  APROVAR  INICIALMENT
L'ESTUDI  DE  VIABILITAT  PER  AL  CONTRACTE  ADMINISTRATIU  DE
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DEL
MUNICIPI DE BENICÀSSIM, REDACTAT PER SR. JOSÉ JOAQUÍN ALCARRIA
JAIME I SUBSCRIT EN DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2021.-

Favorable vote qualitat 1a Tinenta d'Alcalde Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 8, 
Abstencions: 1

1.- El servei domiciliari d'aigua potable es presta en el municipi de Benicàssim
mitjançant concessió administrativa (gestió indirecta) des de la seua implantació. El
contracte inicial va ser signat el 14 de febrer de 1962, actualitzat el 13 de novembre
de 1968, amb una duració de cinquanta anys. L'empresa adjudicatària inicialment va
ser Societat Foment Benicàssim, S.A. (FOBESA), autoritzant-se per acord plenari de
27 d'abril  de  1995,  la  cessió  del  contracte a la  mercantil  Foment  de Benicàssim
Aigües Potables,S.A. (FOBEAPSA) , actual prestadora del servei.

2.-  Per  acord  plenari  de  data  7  de  novembre  de  2018  es  va  declarar  la
caducitat  del  contracte  de  subministrament  d'aigua  potable  havent  de  continuar
prestant l'empresa adjudicatària el servei fins a l'adjudicació del nou contracte.

3.- Per a iniciar l'expedient per a seleccionar el nou contractista s'exigeix, amb
caràcter previ, determinar la forma de prestació del servei. Per acord plenari de 27
de  setembre  de  2019  es  va  acordar  iniciar  l'expedient  per  a  seleccionar  el  nou
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contractista, triant com a forma de prestació del servei el contracte de concessió de
serveis.

4.- En els contractes de concessió de serveis la tramitació de l'expedient anirà
precedida de la realització i  aprovació d'un estudi de viabilitat.  Per això,davant la
insuficiència  de  mitjans  propis  de  l'Ajuntament,  mitjançant  ofici  d'Alcaldia  es  va
encarregar  a  «xxxxxxxxxx»,  professor  titular  del  Departament  de  Finances  i
Comptabilitat de la Universitat Jaume I de Castelló, la redacció de l'estudi de viabilitat
economicofinancera de la concessió del servei domiciliari d'aigua potable, adjudicat
com un contracte menor de serveis.

5.-  Consta  en  l'expedient  Memòria  Justificativa  de  l'estructura  de  costos,
subscrita pel Tècnic Municipal en data 9 de desembre de 2021, de conformitat amb
les respostes rebudes dels operadors econòmics del sector.

6.- En data 11 de gener 2022 s'ha emés informe de la Intervenció favorable a
l'Estudi  de  viabilitat,  presentat  per  José  Joaquín  Alcarria  Jaime  en  data  24  de
novembre de 2021 i  amb núm. 15580 de registre d'entrada electrònic,  en el qual
literalment es conclou:

“(…) Des d'un punt de vista jurídic, l'estudi de viabilitat economicofinancera de
la concessió  del  servei  d'aigua potable del  municipi  de Benicassim presentat  per
«xxxxxxxxxx», Professor Titular del Departament de Finances i Comptabilitat de la
Universitat  Jaume I  de Castelló  conté  el  regulat  per  l'article  247.2  de la  LCSP i
s'ajusta a la legalitat vigent, segons el parer d'aquesta Intervenció.

Des  d'un  punt  de  vista  economicofinancer,  l'estudi  demostra  la  viabilitat
econòmica de la manera de prestació del servei i la neutralitat en els seus efectes i
repercussió en l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera present i futura de
l'Ajuntament  pel  que  aquesta  Intervenció  informa  aquest  estudi  de  viabilitat
economicofinancera de manera favorable.”

7.- Es presenta l'estudi de viabilitat i la proposta d'estructura de costos per a la
seua aprovació inicial pel Ple i sotmetiment a informació pública.

Estem davant la preceptiva tramitació preparatòria d'un expedient de contracte
de concessió de serveis de naturalesa administrativa, de conformitat amb el que es
preveu en l'article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(d'ara en avant LCSP)

Sent aplicable els següents preceptes:

- El Capítol II i III del *Titulo II del Llibre II (art. 247 a 283 i següents) de la
LCSP.

-  Disposicions  addicionals  segona,  tercera i  quinzena  de la  LCSP,  i  Decret
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d'Alcaldia 2118, de data 10/07/2020 i altra normativa interna municipal.

- El Títol II del Llibre II, denominat “del contracte de gestió de serveis públics”
(denominació anterior a la LCSP) del Reial  decret 1098/201, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (en tot allò que no contradiga el que es disposa en la LCSP).

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (d'ara en
avant LBRL).

- El Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de
les Corporacions locals.

- Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

- Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015,
de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

Sense perjudici de la resta d'actuacions preparatòries prèvies o necessàries, a
l'aprovació  d'aquest  contracte  de  concessió  serveis,  com  és  l'Avantprojecte  de
construcció i explotació de les obres, PPT, PCAP...etc.

El  legislador  ha  previst  en  aquest  tipus  de  contractes  administratius  la
realització de diverses actuacions prèvies que estan subjectes al tràmit d'informació
pública i entre les quals es troben les següents:

A) ESTUDI ECONÒMIC.

Determinada  la  forma de gestió  del  servei  públic  del  servei  de  proveïment
d'aigua potable de manera indirecta, de conformitat amb l'acord de Ple de data 27 de
setembre de 2019, segons el que es preveu en article 85.2 de la LBRL, en relació
amb el que es preveu en l'article 47.2.k) del mateix cos legal.

Considerant  el  que  s'estableix  en  l'article  285.2  de  la  LCSP,  exigeix  la
tramitació i aprovació d'un estudi de viabilitat economicofinancer, i que a més l'article
247.3 de la LCSP determina el sotmetiment al tràmit d'informació pública pel termini
d'un mes i donar trasllat a l'Administració General de l'Estat i  GVA. No havent-se
regulat l'Estudi de viabilitat per als contractes de concessió de serveis, cal dirigir-se
al que es preveu al contracte de concessió d'obra de la pròpia LCSP.

Una vegada aprovat l'Estudi de viabilitat, després del seu sotmetiment al tràmit
d'informació pública, ha de procedir-se a la redacció de l'Avantprojecte d'obres de
conformitat amb el que es preveu en l'article 248 de la LCSP. 
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B) ESTRUCTURA DE COSTOS I FÓRMULA REVISIÓ DE TARIFES.

De  conformitat  amb  el  que  es  preveu  en  l'article  285.1.b)  de  la  LCSP,
s'estableix  com  una  altra  actuació  preparatòria  a  la  licitació  del  contracte  de
concessió de serveis, el procediment per a la revisió de tarifes.

Aquest procediment es troba regulat en la Llei 2/2015, de 30 de març, i en l'RD
55/2017 que desenvolupa aquesta normativa. 

De conformitat amb el que es preveu en l'article 9 del RD 55/2017, l'òrgan de
contractació, en aquest cas, el Ple, (com s'argumentarà en el següent punt d'aquest
informe) ha d'acreditar incloure en l'expedient de contractació informe valoratiu de
l'estructura de costos emés per la Junta Superior de Contractació Administrativa de
la Generalitat, creada pel Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, és un òrgan
consultiu i assessor en matèria de contractació.

Tot  això  després de realitzar  amb anterioritat,  una proposta d'estructura de
costos, després de la recaptar la proposta de 5 operadors econòmics, i elaborar una
proposta per a sotmetre-la a informació pública pel termini de 20 dies. 

Per raó de la quantia i  duració,  atenent  el  que es disposa en la Disposició
Addicional segona de la LCSP 9/2017 i el Decret 2020-2118 de data 10 de juliol de
2020 correspon al Ple d'aquest Ajuntament, com a òrgan de contractació, és l'òrgan
competent per a l'aprovació i sotmetiment a informació pública, tant de l'Estudi de
viabilitat, com de la Memòria justificativa de l'Estructura de costos.

Les  actuacions  preparatòries  relatives  a  l'Estudi  de  viabilitat  i  Memòria
Justificativa  de  l'Estructura  de  Costos  del  contracte  de  concessió  de  Servei  de
Proveïment  d'aigua potable  del  municipi  de  Benicàssim,  compleix  bàsicament  els
requisits establits de la normativa recollida en la LCSP i la Llei 2/2015, de 30 de març
així com la seua normativa de desenvolupament. 

A la vista de l'informe 06/2022 de la Sotssecretària de data 19 de gener
de 2022.

Considerant les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 21.3 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vista la proposta de la Regidoria de data 19/01/2022.

 Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 24 de gener de 2021. 

Arribats  a  aquest  punt  s'indica  que  la  Sra  Alcaldessa,  Dª  Susana
Marqués, s'abstindrà en aquest punt, per la qual cosa assumeix la Presidència de la
sessió Dª Cristina Fernández, 1a Tinenta d'Alcalde.
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Sotmés l'assumpte a votació resulta: 
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 8, dels senyors/as, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell,
Arturo Martí, Vanesa Batalla, Cristina Fernández, Javier Alonso i Natividad Alonso;
Vots negatius:  8,  dels  senyors/as,  Miguel  Alcalde,  Mª Carmen Tárrega,  Antonio
Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i
José  Carlos  García  Sampayo;  Abstencions:  1,  Susana  Marqués;  pel  que  s'ha
produït un empat.

Es torna a sotmetre a votació:
Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;

Vots afirmatius: 8, dels senyors/as, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell,
Arturo Martí, Vanesa Batalla, Cristina Fernández, Javier Alonso i Natividad Alonso;
Vots negatius:  8,  dels  senyors/as,  Miguel  Alcalde,  Mª Carmen Tárrega,  Antonio
Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i
José Carlos García Sampayo; Abstencions: 1, Susana Marqués; pel que s'aprova
pel vot de qualitat de la 1a Tinenta d'Alcalde, en el qual s'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  l'Estudi  de  viabilitat  per  al  contracte
administratiu  de  concessió  del  servei  públic  de  proveïment  d'aigua  potable  del
municipi  de  Benicàssim,  redactat  per  «xxxxxxxxxx»  i  subscrit  en  data  24  de
novembre de 2021.

SEGON.- Sotmetre a informació pública l'Estudi de Viabilitat, mitjançant
la publicació en el BOP i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel terme d'un mes,
perquè puguen presentar-se reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la
Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en aquest termini, es
considerarà  aprovada  definitivament  sense  acord  exprés  del  Ple.  Simultàniament
publicar  l'Estudi  de  Viabilitat  en  el  perfil  del  contractant  de  l'Ajuntament  de
Benicàssim, que es troba allotjat en la Plataforma de contractació del sector públic
(www.contrataciondelestado.es)  de  conformitat  amb el  que  es  preveu  en  l'article
247.7 de la LCSP.

TERCER.- Remetre als òrgans competents de l'Administració General de
l'Estat i de la GVA, l'Estudi de Viabilitat per a l'emissió de l'informe establit en l'article
247.3 de la LCSP.

QUART.- Aprovar inicialment l'Estructura de Costos de la Concessió del
servei  d'aigua  potable  d'aquest  Ajuntament,  recollida  en  la  Memòria  Justificativa
subscrita pel Tècnic Municipal  de data 9 de desembre de 2021,  i  detallada en la
següent taula:
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PARTIDA DE COST PES

Personal 23,30 %

Manteniment 16,23 %

Compra d'Aigua 26,67 %

Gestió Administrativa 5,47 %

Electricitat 5,64 %

Renovació i millora 
d'infraestructures

7,21 %

COSTOS NO REVISABLES 15,48 %

CINQUÉ.- Sotmetre  a  informació  pública  la  Memòria  Justificativa  de
l'Estructura de Costos, mitjançant la publicació en el BOP i en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament pel terme de 20 dies hàbils, perquè puguen presentar-se reclamacions o
suggeriments,  que  seran  resoltes  per  la  Corporació.  De  no  presentar-se
reclamacions  o  suggeriments  en  aquest  termini,  es  considerarà  aprovada
definitivament sense acord exprés del Ple.

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

 

PUNT HUITÉ.-  EXPEDIENT 19509/2021.  PROPOSTA D'APROVACIÓ
CÀNONS PER A L'EXERCICI 2022 DE RECIPLASA (ART. 82.3 ROF).-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 4, 
Abstencions: 4

Per part del Sr Secretari s'indica que s'ha presentat la Proposta per a
l'aprovació d'aquest  punt  que segons l'Art.  82.3 ROF:  “L'Alcalde o President,  per
raons d'urgència degudament motivada, podrà incloure en l'ordre del dia, a iniciativa
pròpia o proposta d'algun dels portaveus, assumptes que no hagen sigut prèviament
informats per la respectiva Comissió Informativa, però en aquest supòsit no podrà
adoptar-se acorde algun sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifique la seua
inclusió en l'ordre del dia.”

Sotmesa a votació la ratificació de la seua inclusió en l'ordre del
dia resulta: 

Total de Regidors: 17.- Regidors assistents: 17; Regidors absents: cap;
Vots afirmatius: 9, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Cristina Fernández, Javier Alonso i
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Natividad Alonso;  Vots negatius: 7, dels senyors/as,  Miguel Alcalde,  Mª Carmen
Tárrega,  Antonio  Rodríguez,  M.ª  Teresa  Bernat,  Joan  Artur  Bonet,  Pau  Josep
Ferrando i José Carlos García Sampayo;  Abstencions: 1, Luis Lara; pel que es
ratifica la seua inclusió en l'ordre del dia.

Havent  tingut  entrada en aquest  Ajuntament,  en data  26 d'octubre de
2021 (E-RE-13886), escrit de la societat RECIPLASA, RECICLATS DE RESIDUS LA
PLANA, SA, pel qual es posa en coneixement d'aquest Ajuntament que el Consell
d'Administració d'aqueixa Societat, en sessió celebrada el 20 d'octubre de 2021, va
aprovar els nous cànons que facturarà RECIPLASA a aquest Ajuntament durant l'any
2022,  adjuntant  certificació  emesa  pel  Secretari  de  la  Societat  sobre  l'acord  del
Consell d'Administració i que són els següents:

 Cànon  pels  serveis  prestats  derivats  de  l'explotació  de  la  Planta  de
Transferència de Residus Sòlids Urbans situada a Almassora, expressat en
euros per tona compactada i transportada des d'Almassora a Onda a 15,98
euros/tona (I.V.A. no inclòs).

 Cànon  pels  serveis  prestats  en  relació  a  l'explotació  de  la  Planta  de
Reciclatge i Compostatge i Abocador de Rebutjos situada a Onda, expressat
en euros per tona tractada a 89,22 euros/tona (I.V. A. no inclòs).

 Cànon  pels  serveis  prestats  en  relació  a  la  transferència,  tractament  i
eliminació dels residus voluminosos i de poda, expressat en euros per tona
tractada a 112,44 euros/tona (I.V. A. no inclòs).

Resultant que, segons informe de l'Inspector Tècnic Responsable de Medi
Ambient i Sostenibilitat de data 21 de desembre de 2021: 

“….Es posa en coneixement que el  percentatge de variació,  sobre els cànons de
l'any 2021, ha representat un augment del 3,30%,  corresponent a la variació de
l'Índex de Preus al Consum interanual a agost de 2021. A més, el cànon per
tona tractada en la Planta de Reciclatge i Compostatge i Abocador de Rebutjos
d'Onda  experimenta  un  percentatge  addicional  de  revisió  del  3,00%,  a
conseqüència  de  les  inversions  previstes  per  RECIPLASA,  tal  com  s'ha
realitzat en els últims anys.

El  citat  increment  addicional  porta  causa  de  l'execució  d'importants
inversions que es realitzaran, i a fi d'evitar als Ajuntaments/Socis una dràstica pujada
del  cànon per  a  fer  front  a  les  citades inversions,  donada la  situació  econòmica
actual, es va pactar que des del 2012 i durant 18 anys es procedirà a augmentar el
percentatge de revisió anual en un percentatge addicional a fi de poder anar abonant
durant aqueixos anys les inversions realitzades.

3. S'estima per a l'any 2022 una producció de 17.400 Tm de residus urbans
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en  el  municipi  de  Benicàssim  per  al  seu  posterior  tractament  i  eliminació  per
RECIPLASA;  d'aquesta  quantitat,  14.200 Tm s'estima corresponguen  a  la  fracció
orgànica  més  resta  (contenidor  de  1.000  litres  +  contenidor  de  2.400  litres  +
contenidor de 3.200 litres + contenidors soterrats de 3.000 litres), de neteja viària, de
mercats  i  de  neteja  de  platges,  i  sobre  3.200  Tm  correspondrien  als  residus
voluminosos i de poda, tant els recollits en carrer com en l'ecoparc. Pel que el cost
de la gestió d'aquests residus s'estima en:

CÀNON ANY 2022
TONES

ANUALS
(TM)

PREU
UNITARI

(EUROS/TM)
(IVA inclòs)

 
COST ANUAL

2022 (IVA
inclòs)

 

Pel  tractament  dels
R.S.U.,  inclosa  la
compactació  i  transport
des d'Almassora a Onda

14.200   115,72 1.643.224,00 €

Per la transferència, 
tractament i eliminació 
dels residus voluminosos i 
de poda

3.200 123,68 395.776,00 €

TOTAL 17.400 2.039.000,00 €

 

Pel que la gestió del tractament i  eliminació en RECIPLASA dels residus
urbans generats a Benicàssim ascendeix, benvolgudament, a la quantitat de DOS
MILIONS TRENTA-NOU MIL EUROS (2.039.000,00 €) IVA inclòs per a l'any 2022.

No  obstant  això,  s'ha  de  tindre  en  compte  el  caràcter  estimatiu  de  la
producció, podent variar, la qual cosa repercutirà en el cost final”. 

Vist  que  s'ha  efectuat  sobre  aquest  tema  una  retenció  de  crèdit  en
l'aplicació  pressupostària  per  import  de  2.039.012,80€,  amb  càrrec  a  la  partida
603.1621.227992, (RC:1526).

Considerant l'exposat, de conformitat amb l'informe de l'Inspector Tècnic
Responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat; vist l'informe-proposta favorable núm.
2022-0011 subscrit per la TAG de Personal i Serveis Públics i la Regidoria delegada
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de Medi Ambient, l'informe de fiscalització 2022-0035 favorable, així com els *arts.
25.2.l),  26.1.a) i  art.  47 de la Llei  7/85, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases de
Règim Local, després de la reforma de la Llei 57/2003 de 16 de desembre, art. 82.3,
93  i  97  del  Reial  decret  2568/1986  de  28  de  novembre  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.

Per tot això,  vist  l'Informe-proposta de la TAG de Personal  i  Serveis
Públics de data 24 de gener de 2021, que subscriu la Regidoria Delegada de Medi
Ambient i Sostenibilitat. 

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

Vots afirmatius: 9, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María
Gil, Elena Llobell, Arturo Martí, Vanesa Batalla, Cristina Fernández, Javier Alonso i
Natividad Alonso; Vots negatius: 4, dels senyors/as, Joan Artur Bonet, Pau Josep
Ferrando,  Luis  Lara  i  José  Carlos  García  Sampayo;  Abstencions:  4,  dels
senyors/as, Miguel Alcalde, Mª Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez i M.ª Teresa
Bernat,  pel que s'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar  els  nous  cànons  que  facturarà  RECIPLASA,
RECICLATS DE RESIDUS LA PLANA, SA, a aquest Ajuntament durant l'any 2022,
conforme a l'acord adoptat pel Consell d'Administració d'aqueixa Societat, en sessió
celebrada el 20 d'octubre de 2021, quedant establides a partir del dia 1 de gener de
2022, una vegada aplicat l'IVA a l'import aprovat, en: 

 Cànon  pels  serveis  prestats  derivats  de  l'explotació  de  la  Planta  de
Transferència de Residus Sòlids Urbans situada a Almassora, expressat en
euros per tona compactada i transportada des d'Almassora a Onda a 17,58
euros/tona (I.V.A. inclòs).

 Cànon  pels  serveis  prestats  en  relació  a  l'explotació  de  la  Planta  de
Reciclatge i Compostatge i Abocador de Rebutjos situada a Onda, expressat
en euros per tona tractada a 98,14 euros/tona (I.V.A. inclòs).

 Cànon pels serveis prestats en relació a la transferència, tractament i
eliminació dels residus voluminosos i de poda, expressat en euros per
tona tractada a 123,68 euros/tona (I.V. A. inclòs).

SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa estimada de 2.039.000,00 €,
IVA inclòs, per a l'exercici 2022. Abonar mensualment, previs els tràmits oportuns, la
factura que per aquest concepte present RECIPLASA, RECICLATS DE RESIDUS LA
PLANA,  S.  a.,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  603.1621.227992  del
Pressupost Municipal prorrogat del 2021 per a l'exercici pressupostari de l'any 2022
(RC: 1526).
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TERCER.- Notificar l'acord a RECIPLASA, RECICLATS DE RESIDUS LA
PLANA, S.A.

QUART.- Donar  trasllat  als  Serveis  Econòmics  i  a  l'Inspector  Tècnic
Responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat.

 

PUNT NOVÉ.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

No va haver-hi cap.-

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

PUNT  DÈCIM.-  EXPEDIENT  20953/2021.  INFORME  A  LA
CORPORACIÓ D'APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS EPA 2N I 3ER TRIMESTRE,
CURS 2021-2022.-

Per part del Sr Secretari s'adona de l'acord de la Junta de Govern Local
que  en  sessió  Extraordinària  i  Pública  de  data  20  de  Desembre  de  2021  sobre
aprovació de preus públics EPA 2n i 3er Trimestre del curs 2021-2022.

La Corporació es dona per assabentada.

PUNT ONZÉ.- EXPEDIENT 783/2022. INFORME A LA CORPORACIÓ
DEL PLA DE TRESORERIA. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 4T 2021.-

Per  part  del  Sr  Secretari  s'adona  del  dictamen de  la  CIM de  Gestió
Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data 24 de Gener de
2022 de l'Informe de la Sra. Tresorera (2022-0015) en relació al Període Mitjà de
pagament corresponent al quart trimestre de l'any 2021. Aquest PMP ascendeix a
6,61 dies.

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT DOTZÉ.- EXPEDIENT 785/2022. INFORME A LA CORPORACIÓ
DEL PLA DE TRESORERIA. INFORME MOROSITAT TRIMESTRAL . 4T 2021.-

Per part  del *Sr Secretari  s'adona del dictamen de la *CIM de Gestió
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Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data 24 de Gener de
2022 de l'Informe de la Sra. Tresorera (2022-0016) en relació a l'informe de morositat
corresponent al quart trimestre de l'any 2021.

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT  TRETZÉ.-  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'OCTUBRE de 2021 a 31 d'OCTUBRE de 2021) comprén els
Decrets del núm. 3265 al núm. 3655.

NOM RESUM

DECRETO 2021-3265 Expediente 7075/2021 -Estimar las alegaciones presentadas
por «xxxxxxxxxx» en fecha 04 de agosto de 2021, nº registro
entrada E-RC-10287 y 10288 en relación a las obra realizadas
en «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3266 SIA 732321 -- 250 Recaudación -- Expediente 9177/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  COBRO
DUPLICADO O EXCESIVO  «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3267 Expediente 19423/2020 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 2021-3268 Expediente 16993/2021 Incoar expediente a «xxxxxxxxxx» de
ejecución de trabajos necesarios para restablecer las debidas
condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público  en
«xxxxxxxxxx» (ref. catastral «xxxxxxxxxx»).

DECRETO 2021-3269 Expediente 16994/2021 Incoar expediente a «xxxxxxxxxx» de
ejecución de trabajos necesarios para restablecer las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público en calle
«xxxxxxxxxx» (ref. catastral «xxxxxxxxxx»).

DECRETO 2021-3270 SIA  678002  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14894/2019 -Caida  de «xxxxxxxxxx» en Gran Avenida Jaume
I nº 27 debido a una losa desprendida del centro de la acera -
Levantar suspensión.

DECRETO 2021-3271 SIA 678147 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 123/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Patrimoniales - Explotación Villa Elisa.

DECRETO 2021-3272 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
16983/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D27/21.
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DECRETO 2021-3273 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
16985/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS24/21.

DECRETO 2021-3274 SIA  678010  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
16445/2021  --  Recurso  de  reposición  -  Responsabilidad
patrimonial  de  la  Administración  Pública  -  Notificación
desestiman recurso reposción a Solicitud de «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3275 SIA  1219748  --  210  Propuesta  de  Gasto  (Intervención)  --
Expediente  14356/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Propuesta  de  gasto  -CERTIFICACIÓN  3  DE  OBRAS
"ACCESO  PEATONAL  EN  CAMINO  SERRADAL",
EMPRESA ADJUDICATARIA: BECSA, S.A. 

DECRETO 2021-3276 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
2425/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  21  DE
JUSTIFICACION  DE  LA  CONCESION  DE  LA  AYUDA
ECONOMICA PARA «xxxxxxxxxx» ACTA 2.

DECRETO 2021-3277 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
10410/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 93 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  RENOVACION  DE  LA  AYUDA
ECONOMICA PARA «xxxxxxxxxx» ACTA 9.

DECRETO 2021-3278 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  18028/2018  --
Continuación del nombramiento interino de 2 ORDENANZAS
para Casa Consistorial, hasta el 31 de octubre de 2021.

DECRETO 2021-3279 Resolución  reconocimiento  de  trienios  a  «xxxxxxxxxx» -
Ordenanza Polideportivo.

DECRETO 2021-3280 Reconocimiento de trienios A «xxxxxxxxxx» - Operario Brigada
obras interino.

DECRETO 2021-3281 Expte. 5482/2018. Extinguir licencia de actividad de "Oficina
de  realización  de  proyectos  turísticos  y  venta  de  rutas
dirigidas  de  senderismo  y  cicloturismo",  «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx», por nueva actividad.

DECRETO 2021-3282 Expediente  1595/2021  --  Orden  suspensión  obras  que  se
realizan  en  «xxxxxxxxxx» propiedad  de  «xxxxxxxxxx» y
requerimiento legalización obras en dos meses.

DECRETO 2021-3283 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  5192/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-3284 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  16884/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor. Derribo
o demolición.

DECRETO 2021-3285 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  16908/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Reserva para marcas viales.

DECRETO 2021-3286 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  15042/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-3287 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  14996/2021  --
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«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Reserva de zona para carga y
descarga.

DECRETO 2021-3288 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  2814/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado - Cambio de
titularidad. 

DECRETO 2021-3289 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15747/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional en el impuesto sobre Vehículos de Transacción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-329 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10472/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3290 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
9626/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3291 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
9491/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3292 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
9489/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3293 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10488/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3295 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10469/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3296 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6457/2021
-- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Resolución de alegaciones de
Liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (Mortis Causa).

DECRETO 2021-3297 SIA 678107 --  600 Policía  Local  (Recepción)  --  Expediente
16116/2021 -- Multas - Sanción Tráfico. incoación Voluntaria
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3298 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  14295/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor. Piscina
- Presenta proyecto modificado.

DECRETO 2021-3299 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  458/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
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Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-3300 300  Obras  --  Expediente  3837/2017  --  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de
obras  mayor  con urbanización  en  «xxxxxxxxxx».-  Pendiente
finalizar expt. de planeamiento.

DECRETO 2021-3301 SIA 678202 -- 310 Planeamiento -- Expediente 14146/2018 --
Modificado del PAI de la Unidad de Ejecución n.º 11 a petición
de la mercantil «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3302 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16785/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE. 1131 DE SOLICITUD DE GENT D’OR

DECRETO 2021-3303 SIA  678120  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16999/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  EXPTE.  526  y  527  DE  SOLICITUD  DE
RENOVACION TARJETA APARCAMIENTO.

DECRETO 2021-3304 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16538/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -  EXPTE.  1125  Y  1126  DE
SOLICITUD DE GENT D’OR

DECRETO 2021-3305 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16821/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -  EXPTE.  1132  y  1133  DE
SOLICITUD DE GENT D’OR.

DECRETO 2021-3306 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16925/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -  EXPTE.  1136  Y  1137  DE
SOLICITUD DE GENT D`OR.

DECRETO 2021-3307 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16093/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Gent Dor - EXPTE. DE SOLICITUD DE GENT
D’OR.

DECRETO 2021-3308 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16427/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Gent  D’or  -  EXPTE.  1123  y  1124  DE
SOLICITUD DE GENT D`OR.

DECRETO 2021-3309 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16637/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Gent  D’or  -  EXPTE.  1127  y  1128  DE
SOLICITUD DE GENT D’OR.

DECRETO 2021-3310 SIA 678086 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 9448/2021
--  «xxxxxxxxxx» FOMENTO BENICASIM AGUAS POTABLES
SA -- Otros - ACUAMED: FACTURA AGOSTO 2021.

DECRETO 2021-3311 SIA 732321 -- 250 Recaudación -- Expediente 15568/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  COBRO
DUPLICADO  «xxxxxxxxxx».
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DECRETO 2021-3312 SIA  1219750  --  225  Catastro  --  Expediente  16815/2021  --
Múltiples interesados -- Rectificación Liquidaciones Impuesto
Bienes Inmuebles Urbanos.

DECRETO 2021-3313 SIA 678290 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6841/2020
--  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  Liquidación
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana- PC 2020.

DECRETO 2021-3314 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  16984/2021  --
NOMBRAMIENTO DE 2 AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL,
FUNCIONARIOS INTERINOS.

DECRETO 2021-3315 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  15796/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia tala de árboles.

DECRETO 2021-3316 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  16935/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras - DR EXPTE. 16934/2021.

DECRETO 2021-3317 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  17159/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia tala de árboles.

DECRETO 2021-3318 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  16791/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia tala de árboles.

DECRETO 2021-3319 SIA 678156 -- 410 Subvenciones -- Expediente 3172/2021 --
«xxxxxxxxxx» Conselleria  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,
Emergencia  Climática  y  Transición  Ecológica  --  Solicitud
subvención obras de acondicionamiento  de caminos rurales
para el ejercicio 2021.

DECRETO 2021-3320 SIA  677987  --  420  Personal  --  Expediente  20477/2020  --
Múltiples  interesados  --  Abono  de  productividad  -
PRODUCTIVIDAD EXTRAORDIANARIA COVID – POLICIA.

DECRETO 2021-3321 SIA 678079  --  110 Estadística  --  Expediente  15442/2021  --
GENERAL: ALTAS MES SEPTIEMBRE.

DECRETO 2021-3322 SIA 677980  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
17079/2021  --  Anticipos  de  nómina  -  ANTICIPO  NOMINA
MES OCTUBRE 2021.

DECRETO 2021-3323 SIA 2306837 -- 400 Contratación --  Expediente 16910/2021
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»  contrato  menor  -  SERVICIOS
REDACCIÓN  ESTUDIO  BASICO   MINIMIZACION  DE
INFILTRACIONES  DE  AGUA  SALOBRE  EN  LA  RED  DE
ALCANTARILLADO.

DECRETO 2021-3324 SIA  678270  --  510  Educación  --  Expediente  2316/2021  --
Múltiples  interesados  --  Proceso  de  admisión  alumnado
EEIIMM  (Procedimiento)  -  Curso  2021-2022.  EEIIMM
Doloretes y Pintor Tasio --  - ALTAS SEPTIEMBRE.

DECRETO 2021-3325 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5116/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Bonifican  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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DECRETO 2021-3326 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
9492/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3327 SIA 678200 -- 310 Planeamiento -- Expediente 13829/2020 --
Aprobación del DIE relativo a la modificación puntual DG/8-
2020-75, Alteración de la cualificación de diversas parcelas en
la ordenación pormenorizada en suelo urbano.

DECRETO 2021-3328 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16731/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 115 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  AYUDA  ECONOMICA  PARA
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3329 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16729/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 111 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  AYUDA  ECONOMICA  PARA
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3330 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16700/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE.  1129  DE  SOLICITUD  GENT  D’OR  PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3331 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 17308/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» FUNERARIA  LA  MAGDALENA  SL  --
Inhumación en nínxol.

DECRETO 2021-3332 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 17306/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» FUNERARIA  LA
MAGDALENA SL,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Inhumación
en nínxol.

DECRETO 2021-3333 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  17074/2021  --
Permiso por enfermedad grave de larga duración de familiar
solicitado por «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3334 Expediente  15474/2019.  Dejar  sin  efecto  comunicación
actividad de "Salón de uñas", en  «xxxxxxxxxx»,  recayente a
«xxxxxxxxxx»,  n.º,  ref.  catastral  «xxxxxxxxxx»,  a  nombre de
«xxxxxxxxxx», por implantación de nueva actividad. 

DECRETO 2021-3335 Expediente  14589/2021.-  Extinción  licencia  de  actividad
2016/1  de  «xxxxxxxxxx»,  en   «xxxxxxxxxx»,  ref.  catastral
«xxxxxxxxxx»,  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx»,  por  nueva
actividad.

DECRETO 2021-3336 Expediente 14693/2021.- Extinción de licencia de actividad de
«xxxxxxxxxx»,  en  «xxxxxxxxxx»,  esquina  «xxxxxxxxxx»,  a
nombre de «xxxxxxxxxx», por nueva actividad.

DECRETO 2021-3337 Expediente  JGL/2021/42  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  sesión  ordinaria  a
celebrar el 13 de Octubre de 2021 a las 11:00 horas.
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DECRETO 2021-3338 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  17005/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras - OVP EXPTE. 17003/2021.

DECRETO 2021-3339 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9363/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  377/2021.  --  Decreto
resolución expediente sancionador.

DECRETO 2021-3340 Expediente  JGL/2021/43  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión extraordinaria y
pública a celebrar el día 13 de Octubre de 2021 a las 11:30
horas.

DECRETO 2021-3341 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 17163/2021 --
Por infracción de materia de contaminación acústica - ACTA
UPAM 716/2021 -- Decreto incoación expediente sancionador.

DECRETO 2021-3342 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 17162/2021 --
Por infracción de materia de contaminación acústica - ACTA
UPAM 714/2021 -- Decreto incoación expediente sancionador.

DECRETO 2021-3343 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 17161/2021 --
Por infracción de materia de contaminación acústica - ACTA
UPAM  713/2021  --  Decreto  de  incoación  expediente
sancionador.

DECRETO 2021-3344 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
17007/2021 -- EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITO
Nº. 8GC/2021.

DECRETO 2021-3345 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
16991/2021 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
Empresas IED24/21.

DECRETO 2021-3346 SIA  678130  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
16361/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- AUTORIZACION
DEMANIAL  DESTINO  A  LA  INSTALACIÓN  BARRA
FESTIVAL DE FLAMENCO --  DECLARAR DESIERTO.

DECRETO 2021-3347 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
17080/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA POLICIA
LOCAL  715/2021   POR  INFRACCIÓN”N   NORMATIVA
PERROS P.P. A «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3348 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13294/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 46 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  AYUDA  ECONOMICA  PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3349 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  17012/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  No  dar  conformidad  a
Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2021-3350 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  13200/2020  --   --
Responsabilidad patrimonial Pública -  «xxxxxxxxxx». Solicitud
por mal funcionamiento de la administración, reconocimiento
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bonificación familia numerosa en el IBI – Desestimación.

DECRETO 2021-3351 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  13186/2020  –
Responsabilidad  patrimonial  -  «xxxxxxxxxx».  Solicitud
devolución tasa mesas y sillas  plazo por encontrarse cerrado
el Ayuntamiento – Desestimatorio.

DECRETO 2021-3352 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  12744/2020  --
Responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  Publica  -
«xxxxxxxxxx».  Caída  por  cinta  mal  colocada  en  el  Paseo
Perez Bayer – Desestimacion.

DECRETO 2021-3353 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  16998/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Autorización  de  paso  de
vehículos de más de 10 toneladas.

DECRETO 2021-3354 SIA  678224  --  330  Actividades  --  Expediente  9361/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación  acústica  -  Acta  UPAM  376/2021.  --  Decreto
resolución expediente sancionador.

DECRETO 2021-3355 SIA  678270  --  510  Educación  --  Expediente  2316/2021  --
Múltiples  interesados  --  Proceso  de  admisión  alumnado
EEIIMM  (Procedimiento)  -  Curso  2021-2022.  EEIIMM
Doloretes y Pintor Tasio --  BAJAS SEPTIEMBRE.

DECRETO 2021-3356 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
Ref. «xxxxxxxxxx» (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3357 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
Ref. «xxxxxxxxxx» (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3358 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  19736/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Inadmisión  recurso  contra
Decreto  ANULACION,  DEVOLUCION  Y  LIQUIDACION  IBI
(Res.Catastral "ejecución sentencia") pasa a R⁄RÚSTICA.

DECRETO 2021-3359 SIA 1219715 -- 250 Recaudación -- Expediente 17068/2021 --
COMPENSACION DEUDAS FACTURA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3360 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
Ref. «xxxxxxxxxx» (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3361 SIA  678130  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14715/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- AUTORIZACION
DEMANIAL DESTINO A LA INSTALACIÓN BARRA FIESTAS
SANTO TOMAS --  Devolución garantía provisional.

DECRETO 2021-3362 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  17468/2021  --
Múltiples  interesados  --  Baja  del  padrón  de  oficio  por
caducidad  -  CIUDADANOS  NO_ENCSARP  DEL  FICHERO
H12028IA.121 AL FICHERO H12028IA.321.

DECRETO 2021-3363 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  17334/2021  --
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Múltiples interesados -- Baja del padrón de oficio a instancia
de parte - «xxxxxxxxxx» (MENORES SOLOS).

DECRETO 2021-3364 SIA  678147  -- 440  Servicios  Públicos  --  Expediente
17319/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Incidencias  -
sollicitud  tall  suministrament  aigua  potable  25/10/2021-
FOBEAPSA.

DECRETO 2021-3365 SIA 678107 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 3765/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Ordenanza  serv.  recollida
residus i Ecoparc - ACTA UPAM 16/2021 DE INFRACCIÓN -
DEPOSITAR  ESCOMBROS  Y  DIVERSOS  ENSERES  EN
CONTENEDORES RSU.

DECRETO 2021-3366 SIA 677965 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 17156/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Autorización - Solicitud para
la recogida de Aceitunas de «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3367 SIA 677965 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 17154/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Autorización - Solicitud para
la recogida de Aceitunas de «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3368 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  17421/2021  --
Múltiples  interesados  --  Baja  del  padrón  de  oficio  por
caducidad - CIUDADANOS ENCSARP 321-521.

DECRETO 2021-3369 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
17332/2021  --  EXPEDIENTE  TRANSFERENCIA  DE
CREDITO Nº. 15TR/2021.

DECRETO 2021-3370 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  14248/2021  --
Abono de gratificaciones  -  Gratificaciones al  personal  de la
Policía Local. JULIO 2021.

DECRETO 2021-3371 Expediente 3826/2021-Consulta Pública Portal web Memoria
Concejalía  de  Urbanismo  relativa  a  procedimiento  de
elaboración  de  nueva  Ordenanza  municipal  de  limpieza,
salubridad y ornato de solares, terrenos y edificaciones.

DECRETO 2021-3372 SIA  678095  --  430  Sanidad  y  Consumo --   RENOVACIÓN
LICENCIA  A  NOMBRE  «xxxxxxxxxx»   para   tenencia
PERRO.P.P.

DECRETO 2021-3373 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
17186/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE. 1138 DE SOLICITUD DE CARNET GENT D’OR.

DECRETO 2021-3374 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 17374/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» FUNERARIA  LA
MAGDALENA SL,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Inhumación
en nínxol.

DECRETO 2021-3375 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
13658/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA  POLICIA
LOCAL   529/2021  a  «xxxxxxxxxx» POR  INFRACCIÓN
INCUMPLIMIENTO NORMATIVA PERRO P.P.
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DECRETO 2021-3376 220  Gestión  Tributaria  --  Expediente  11241/2017  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Declaración no sujeción IIVTNU de la transmisión de inmueble
con referencia catastral   «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3377 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13341/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Desestimación
bonificación  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, vehículos de colección de más de 25 años.

DECRETO 2021-3378 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15763/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2021-3379 Expediente  13313/2020  -incoación  orden  de  ejecución  a
«xxxxxxxxxx» por  indebidas  condiciones  de  seguridad,
salubridad  y  ornato  que  presenta  el  inmueble  sito  en
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3380 Expediente 15936/2021. Apertura BENICASSIM FLAMENCO
FUSION GASTRO FESTIVAL del 8 al 12 de octubre de 2021.

DECRETO 2021-3381 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  17414/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Permiso  por  paternidad  -
Permiso  de  paternidad  solicitado  por  «xxxxxxxxxx» (16
semanas).

DECRETO 2021-3382 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  8443/2021  --
Responsabilidad patrimonial-  «xxxxxxxxxx». Reclamación por
daños en el carril bici que une el cami la ratlla con la CV-149.

DECRETO 2021-3383 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
17396/2021 -- Propuesta de gasto - PAGO ANTICIPADO DEL
100%  DE  LA  SUBVENCION  NOMINATIVA  A  LA  "CRUZ
ROJA ESPAÑOLA" PARA EL AÑO 2021.

DECRETO 2021-3384 SIA 678168 -Expediente 10526/2021 --  «xxxxxxxxxx» AUTO
APLICACIONES ELECTRICAS -- Prorrogas - 1º PRORROGA
CONTRATO  de  Suministros  para  mantenimiento  vehículos
brigada de obras.

DECRETO 2021-3385 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10491/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCION  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3386 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 8503/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-3387 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
Ref. catastral «xxxxxxxxxx» (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3388 SIA  678147  --  390  Obras  y  Servicios  --  Expediente
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15729/2021 -- Aprobación Plan Evaluación de Riesgos de las
obras de Reparación de Depuradora por inundaciones.

DECRETO 2021-3389 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  10218/2021  --
Permiso  de  paternidad  solicitado  por  «xxxxxxxxxx» (16
semanas), Agente de Policía Local -- Semana n.º 8.

DECRETO 2021-3390 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  16744/2021  --
Nombramiento  interino  de  «xxxxxxxxxx» como  Auxiliar  de
Turismo por ejecución de programa.

DECRETO 2021-3391 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  11061/2018  --
Responsabilidad patrimonial  - «xxxxxxxxxx». RECLAMACIÓN
DAÑOS  POR  CAIDA  EN  VIA  PÚBLICA  POR
ESTRECHAMIENTO ACERA -- Levantamiento suspensión.

DECRETO 2021-3392 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  3714/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de parcelación.

DECRETO 2021-3393 Expediente  7075/2021.  Declarar  el  inicio  del  cómputo  del
plazo de 2 meses concedido mediante Decreto n.º 2572 de
fecha  30/07/2021  para  adecuar  las  obras  realizadas  en
«Paseo Bernat Artola n.º 22 (ref. catastral «xxxxxxxxxx»)

DECRETO 2021-3394 SIA  678090  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
15639/2021  --Responsabilidad  patrimonial  de  la
Administración  Pública  -  «xxxxxxxxxx»,  levantamientos,
desplazamientos  provocados  por  las  raices  del  arbolado
viario. en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3395 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  14677/2021  --  --
Responsabilidad patrimonial  «xxxxxxxxxx» Grietas en lateral
vivienda por rotura tubería suministro agua (08/08/2021).

DECRETO 2021-3396 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  16214/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras - DR EXPTE. 15357/2021.

DECRETO 2021-3397 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  16408/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx».  Ocupación de la vía pública por
obras - DR EXPTE. 16407/2021.

DECRETO 2021-3398 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  17121/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia tala de árboles.

DECRETO 2021-3399 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  16380/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Autorización  de  paso  de
vehículos de más de 10 toneladas - 2 VEHÍCULOS.

DECRETO 2021-3400 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10600/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3401 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13320/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
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SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3402 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 638/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-3403 Expte.  13307/2021.  Extinción  licencia  de  actividad  de
"Cafetería panadería",  en Avda. Ferrandis Salvador, nº 160-
bajo,  a  nombre  de  «xxxxxxxxxx»,  expte.  2004/19,  por
implantación de nueva actividad en la misma ubicación.

DECRETO 2021-3404 SIA  678024  --  545  REACTIVA  --  Expediente  4223/2021  --
Concesión  de  subvención  directa  -  PLAN  RESISTIR  --
CUENTA JUSTIFICATIVA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3405 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16751/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 118 DE
JUSTIFICACION DE LA AYUDA ECONOMICA.

DECRETO 2021-3406 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16727/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 109 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  AYUDA  ECONOMICA  PARA
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3407 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  17609/2021  --
RESOLUCION SANCIONADOR --

DECRETO 2021-3408 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  17609/2021  --
RESOLUCION SANCIONADOR.

DECRETO 2021-3409 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15755/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3410 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10490/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3411 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16363/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3412 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
5560/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  de
devolución Precios Públicos.

DECRETO 2021-3413 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
5972/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3414 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5122/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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DECRETO 2021-3415 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
17557/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA POLICIA
LOCAL  Nº  271/2021  POR  INFRACCIÓN  ORDENANZA
ANIMALES COMPAÑIA A «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3416 SIA  678024  --  545  REACTIVA  --  Expediente  4223/2021
Concesión de subvención directa - PLAN RESISTIR -- cuenta
justificativa Eco-Tenis.

DECRETO 2021-3417 SIA  678024  --  545  REACTIVA  --  Expediente  4223/2021  --
Concesión  de  subvención  directa  -  PLAN  RESISTIR  --
CUENTA JUSTIFICATIVA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3418 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
17344/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  D’or  -
EXPTE. 1139 DE SOLICITUD DE GENT D’OR.

DECRETO 2021-3419 SIA  678113  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16896/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  Gent  D’or  -  EX`TE-1134  Y  1135  DE
SOLICITUD DE GENT D’OR.

DECRETO 2021-3420 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
17466/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE.  DE  SOLICITUD  DE  CARNET  GENT  D`OR  PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3421 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  17656/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-38.

DECRETO 2021-3422 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  17637/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-37.

DECRETO 2021-3423 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 17498/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» FUNERARIA  LA
MAGDALENA SL -- Inhumación en sepultura.

DECRETO 2021-3424 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 9895/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en el Impuesto
sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  en  función  de  las
características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2021-3425 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16239/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2021-3426 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14922/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCION  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.

DECRETO 2021-3427 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15010/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  SOLICITUD
DEVOLUCIÓN  TASA  MERCADO  DEL  JUEVES  1º
SEMESTRE 2021.
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DECRETO 2021-3428 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  13978/2021  --
«xxxxxxxxxx» COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES
ZFG -- Licencia de obra menor - + OVP PLATAFORMA.

DECRETO 2021-3429 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  17429/2021  --
«xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por obras.

DECRETO 2021-3430 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  5455/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-3431 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  17135/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de
Obra Mayor.

DECRETO 2021-3432 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  16739/2021  --
Nombramiento  interino  de  «xxxxxxxxxx» como  Auxiliar  de
Turismo por ejecución de programa - Desde el 16/10/2021.

DECRETO 2021-3433 SIA 678145 -- 410 Subvenciones -- Expediente 13872/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Justificación de subvención de
concesión directa - AMPA COLEGIO PALMERAR. ESCUELA
DE VERANO 2021. «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3434 Expediente  JGL/2021/44  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión extraordinaria y
urgente  a  celebrar  el  día  18 de  octubre  de 2021  a  las  13
horas.

DECRETO 2021-3435 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 16081/2021 --
suministro  por  procedimiento  abierto  simplificado  -
SUMINISTRO DE UN MODULO TRIPLE PARA PUNTO DE
PLAYA ACCESIBLE en  la  playa  Els  Terrers.  2021/16081/6
SUM.

DECRETO 2021-3436 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 9903/2021 --
obras por procedimiento abierto simplificado - Colocación de
caudalímetros  en  la  EDAR  de  Benicassim.  Aprobación  del
expediente de contratación.

DECRETO 2021-3437 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
17257/2021  --  Múltiples  interesados  --  CONTENCIOSO  –
PO_377/2021.

DECRETO 2021-3438 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16669/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 121 DE
JUSTIFICACION  DE  LA  AYUDA  ECONOMICA  PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3439 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15767/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3440 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16241/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.
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DECRETO 2021-3441 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15764/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3442 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16240/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3443 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16422/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2021-3444 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  17731/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-42.

DECRETO 2021-3445 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  17725/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-41.

DECRETO 2021-3446 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  17719/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-40.

DECRETO 2021-3447 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  17661/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-39.

DECRETO 2021-3448 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  1512/2020  --  -
Responsabilidad patrimonial -  «xxxxxxxxxx»- REVENTON DE
RUEDA  TRASERA  DERECHA  NUEVA  ROTONDA  DE
CONSUM – Estimacion.

DECRETO 2021-3449 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  21057/2019  --
Múltiples interesados -- Licencia de obra mayor – Hotel.

DECRETO 2021-3450 Expediente  15759/2021  -Incoar  a  «xxxxxxxxxx» y
«xxxxxxxxxx» expediente  de  restauración  de  la  legalidad
urbanística  por  las  obras  realizadas  sin  licencia  en
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3451 Expediente 5171/2020 Proceder a la ejecución subsidiaria de
orden  de  ejecución  en  el  inmueble  sito  «xxxxxxxxxx»
(referencia catastral  «xxxxxxxxxx» y  «xxxxxxxxxx»), corriendo
los gastos a cargo de «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3452 SIA 678275  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
46/2021  --  ANTICIPO DE CAJA FIJA TEATRO  2021  (CTA
3/21).

DECRETO 2021-3453 SIA 678168 -- 400 Contratación -- Expediente 16812/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Modificados  -  1  Modificado-
ampliación   del  contrato  de  Limpieza  de  edificios  y
dependencias municipales del Ayuntamiento de Benicassim.

DECRETO 2021-3454 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16732/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 116 DE
JUSTIFICACION DE LA AYUDA ECONOMICA.
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DECRETO 2021-3455 SIA  678120  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
17776/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 528 DE
SOLICITUD  DE  TARJETA  DE  APARCAMIENTO  PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3456 SIA 678012 -- 400 Contratación -- Expediente 16365/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Autorización transporte escolar
- Autorización transporte escolar rutas azul, roja y verde Ies
Violant de Casalduch, para el curso 2021/2022.

DECRETO 2021-3457 SIA  678270  --  510  Educación  --  Expediente  14941/2020  --
Múltiples  interesados  --  Escuela  Municipal  de  Idiomas
(Procedimiento)  -  Procedimiento  Idiomas  curso  2020-21  --
BAJAS NOVIEMBRE II

DECRETO 2021-3458 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 17747/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Inhumación en nínxol.

DECRETO 2021-3459 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14603/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  de
devolución Precios Públicos.

DECRETO 2021-3460 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10590/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  de
devolución Precios Públicos.

DECRETO 2021-3461 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
(RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3462 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  17757/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  INADMISION BONIFICACION
IBI URBANA FAMILIA NUMEROSA (FUERA PLAZO).

DECRETO 2021-3463 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17272/2021  --  Liquidación  -  LIQUIDACIÓN  ESCUELA
MUNICIPAL INFANTIL MES SEPTIEMBRE 2021.

DECRETO 2021-3464 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  2580/2020  --
Múltiples  interesados  --  CONSTITUCIÓN  BOLSA  DE
TRABAJO TEMPORAL DE ORDENANZAS.

DECRETO 2021-3465 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  17506/2021  -
Nombramiento  de  «xxxxxxxxxx» como  Oficial  de  la  Policía
Local, funcionario de carrera.

DECRETO 2021-3466 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  17072/2021  --
Abono de productividad - Abono de productividad - BRIGADA
DE OBRAS: Asiduidad Playas 2021.

DECRETO 2021-3467 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  17070/2021  --
Abono de productividad - Abono de productividad - BRIGADA
DE OBRAS: Limpieza Playas 2021.

DECRETO 2021-3468 Expediente  17908/2020  --Incoar  a  «xxxxxxxxxx» y  a
«xxxxxxxxxx» expediente  de  restauración  de  la  legalidad
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urbanística por las obras realizadas en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3469 Expediente  6206/2021  -Incoar  a  «xxxxxxxxxx»,  a
«xxxxxxxxxx», y a «xxxxxxxxxx»,  expediente de restauración
de la legalidad urbanística por las obras realizadas sin licencia
en  «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3470 SIA  678156  --  510  Educación  --  Expediente  17581/2021  --
Solicitud  subvenciones  la  realización  de  actividades
extraescolares, complementarias población escolar entre 3 y
18 años curso 2021-2022.

DECRETO 2021-3471 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14273/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DEVOLUCION  IBIU  VARIOS  AÑOS  (RESOLUCION
CATASTRAL) 9478303 0005.

DECRETO 2021-3472 SIA  1219724  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
1807/2019  --  Múltiples  interesados  --  ANULACION,
DEVOLUCION  Y  LIQUIDACION  IBI  (RESOLUCION
CATASTRAL "SEGREGACION") 

DECRETO 2021-3473 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16060/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3474 SIA  678101  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
17237/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Renuncia parada
núm. 30A mercat dijous.

DECRETO 2021-3475 Expediente  16772/2021  Solicitud  devolución  de  garantía
relacionado con el "Contrato de Servicios por Procedimiento
Abierto, Servicios auxiliares espacios culturales y educativos.
GEST 227/2017/1, 3115/2018/1 y 2838/2019".

DECRETO 2021-3476 Expediente  15837/2021  --  «xxxxxxxxxx» T-SYSTEMS  ITC
IBERIA SAU -- Solicitud devolución de garantía contrato de
servicios  "Mantenimiento  Help  Desk  de  aplicaciones  de  la
empresa  T-Systems  ITC  Iberia  SAU"  2014/2,  2016/4  y
2394/2017.

DECRETO 2021-3477 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
16752/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 119 DE
JUSTIFICACION DE LA AYUDA ECONOMICA.

DECRETO 2021-3478 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 17882/2021 --
«xxxxxxxxxx» FUNERARIA  LA  MAGDALENA  SL,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Inhumación en nínxol.

DECRETO 2021-3479 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
17696/2021 -- «xxxxxxxxxx» PERIS RAMON, INMACULADA»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Gent Dor - EXPTE. 1142 y 1143
DE  SOLICITUD  GENT  D’OR  PARA  «xxxxxxxxxx» E
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3480 SIA 677965 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 6115/2021
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-- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Gent D’or - EXPTE. 1091 DE
SOLICITUD DE CARNET GENT D’OR PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3481 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  13038/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  2021-002328-00001556-
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3482 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  13807/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  2021-002328-00001788  -
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3483 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  13046/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  2021-002328-00001521-
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3484 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
17852/2021  --  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo
Número  2  de  Castello  de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- CONTENCIOSO
– PO_390/2021.

DECRETO 2021-3485 SIA  678074  --  100  Secretaría  --  Expediente  16459/2021  --
Asistencia  Concejales  -  Asistencias  Concejales  Organos
Colegiados Periodo 16/09/2021 a 15/10/2021.

DECRETO 2021-3486 SIA  1219748  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
15064/2021 -- Solicitud RC - Cuenta justificada del libramiento
para compra botellas para campaña de tratamiento de orín de
perros en vía pública.

DECRETO 2021-3487 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
17471/2021 --  Aprobar  los gastos en concepto de Dietas  y
Locomoción de «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3488 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
17852/2021  --  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo
Número  2  de  Castello  de  la  Plana,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- CONTENCIOSO
– PO_390/2021.

DECRETO 2021-3489 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10916/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  de
devolución Precios Públicos.

DECRETO 2021-3490 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17526/2021 -- Liquidación - LIQUIDACION TASA AYUDA A
DOMICILIO MES DE SEPTIEMBRE 2021.

DECRETO 2021-3491 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14271/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBIU  VARIOS
AÑOS (RESOLUCION CATASTRAL) 9379901 0022.

DECRETO 2021-3492 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  977/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DESESTIMACION
BONIFICACION IBI URBANA (ENERGIA SOLAR).
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DECRETO 2021-3493 Expediente  JGL/2021/45  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  sesión  ordinaria  a
celebrar el 25 de octubre de 2021 a las 11:30 horas.

DECRETO 2021-3494 Expediente  JGL/2021/46  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta de Gobierno Local  sesión extraordinaria
pública a celebrar el 25 de octubre de 2021 a las 11:45 horas.

DECRETO 2021-3495 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  17552/2021  --
Abono  de  productividad  -  Abono  de  productividad  a
«xxxxxxxxxx» por sustitución del Sr. Interventor 16 agosto al 8
septiembre 2021.

DECRETO 2021-3496 SIA 678160 -- 420 Personal -- CONSTITUCION BOLSA DE
TRABAJO  TEMPORAL  DE  ORDENANZAS  --  Anula  y
sustituye Decreto de Alcaldía n.º 2021-3464.

DECRETO 2021-3497 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  7807/2021  --
«xxxxxxxxxx» NEDGIA  CEGAS,  S.A.  --  Licencia  de  obra
menor de zanja.

DECRETO 2021-3498 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9882/2021  --
«xxxxxxxxxx» NEDGIA  CEGAS,  S.A.  --  Licencia  de  obra
menor de zanja.

DECRETO 2021-3499 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9410/2021  --
«xxxxxxxxxx» NEDGIA  CEGAS,  S.A.  --  Licencia  de  obra
menor de zanja.

DECRETO 2021-3500 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  17917/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor - +OVP
CON ANDAMIO.

DECRETO 2021-3501 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9139/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor.

DECRETO 2021-3502 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  5999/2021  --
«xxxxxxxxxx» 1300-I-DE-REDES -- Licencia de obra menor de
zanja.

DECRETO 2021-3503 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  16272/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  grua  -
INSTALACIÓN DE 2 GRÚAS.

DECRETO 2021-3504 Aceptación  realización  acción  formativa  online  y  gratuita  -
Herramientas  para  fomentar  conciliación  y  teletrabajo  -
«xxxxxxxxxx» - Operador Informático.

DECRETO 2021-3505 Aceptación realización curso online y gratuito "Implicaciones
prácticas de contratación para las AAPP. Blockchain, internet
de las cosas, plataformas digitales, transparencia algorítmica,
ética y protección de datos" «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3506 SIA 678164 --  545 REACTIVA --  Expediente  13231/2021 --
Solicitud  subvenciones  autónomos,  microempresas  y
pequeñas  empresas  COVID-19  -  PLAN  RESISTIR  II  -
REMANENTE  PRIMERA  EDICIÓN  --  APROBACIÓN
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CUENTAS JUSTIFICATIVAS 2º REMESA.

DECRETO 2021-3507 Expediente  16773/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Solicitud devolución de garantía relacionado con el  contrato
de  "Servicios  por  procedimiento  abierto  -  «xxxxxxxxxx»
Servicios auxiliares del ·rea de turismo".

DECRETO 2021-3508 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 19179/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Inhumación en nínxol.

DECRETO 2021-3509 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
17869/2021  --  EXPEDIENTE  GENERACIÓN  CREDITO
9GC/2021.

DECRETO 2021-3510 SIA 678225 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 1189/2021 --
Múltiples  interesados  --  Huertos  Urbanos  Sostenibles  3ª
Edición -- Adjudicación de las parcelas de los huertos urbanos
sostenibles.

DECRETO 2021-3511 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
17791/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D28/21.

DECRETO 2021-3512 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 5684/2021
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2021-3513 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13018/2021  --  Múltiples  interesados  --  Liquidación  del
Impuesto sobre  el  Incremento  de Valor  de los  Terrenos de
Naturaleza Urbana (Mortis Causa) // BONIFICACION.

DECRETO 2021-3514 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
B12236394  ENGINYERIA  PC  SL  --  DEVOLUCION  IBI
URBANA (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3515 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
«xxxxxxxxxx» ENGINYERIA  PC  SL  --  DEVOLUCION  IBI
URBANA (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3516 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
B12236394  ENGINYERIA  PC  SL  --  DEVOLUCION  IBI
URBANA (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3517 Expediente  15333/2020.  Dar  conformidad  a  la  Declaración
responsable  para  amenizacion  musical,  «xxxxxxxxxx»,  en
«xxxxxxxxxx»,  y  proceder  al  archivo expediente  15275/2019
incoación de medida de policía.

DECRETO 2021-3518 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  16917/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras - DR EXPTE. 16916/2021.

DECRETO 2021-3519 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9414/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  menor  de
zanja.
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DECRETO 2021-3520 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  9967/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  menor  de
zanja.

DECRETO 2021-3521 SIA 1219254 -- 330 Actividades -- Expediente 11623/2018 --
Conceder  autorización  para  el  inicio  de  la  actividad  de
Restaurante con comidas para llevar  en la  «xxxxxxxxxx»,  a
nombre de «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3522 Autorización  asistencia  curso  gratuito  Actuaciones
urbanísticas  sujetas  a  licencia  o  declaración  responsable  -
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3523 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  17326/2021  --
Abono de productividad - Abono de productividad al personal
POLICIA LOCAL. Jefaturas de Servicio SEPTIEMBRE 2021.

DECRETO 2021-3524 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  1515/2020  -
Responsabilidad  patrimonial  «xxxxxxxxxx».  Reventón  rueda
izquierda delantera del vehículo matricula «xxxxxxxxxx» como
consecuencia  de  un  bache  en  el  camino  la  ratlla  hacia  la
playa.

DECRETO 2021-3525 SIA  678148  --  300  Obras  --  Expediente  3839/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DEVOLUCION DE GARANTIA.

DECRETO 2021-3526 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  3154/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2021-3527 Expediente 14634/2021 Incoar a «xxxxxxxxxx» y «xxxxxxxxxx»
expediente de restauración de la legalidad urbanística por las
obras realizadas sin licencia en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3528 xpediente  14318/2021  Incoar  a  «xxxxxxxxxx» y  a
«xxxxxxxxxx» expediente  de  restauración  de  la  legalidad
urbanística por las obras realizadas en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3529 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  19228/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCION SANCIONADOR.

DECRETO 2021-3530 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  19228/2021  --
Aplicación Diputación - RESOLUCION SANCIONADOR.

DECRETO 2021-3531 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
B12236394  ENGINYERIA  PC  SL  --  DEVOLUCION  IBI
URBANA (RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3532 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  19237/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-35.

DECRETO 2021-3533 SIA  1219750  --  225  Catastro  --  Expediente  16815/2021  --
Múltiples interesados -- Rectificación Liquidaciones Impuesto
Bienes Inmuebles Urbanos.

DECRETO 2021-3534 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16098/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de sanción.
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DECRETO 2021-3535 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17356/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Exención en el
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  por
minusvalía.

DECRETO 2021-3536 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17348/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Exención en el
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  por
minusvalía.

DECRETO 2021-3537 SIA  1979690  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
5359/2021  --  BBVA  EMPRESAS  4  FONDO  DE
TITULIZACION DE ACTIVOS, EUROPEA DE TITULIZACION
S.A. SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION
-- Devolución de ingresos indebidos IIVTNU.

DECRETO 2021-3538 SIA 678156 -- 410 Subvenciones -- Expediente 3864/2021 --
Múltiple  interesados  --  Inclusión  en  el  Plan  Cerámico  de
Regeneración Urbana. Diputación Provincial 2021.

DECRETO 2021-3539 SIA 678164 --  545 REACTIVA --  Expediente  13231/2021 --
Solicitud  subvenciones  autónomos,  microempresas  y
pequeñas  empresas  COVID-19  -  PLAN  RESISTIR  II  -
REMANENTE  PRIMERA  EDICIÓN  --  APROBACION
CUENTAS JUSTIFICATIVAS 3º REMESA.

DECRETO 2021-3540 SIA  678157  --  Expediente  7651/2021  --  Aprobación  de
proyecto de obras de "Tapado 3 pasos inferiores públicos en
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3541 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  13369/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  2021-002328-00001794  -
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3542 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  13031/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  2021-002328-00001539-
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3543 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  13892/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA UPAM N.º 582.

DECRETO 2021-3544 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  13896/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- ACTA UPAM 583/21.

DECRETO 2021-3545 SIA 678153 -- 440 Servicios Públicos -- Expediente 1457/2021
--  Incidencias  -  Facturacio  envasos  lleugers  setembre
Ecoembes any 2021.

DECRETO 2021-3546 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
14087/2021  --  COSTAS  PROCESALES  -  Juicio  Verbal
953/2020.

DECRETO 2021-3547 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
17888/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS25/21.

DECRETO 2021-3548 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
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3788/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Propuesta  de
gasto  -  CERTIFICACION  Nº  8  OBRAS  "PROLONGACIÓN
CV-149" 

DECRETO 2021-3549 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
17825/2021  --  EXPEDIENTE  TRANSFERENCIAS  DE
CREDITO 16TR/2021 --

DECRETO 2021-3550 SIA  678157  --  Expediente  17933/2021  --  Aprobación  del
Proyecto de obras de Acondicionamiento y mejora de camino
rural de Miravet (término municipal de Benicassim).

DECRETO 2021-3551 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
19212/2021  --  EXPEDIENTE  TRANSFERENCIAS  DE
CREDITO 17TR/2021.

DECRETO 2021-3552 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16102/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de sanción.

DECRETO 2021-3553 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14271/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBIU  VARIOS
AÑOS (RESOLUCION CATASTRAL) 9379901 0022.

DECRETO 2021-3554 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  18454/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  IBI  URBANA
(RESOLUCION CATASTRAL).

DECRETO 2021-3555 Aceptación realización curso online y gratuito - Preparant el
nivell C2 de Valencia - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3556 SIA  678152  --  420  Personal  --  Expediente  2737/2021  --
Prolongación  de  la  permanencia  en  el  servicio  activo  a
«xxxxxxxxxx» 

DECRETO 2021-3557 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 17978/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- contrato menor - Nuevo parque
en recinto skatepark Expt. 2021/17798/10C MENOBRA.

DECRETO 2021-3558 SIA  678161  --  100  Secretaría  --  Expediente  16474/2021  --
Múltiples interesados --Decreto de vacante de Juez de Paz
Sustituto  para  que  las  personas  interesadas  presenten
solicitud.

DECRETO 2021-3559 SIA 678164 --  545 REACTIVA --  Expediente  13231/2021 --
Solicitud  subvenciones  autónomos,  microempresas  y
pequeñas  empresas  COVID-19  -  PLAN  RESISTIR  II  -
REMANENTE PRIMERA EDICION -- APROBACION CUENTA
JUSTIFICATIVA REMESA 4.

DECRETO 2021-3560 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 19304/2021 --
«xxxxxxxxxx» NUEVO  TANATORIO  SL,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Inhumación  en
columbari.

DECRETO 2021-3561 SIA  678024  --  410  Subvenciones  --Expediente  6342/202
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«xxxxxxxxxx» Diputación Provincial Concesión de subvención
directa-Solicitud.  Convenio  con  la  Diputación  para  la
realización  de  la  inversión  "CERRAMIENTO  PERIMETRAL
PARA RECINTO DE FESTIVALES".

DECRETO 2021-3562 SIA 678202 -- 310 Planeamiento -- Expediente 14146/2018 --
Solicitud de cesión de servidumbre para instalación de Centro
de Transformación en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3563 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  19339/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-43.

DECRETO 2021-3564 SIA  678090  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
17876/2021 --  Responsabilidad patrimonial  «xxxxxxxxxx».En
ejecución de las  Sentencias - PO_180/2014 ,  RA 251/2018 y
RC 4560/2020.

DECRETO 2021-3565 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  16020/2021  -
Responsabilidad patrimonial - SERVICIO DE EMERGENCIAS
MEDICAS DE CS, SL- piedra grandes dimensiones  la ladera
en  Desierto  Las  Palmas  --  Inadminision  competencia  otra
administración.

DECRETO 2021-3566 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  1852/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  No  dar  conformidad  a  la
Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2021-3567 SIA  678007  --  420  Personal  --  Expediente  19397/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Reducción  de  jornada  -
Reincorporación  de  «xxxxxxxxxx» a  la  jornada  laboral
ordinaria.

DECRETO 2021-3568 Aceptación  realización  curso  online  y  gratuito  -  La
responsabilidad  de  los  EEPP  en  el  contexto  actual  -
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3569 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  14273/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DEVOLUCION  IBIU  VARIOS  AÑOS  (RESOLUCION
CATASTRAL) «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3570 Expediente  PLN/2021/16  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Pleno Ordinario a celebrar el día 29 de Octubre
de 9:30 horas por vía Telematica.

DECRETO 2021-3571 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  10661/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  ACTA  UPAM  N∫  442_2021
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

DECRETO 2021-3572 SIA 678275  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
46/2021  --  Rectificación  Decreto  de  Alcaldía  por  el  que  se
aprobó el anticipo de caja fija teatro 2021.-

DECRETO 2021-3573 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
19192/2021 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
Empresas IED25/21.
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DECRETO 2021-3574 SIA 678156 -- 410 Subvenciones -- Expediente 17340/2021 --
Solicitud de ayudas para paliar los daños producidos por los
temporales de agosto y septiembre 2021 (GENERALITAT).

DECRETO 2021-3575 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
19324/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D29/21.

DECRETO 2021-3576 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  17041/2021  --
Seguros  Sociales  -  SEGUROS  SOCIALES  MES  DE
SEPTIEMBRE DE 2021 .

DECRETO 2021-3577 SIA  677950  --  160  Información  Concejales  --  Expediente
17807/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  del
expediente  relativo  a  a  la  instalación  de  una  antena  de
telefonía  en  solar  privado  en  las  inmediaciones  de  OASIS
PARK.

DECRETO 2021-3578 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  16894/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor - + OVP
CONTENEDOR.

DECRETO 2021-3579 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  17164/2021  --
X6658467J CATALIN TROFIN -- Ocupación de la vía pública
por obras - DR EXPTE. 15098/2021 --

DECRETO 2021-3580 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  17787/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras - DR EXPTE. 17783/2021.

DECRETO 2021-3581 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  17626/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras.

DECRETO 2021-3582 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  14346/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor - + OVP
CON PLATAFORMA ELEVADORA.

DECRETO 2021-3583 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  19529/2021  --
Aplicación Diputación - NMUL – 2021-44.

DECRETO 2021-3584 SIA  1219750  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10493/2021  --  «xxxxxxxxxx» --  Anular  y  dar  de  baja  las
liquidaciones  IIVTNU  del  inmueble  con  ref  catastral
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3585 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16100/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de sanción.

DECRETO 2021-3586 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17160/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de costas procesales.

DECRETO 2021-3587 Aceptación realización curso online y gratuito "Expedientes y
documentos  electrónicos  -  Elaboración  y  archivo"
«xxxxxxxxxx».
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DECRETO 2021-3588 SIA  678152  --  420  Personal  --  Expediente  416/2021  --
Jubilación voluntaria anticipada de «xxxxxxxxxx» - Denegación
y reingreso -- Anula y sustituye Decreto n.º 2021-22/10/21.

DECRETO 2021-3589 Aceptación  realización  curso  online  y  gratuito  -El  nuevo
Régimen Jurídico de los secretarios, interventores y tesoreros
de la Administración Local - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3590 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
19447/2021  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS26/21.

DECRETO 2021-3591 SIA 678157 -- Expediente 4028/2021 -- Aprobación del Plan
de Seguridad y Salud de las obras de "Impermeabilización de
cubierta en Polideportivo Municipal C/ Torre San Vicente".

DECRETO 2021-3592 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  18127/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DENUNCIA  GUARDIA  CIVIL
UPAM 21/21.

DECRETO 2021-3593 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
19496/2021  --  Múltiples  interesados  --  CONTENCIOSO  –
PA_400/2021.

DECRETO 2021-3594 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
19496/2021  --  Múltiples  interesados  --  CONTENCIOSO  –
PA_400/2021.

DECRETO 2021-3595 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  18126/2021  --
2021-2328-2492-«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3596 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  17173/2021  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  al
personal de la Brigada de Obras. Junio a septiembre 2021.

DECRETO 2021-3597 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  17141/2021  --
Aprobación nóminas - NOMINA LABORAL TEMPORAL MES
DE OCTUBRE DE 2021.

DECRETO 2021-3598 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  17040/2021  --
Aprobación  nóminas  -  RETRIBUCIONES  E
INDEMNIZACIONES CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE
2021.

DECRETO 2021-3599 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  16074/2021  --
Aprobación  nóminas  -  NOMINA  FUNCIONARIOS  MES  DE
OCTUBRE DE 2021.

DECRETO 2021-3600 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 19478/2021 --
«xxxxxxxxxx» STEPHANIE  MONIQUE  ZARAGOZA» --
Inhumación en nínxol - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3601 ANULADO

DECRETO 2021-3602 Expediente  15249/2020 --Expediente  15249/2020 -Ejecución
subsidiaria  en  «xxxxxxxxxx»-  propiedad  de  Parreta
Residencial, S.L. Día fijado 26/01/2022 a las 10:00 horas.

DECRETO 2021-3603 Expediente 5819/2018 Proceder a la ejecución subsidiaria de
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la orden de restauración en  el inmueble sito en «xxxxxxxxxx»
propiedad de «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3604 SIA  1219750  --  225  Catastro  --  Expediente  19294/2021  --
Rectificación  Liquidaciones  Impuesto  Bienes  Inmuebles
Urbanos (CIBI).

DECRETO 2021-3605 Aceptación realización curso online y gratuito - Taller practico
de redacción de documentos administrativos - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3606 SIA  1219750  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
15647/2021  --  Rectificación  de  errores  Impuesto  sobre  el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-3607 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16929/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2021-3608 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17330/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2021-3609 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  19511/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  menor  de
zanja.

DECRETO 2021-3610 SIA 678164 --  545 REACTIVA --  Expediente  13231/2021 --
Solicitud  subvenciones  autónomos,  microempresas  y
pequeñas  empresas  COVID-19  -  PLAN  RESISTIR  II  -
REMANENTE PRIMERA EDICI”N.

DECRETO 2021-3611 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
19470/2021  --  EXPEDIENTE  GENERACI”N  CR…DITO
10GC/2021 

DECRETO 2021-3612 SIA 678039 -- Expediente 16586/2021 -- Audiencia proyecto
de  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA
IMPLANTACION  DE  ACTIVIDADES  EVENTUALES  E
INSTALACIÓN  DE  QUIOSCOS  EN  SUELO  URBANO  O
URBANIZABLE.

DECRETO 2021-3613 Expediente 3826/2021 Informacion Publica y Audiencia Portal
web  del  Ayto.  Benicassim  el  Proyecto  de  la  Ordenanza
Reguladora  de las  Condiciones  de Seguridad,  Salubridad  y
Ornato exigibles a los solares, terrenos y construcciones en
Benicassim.

DECRETO 2021-3614 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  18129/2021  --
ACTA  UPAM  452/2021.  CONSUMO  BEBIDAS
ALCOHOLICAS.

DECRETO 2021-3615 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  18131/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  ACTA  UPAM  403/2021.
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
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DECRETO 2021-3616 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  18128/2021  --
DENUNCIA G.CIVL 2021-2328-2674. «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3617 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  19384/2021  --
ACTA UPAM GC CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
660/21- «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3618 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  18122/2021  --
Múltiples interesados -- Baja del padrón de oficio a instancia
de parte - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3619 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  19242/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón de oficio a instancia de parte.

DECRETO 2021-3620 SIA  677950  --  160  Información  Concejales  --  Expediente
17807/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  del
expediente  relativo  a  a  la  instalación  de  una  antena  de
telefonía  en  solar  privado  en  las  inmediaciones  de
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3621 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  17734/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Nombramiento  interino  de
«xxxxxxxxxx» como Ordenanza de Biblioteca.

DECRETO 2021-3622 SIA  678158  --  420  Personal  --  Expediente  17802/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Nombramiento  interino  de  «xxxxxxxxxx» como
ORDENANZAS.

DECRETO 2021-3623 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  17015/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras - DR EXPTE. 17014/2021.

DECRETO 2021-3624 ANULADO

DECRETO 2021-3625 SIA  678101  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
19637/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Aceptación
renuncia parada «xxxxxxxxxx» mercat dijous.

DECRETO 2021-3626 SIA 678157 --  Expediente 1744/2020. Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud de las obras de "Adecuación en el CEIP "El
Palmerar". Plan EDIFICANT.

DECRETO 2021-3627 SIA  678241  --  430  Sanidad  y  Consumo  --  Expediente
10569/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Infracción perro
potencialmente peligroso propiedad «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3628 Expediente  JGL/2021/47  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  sesión  ordinaria  a
celebrar el 3 de Noviembre de 2021 a las 11:00 horas.

DECRETO 2021-3629 SIA  677987  --  420  Personal  --  Expediente  20477/2020  --
Múltiples  interesados  --  Abono  de  productividad  -
PRODUCTIVIDAD EXTRAORDIANARIA COVID.

DECRETO 2021-3630 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
10352/2021  --  COSTAS  PROCESALES  -  PO_022/2014  –
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RC_5229/2019.

DECRETO 2021-3631 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 17613/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Por  infracción  de  materia  de
contaminación acústica - Acta GC-2021-2328-2673. -- Decreto
incoación expediente sancionador.

DECRETO 2021-3632 SIA  678101  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14111/2021  --Decret  incoación  exp.  extinción  autorización
parada mercat dijous per impagament.

DECRETO 2021-3633 SIA  678101  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14111/2021 -- Decret incoación exp. extinción parada mercat
per impagament.

DECRETO 2021-3634 SIA  1315557  --  230  Tesorería  --  Expediente  930/2021  --
GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE DE 2021.

DECRETO 2021-3635 Expte.12191/2017- Revocar Decreto n.º 3060 de 20/09/2020,
por el que se resuelve ordenar la rest. de leg. urb. infringida a
«xxxxxxxxxx» en los inmuebles sitos en «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2021-3636 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  19453/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia retribuida - Solicitud de
«xxxxxxxxxx» de licencia por estudios.

DECRETO 2021-3637 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  19835/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  vado  -  baja
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3638 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  19576/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2021-3639 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  3714/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de parcelación.

DECRETO 2021-3640 SIA 678224 --  330 Actividades --  Expediente 17145/2021 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Por ocupación de la Vía Pública
-  Actividades  Publicitarias  mediante  Carteleras.  Acta  UPAM
685/2021. -- Decreto resolución expte. Sancionador.

DECRETO 2021-3641 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 19461/2021 --
contrato menor - obras ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE CAMINO RURAL DE MIRAVET TERMINO MUNICIPAL
DE BENICASSIM Expt. 2021/19461/12CMENOBRA.

DECRETO 2021-3642 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17353/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3643 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17341/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3644 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16918/2021 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Devolución parte
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proporcional  en  el  impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica, por baja definitiva.

DECRETO 2021-3645 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16718/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Recurso  de
reposición  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2021-3646 SIA  1979690  --  225  Catastro  --  Expediente  17890/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Desestimación  Anulación
liquidaciones de IBI.

DECRETO 2021-3647 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17697/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Exención en el
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  por
minusvalía.

DECRETO 2021-3648 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17920/2021  --  «18901285T  «xxxxxxxxxx» --  Exención  en  el
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  por
minusvalía.

DECRETO 2021-3649 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17370/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Exención en el
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  por
minusvalía.

DECRETO 2021-3650 SIA 678122 --  330 Actividades --  Expediente 16954/2021 --
Conceder  autorización  para  la  realización  de  la  actividad
recreativa y eventual ´Festival San San 2021ª del 29 al 31 de
octubre de 2021.

DECRETO 2021-3651 Expediente  19274/2021  --   «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»  Redacción de "Estudio de tráfico
de obras de prolongación de la CV-149 y nueva rotonda en la
Avda.  Mohíno  de  Benicassim  Expt
2021/19274/11CMENSERV.

DECRETO 2021-3652 SIA 678027 --  400 Contratación -  Expediente  16641/2021 -
Devolución  de  garantía  del  contrato  de  obras
"RESTAURACIÓN  Y  ADECUACIÓNÓN  DEL  BIC  TORRE
SAN VICENTE"  EXPTE 2021/16641/20DEVGAR.

DECRETO 2021-3653 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  13725/2021  --
Múltiples interesados -- LISTA PROVISIONAL ASPIRANTES
ADMITIDOS  Y  EXCLUIDOS  BOLSA  DE  TRABAJO
TEMPORAL DE JEFE/A SECCION DE CULTURA.

DECRETO 2021-3654 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  2038/2019  --
Decreto de resolución del recurso de alzada interpuesto por
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2021-3655 Expediente  6966/2020  -Ordenar  a  «xxxxxxxxxx» y  a
«xxxxxxxxxx» la  restauración  de  la  legalidad  urbanística
infringida,en Avda. Ferrandis Salvador nº 63 
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PUNT CATORZÉ.- INFORMES I COMUNICACIONS.-

No va haver-hi cap.-

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

PUNT QUINZÉ.- 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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