
Ajuntament de Benicàssim

  DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2023/1 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

Extraordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 13 de enero de 2023 a las 9:30
2ª convocatoria: 15 de enero de 2023 a las 9:30

Lugar Salón de Plenos (Casa de Cultura)
No admite participación a distancia

 

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 de los borradores de las actas de las sesiones anteriores de 

fecha 22 de diciembre de 2022 (Sesión Ordinaria) y 2 de enero de 2023 
(Sesión Extraordinaria).- 

2. Expediente 21738/2022. Estimar los recursos de reposición presentados por 
la Directora de Gabinete de Alcaldía y la Directora de Comunicación contra el 
acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2022.- 

3. Expediente 21934/2022. Estimar los recursos de reposición planteados por Dª 
Susana Marqués Escoín, Dª Rosa María Gil Martín, D. Vanessa Batalla 
Latorre, Dª Elena llobell Martí, D. Carlos Diaz Miró y D. Arturo Martí Tárrega 
contra acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2022.- 

4. Expediente 472/2023. Modificación de Crédito nº1P/2023.- 
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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  DECRET

 

Expedient nº: Òrgan Col·legiat:

PLN/2023/1 El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus 
Convocatòria

Extraordinària

Data i hora 1a convocatòria: 13 de gener de 2023 a les 9.30

2a convocatòria: 15 de gener de 2023 a les 9.30

Lloc Saló de Plens (Casa de Cultura)

No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 22 

de desembre de 2022 (Sessió Ordinària) i 2 de gener de 2023 (Sessió 
Extraordinària).- 

2. Expedient 21738/2022. Estimar els recursos de reposició presentats per la 
Directora de Gabinet d'Alcaldia i la Directora de Comunicació contra l'acord 
plenari de 25 de novembre de 2022.- 

3. Expedient 21934/2022. Estimar els recursos de reposició plantejats per Dª 
Susana Marqués Escoín, Dª Rosa María Gil Martín, Sr. Vanessa Batalla 
Latorre, Dª Elena *llobell Martí, Sr. Carlos Diaz Miró i Sr. Arturo Martí Tárrega 
contra acord plenari de 25 de novembre de 2022.- 

4. Expedient 472/2023. Modificació de Crèdit nº1P/2023.-- 

 

 

 

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/2023/1 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus Convocatòria Extraordinària

Data 13 de gener de 2023 

Duració Des de les 9.36 fins a les 9.55 hores 

Lloc Salón de Plenos (Casa de Cultura) 

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 NO

«xxxxxxxxxx» Elena Llobell Martí SÍ

«xxxxxxxxxx» Joan Bonet Hancox SÍ

«xxxxxxxxxx» Jose Carlos García Sampayo SÍ
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«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» 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 

 

PRIMER PUNT.-  APROVACIÓ DELS  ESBORRANYS  DE LES ACTES DE LES
SESSIONS  ANTERIORS  DE  DATA  22  DE  DESEMBRE  DE  2022  (SESSIÓ
ORDINÀRIA) I 2 DE GENER DE 2023 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA).-

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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 els esborranys de les actes citades.

Sotmesos els esborranys a votació resulta:
Total  de  Regidors:  16.-  Regidors  assistents:  15;  Regidors  absents:  1,  Cristina
Fernández; 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,  Natividad  Alonso,  Joan
Artur Bonet,  Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Vots
negatius: cap; Abstencions: cap; pel que s'aproven.

A  la  vista  de  l'anterior,  no  havent-hi  cap  observació,  es  consideren  legalment
aprovats els esborranys de les actes citades.
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PUNT  SEGON.-  EXPEDIENT  21738/2022.  ESTIMAR  ELS  RECURSOS  DE
REPOSICIÓ PRESENTATS PER LA DIRECTORA DE GABINET D'ALCALDIA I LA
DIRECTORA  DE  COMUNICACIÓ  CONTRA  L'ACORD  PLENARI  DE  25  DE
NOVEMBRE DE 2022.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 13, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

Resultant que per acord plenari de 15 de juliol del 2019 es van crear en la Relació de
llocs de treball (RPT) i en la Plantilla de Personal de l'Ajuntament els següents llocs
de personal eventual amb fixació de característiques i retribucions:

a) Director/a de Gabinet d'Alcaldia, Grup A1, complement de destí 24, complement
específic 1.803,62€/mes i jornada 03.

b)  Director/a  de  Comunicació,  Grup  A1,complement  de  destí  24,  complement
específic 1.123,90€/mes i jornada 03.

Al costat d'això es van determinar les funcions a exercir en aquests llocs de treball.

Resultat que per Decret d'Alcaldia núm. 2019-2568 de data 13 d'agost de 2019 es va
nomenar a «xxxxxxxxxx» com a Directora de Gabinet d'Alcaldia, personal eventual
amb les característiques, retribucions i funcions establides en la RPT.

Per Decret d'Alcaldia n.º 2019-2567 de data 13 d'agost de 2019 es va nomenar a
«xxxxxxxxxx»  com  a  Directora  de  Comunicació,  personal  eventual  amb  les
característiques, retribucions i funcions establides en la RPT.

Resultant que per acord plenari de 25 de novembre de 2022 es va acordar, sense
tramitar-se  el  degut  expedient  administratiu  i  fiscalitzar-se  per  la  intervenció
municipal, que les retribucions de la Directora de Gabinet d'Alcaldia passaren a ser
de 946,69€ bruts mensuals en 14 pagues i les de la Directora de Comunicació de
589,92€ bruts mensuals en 14 pagues, constant informe jurídic desfavorable emés
pel qual subscriu i advertint-se de manera expressa en diverses ocasions in voce
durant la sessió plenària que el debatut i posteriorment acordat no s'ajustava a dret.

Resultant que en data 14 de desembre de 2022 i amb registre d'entrada 2022-E-RE-
15560, «xxxxxxxxxx», Directora de Gabinet d'Alcaldia, interposa recurs de reposició
contra  l'acord  plenari  de  25  de  novembre  de  2022  sol·licitant  la  invalidació  i  la
suspensió d'aquest.

Resultant que en data 16 de desembre de 2022 i amb registre d'entrada 2022-E-RC-
12925,  «xxxxxxxxxx»,  Directora  de  Comunicació,  interposa  recurs  de  reposició
contra l'acord plenari de 25 de novembre de 2022 sol·licitant l'anul·lació d'aquest.

Resultant que per acord plenari de 22 de desembre de 2022 s'estima la suspensió de
l'acord plenari  de 25 de novembre de 2022 per concórrer els supòsits de l'article
117.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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Considerant que el personal eventual es defineix en l'article 12.1 del Reial  decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat públic (TREBEP) com “el que, en virtut de nomenament i amb
caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de
confiança  o  assessorament  especial,  sent  retribuït  amb  càrrec  als  crèdits
pressupostaris consignats per a aquest fi” i, si bé és cert que el seu nomenament i
cessament són lliures produint-se en tot  cas quan cessament l'autoritat  a la qual
presten la  seua funció de confiança o assessorament,  no es pot  obviar  que són
empleats públics (art. 8.2,lletra d) del TREBEP) i que “li serà aplicable, en el que siga
adequat a la naturalesa de la seua condició,  el règim general dels funcionaris de
carrera” (art. 12.5 TREBEP).

Considerant que als ajuntaments, segons l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), “el número, característiques i
retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de cada Corporació,  al
començament del seu mandat. Aquestes determinacions només podran modificar-se
amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals”.  Quant al  seu nomenament i
cessament,  “és  lliure  i  correspon  a  l'Alcalde  o  al  President  de  l'entitat  local
corresponent. Cessen automàticament en tot cas quan es produïsca el cessament o
expire  el  mandat  de  l'autoritat  a  la  qual  presten  la  seua  funció  de  confiança  o
assessorament”( art. 104.2 LRBRL).

Considerant que com a empleats públics, l'article 90 de la LRBRL indica:
“1. Correspon a cada Corporació local aprovar anualment, a través del Pressupost, la
plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual.
Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i
establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses
de personal puguen depassar els límits que es fixen amb caràcter general.
2. Les Corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents en
la seua organització,  en els  termes previstos en la legislació bàsica sobre funció
pública.
Correspon  a  l'Estat  establir  les  normes  conformement  a  les  quals  hagen  de
confeccionar-se les relacions de llocs de treball, la descripció de llocs de treball tipus
i les condicions requerides per a la seua creació, així com les normes bàsiques de la
carrera  administrativa,  especialment  pel  que  fa  a  la  promoció  dels  funcionaris  a
nivells i grups superiors.”

Quant a la relacions de llocs de treball, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per
a la reforma de la Funció Pública, en el seu article 15 regula que:

“1.  Les  relacions  de llocs  de treball  de l'Administració  de l'Estat  són l'instrument
tècnic  a  través  del  qual  es  realitza  l'ordenació  del  personal,  d'acord  amb  les
necessitats dels serveis i es precisen els requisits per a l'acompliment de cada lloc
en els termes següents:

a)  Les  relacions  comprendran,  conjunta  o  separadament,  els  llocs  de treball  del
personal funcionari de cada Centre gestor, el número i les característiques dels quals
puguen ser ocupats per personal eventual així com els d'aquells altres que puguen
exercir-se per personal laboral.
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b)  Les relacions  de llocs  de treball  indicaran,  en tot  cas,  la  denominació,  tipus i
sistema de provisió d'aquests; els requisits exigits per al seu acompliment; el nivell
de complement de destí i, en el seu cas, el complement específic que corresponga a
aquests,  quan  hagen  de  ser  exercits  per  personal  funcionari,  o  la  categoria
professional i règim jurídic aplicable quan siguen exercits per personal laboral.
d) La creació, modificació, refundició i supressió de llocs de treball es realitzarà a
través de les relacions de llocs de treball”.

Assenyalant  l'article  16  de  la  Llei  30/1984  que  “les  comunitats  autònomes  i
l'Administració local formaran també la relació dels llocs de treball  existents en la
seua organització, que haurà d'incloure, en tot cas, la denominació, tipus i sistema de
provisió  dels  llocs,  les  retribucions  complementàries  que  els  corresponguen  i  els
requisits  exigits  per  al  seu  acompliment.  Aquestes  relacions  de  llocs  seran
públiques”.

Considerant que segons el parer de Secretaria, l'acord plenari de 25 de novembre de
2022  pel  qual  es  van establir  les  noves  retribucions  de la  Directora  de  Gabinet
d'Alcaldia i de la Directora de Comunicació, és nul de ple dret ja que es va adoptar
prescindint total i absolutament del procediment legalment establit (art. 47.1 lletra e)
de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques)  ja  que,  prèviament,  s'haguera  hagut  de  modificar  la
relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Benicàssim en la qual es classificaven
aquests llocs i, posteriorment, i en ocasió de l'aprovació del pressupost anual, recollir
el  contingut  de la  modificació  en l'annex  de  personal  del  mateix  i  en  la  plantilla
pressupostària.

Tant la doctrina com la jurisprudència concorden a assenyalar que l'expressió legal
relativa a l'absència total i absoluta del procediment establit cal entendre-la referida a
l'omissió dels tràmits essencials que integren aquest procediment, i sense els quals
aquest procediment és inidentificable.  

Considerant  que  per  si  això  fora  poc,  la  noves  retribucions  establides  pel  Ple
municipal estan per davall del salari mínim interprofessional fixat en mil euros/mes
per l'article 1 del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari
mínim interprofessional per a 2022.

Considerant que la nul·litat de ple dret es regula en l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que
en el seu número 1, lletra e) assenyala que: 
“1. Els actes de les Administracions Públiques són nuls de ple dret en els casos
següents:
….

e) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establit o de
les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats.”

Considerant que d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015,“contra les resolucions i
els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons
de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen
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indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podran interposar-se
pels interessats els recursos d'alçada i potestatiu de reposició, que caldrà fundar en
qualsevol  dels  motius  de nul·litat  o  anul·labilitat  previstos en els  articles  47 i  48
d'aquesta Llei”.

El  recurs potestatiu de reposició s'interposa davant el mateix òrgan que va dictar
l'acte (art. 123.1 de Llei 39/2015) i en el termini d'un mes des que es va dictar el
mateix (art. 124 Llei 39/2015).

Considerant que l'article 404 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal tipifica la prevaricació administrativa en assenyalar que, “a l'autoritat o
funcionari públic que, sabent la seua injustícia, dictara una resolució arbitrària en un
assumpte administratiu  se  li  castigarà  amb la  pena  d'inhabilitació  especial  per  a
ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps de nou
a quinze anys.”

Ara bé, no tota nul·litat de ple dret adquireix transcendència penal com a prevaricació
sinó només quan es tracta d'un disbarat inacceptable. Així, la Sentència del Tribunal
Suprem, Sala Segunda penal, n.º 795/2016 de 25 d'octubre de 2016 (rec. 86/2016)
en el seu Fonament de Dret Cinqué:
….

“De manera que cal distingir entre les il·legalitats administratives, encara que siguen
tan greus com per a provocar la nul·litat de ple dret, i les que, transcendint l'àmbit
administratiu, suposen la comissió d'un delicte. A pesar que es tracta de supòsits de
greus infraccions del dret aplicable, no pot identificar-se simplement nul·litat de ple
dret i prevaricació. En aquest sentit, convé tindre present que en l'article 62 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, es contenen com a actes nuls de ple dret, entre
altres,  els  que  lesionen  el  contingut  essencial  dels  drets  i  llibertats  susceptibles
d'empar constitucional; els dictats per òrgan manifestament incompetent; els dictats
prescindint  total  i  absolutament  del  procediment  i  els  que  siguen  constitutius
d'infracció penal o es dicten a conseqüència d'aquesta, la qual cosa revela que, per
al legislador, i així queda plasmat en la Llei, és possible un acte administratiu nul de
ple dret per ser dictat per òrgan manifestament incompetent o prescindint totalment
del procediment, sense que siga constitutiu de delicte (STS núm. 766/1999, de 18 de
maig). Insisteix en aquests criteris doctrinals la STS. 755/2007 de 25.9 en assenyalar
que no és suficient la mera il·legalitat, perquè ja les normes administratives preveuen
suposats de nul·litat controlables per la jurisdicció contenciós- administrativa sense
que siga necessària en tot cas l'aplicació del Dret Penal, que quedarà així restringida
als  casos  més  greus.  No  són,  per  tant,  identificables  de  manera  absoluta  els
conceptes de nul·litat de ple dret i prevaricació, o quan la resolució adoptada -des del
punt de vista objectiu- no resulta coberta per cap interpretació de la Llei basada en
cànons  interpretatius  admesos  (STS núm.  76/2002,  de  25  de  gener).  Quan  així
ocorre, es posa de manifest que l'autoritat o funcionari, a través de la resolució que
dicta, no actua el dret, orientat al funcionament de l'Administració Pública conforme a
les previsions constitucionals, sinó que fa efectiva la seua voluntat, sense fonament
tècnic-jurídic acceptable.” 

….
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La jurisprudència del Tribunal Suprem, com per exemple la STS d'11 de març del
2015, recalca que el delicte de prevaricació no tracta de substituir a la Jurisdicció
contenciosa administrativa en la seua labor genèrica de control del sotmetiment de
l'actuació administrativa a la Llei i al Dret, sinó de sancionar suposats límit en els
quals la posició de superioritat que proporciona l'exercici de la funció pública s'utilitza
per a imposar arbitràriament el mer capritx de l'autoritat o funcionari, perjudicant el
ciutadà afectat (o als interessos generals de l'Administració Pública) en un injustificat
exercici  d'abús  de  poder.  No  és  la  mera  il·legalitat,  sinó  l'arbitrarietat  el  que  se
sanciona.

Ara bé, com bé indica la STS nº477/2018, de 17 d'octubre del 2018 (rec. 2187/2017)
en  el  seu  FD  segon  recollint  jurisprudència  reiterada  de  l'Alt  Tribunal,  perquè
existisca el delicte de prevaricació serà necessari:

“1r) una resolució dictada per autoritat o funcionari en assumpte administratiu;
2n) que siga objectivament contrària al Dret, és a dir, il·legal;
3r) que la contradicció amb el dret o il·legalitat,  que pot manifestar-se en la falta
absoluta de competència, en l'omissió de tràmits essencials del procediment o en el
propi  contingut  substancial  de  la  resolució,  siga  de  tal  entitat  que  no  puga  ser
explicada amb una argumentació tècnic-jurídica mínimament raonable;
4t) que ocasione un resultat materialment injust;
5é) que la resolució siga dictada amb la finalitat de fer efectiva la voluntat particular
de l'autoritat o funcionari i amb el coneixement d'actuar en contra del dret.”

D'aquests requisits convé remarcar l'element subjectiu del delicte que exigeix que
l'autor actue sabent la injustícia de la resolució, és a dir que tinga coneixement del
caràcter  arbitrari  de  la  resolució.  Això  es  conté  en el  punt  6é del  FD segon de
l'anterior STS:

“De conformitat amb l'expressat en les SSTS núm. 766/1999, de 18 maig i 797/2015,
de 24 de novembre, com l'element subjectiu ve legalment expressat amb la locució
"a gratcient", es pot dir, en resum, que es comet el delicte de prevaricació previst en
l'article  404  del  Codi  Penal  vigent  quan  l'autoritat  o  funcionari,  tenint  plena
consciència que resol al marge de l'ordenament jurídic i  que ocasiona un resultat
materialment injust,  actua de tal  manera perquè vol aquest  resultat  i  anteposa el
contingut de la seua voluntat a qualsevol altre raonament o consideració, això és
amb intenció deliberada i plena consciència de la il·legalitat de l'acte realitzat (STS.
443/2008 d'1 de juliol).” 

Considerant, per tant, que no hi ha dubte de la nul·litat de ple dret de l'acord plenari
de  25  de  novembre  de  2022  en  adoptar-se  prescindint  total  i  absolutament  del
procediment legalment establit (art. 47.1 lletra e) Llei 39/2015).

Quant a la presumpta prevaricació dels regidors que van votar a favor de l'acord de
reduir  les retribucions del  personal  eventual,  segons informe de la Secretaria,  es
considera que no concorrien la totalitat dels elements constitutius del delicte en el
moment d'adoptar l'acord. En aquest moment, si bé els regidors eren coneixedors de
la il·legalitat de l'acord per haver-lo informat el secretari municipal, l'acord ni havia
produït resultat materialment injust (aquest es va produir en executar l'acord), ni els
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regidors  eren  plenament  conscients  ni  sabedors  de  l'antijuridicitat  “esperpèntica”
d'aquest.

Cosa diferent és en el moment de resoldre el recurs de reposició plantejat per les
empleades eventuals  en el  qual  tots  els  integrants de l'òrgan plenari  sí  que són
coneixedors de l'abast de l'acord recorregut. 

Així  mateix,  consta  en  l'expedient  informe  jurídic  emés  per  la  mercantil  KPMG,
Intervenció  General  de  l'Ajuntament  (2022-0326  de  30-12-2022)  i  Prefectura  de
Recursos Humans (Número: 2022-0355 Data: 26/12/2022).

Vist l'informe jurídic del Secretari General (INF. núm. 2023-0002 de data 04/01/2023)
així com la proposta de l'Alcaldia de data 04/01/2023.  

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal de Gestió Política, Econòmica,
Administrativa i Especial de Comptes de data 10 de gener de 2023.

Sotmés l'assumpte a votació resulta:
Total  de  Regidors:  16.-  Regidors  assistents:  15;  Regidors  absents:  1,  Cristina
Fernández; Vots afirmatius: 13, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz,
Rosa  María  Gil,  Elena  Llobell,  Arturo  Martí,  Vanesa  Batalla,  Miguel  Alcalde,  Mª
Carmen Tárrega, Antonio Rodríguez, M.ª Teresa Bernat, Natividad Alonso, Luis Lara i
José Carlos García Sampayo; Vots negatius: cap; Abstencions:  dos, dels senyors
Joan Artur Bonet i Pau Josep Ferrando; pel que s'acorda el següent:

PRIMER.- Estimar els recursos de reposició presentats per «xxxxxxxxxx», Directora
de Gabinet d'Alcaldia i «xxxxxxxxxx», Directora de Comunicació contra l'acord plenari
de 25 de novembre de 2022 pel qual se'ls reduïen les retribucions sent nul de ple
dret  per  adoptar-se  prescindint  total  i  absolutament  del  procediment  legalment
establit (art. 47.1 lletra e) de la Llei 39/2015).

SEGON.- Donar trasllat als serveis econòmics municipals.

TERCER.- Notificar a les interessades.

QUART.- Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar els
següents recursos:

1.  RECURS  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  davant  el  Jutjat  contenciós
administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de
la notificació d'acord resolutori del recurs de Reposició si és exprés, i si no ho fora, el
termini serà de SIS MESOS, a partir del següent a aquell en què d'acord amb la seua
normativa específica es produïsca l'acte presumpte.  Tot  això,  a tenor del  que es
disposa en l'article 46 de la Llei 29/98 de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa.

2. Qualsevol altre recurs que estime convenient en defensa dels seus interessos.
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PUNT  TERCER.-  EXPEDIENT  21934/2022.  ESTIMAR  ELS  RECURSOS  DE
REPOSICIÓ  PLANTEJATS  PER  Dª  SUSANA  MARQUÉS  ESCOÍN,  Dª  ROSA
MARÍA GIL MARTÍN, Dª. VANESSA BATALLA LATORRE, Dª ELENA LLOBELL
MARTÍ,  D.  CARLOS  DIAZ  MIRÓ  I  D.  ARTURO  MARTÍ  TÁRREGA  CONTRA
ACORD PLENARI DE 25 DE NOVEMBRE DE 2022.-

No hi ha acord Motiu: Falta de quòrum

Sotmesa la ratificació de l'assumpte a votació resulta: 
Total  de  Regidors:  16.-  Regidors  assistents:  15;  Regidors  absents:  1,  Cristina
Fernández; Vots afirmatius: 6, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz,
Rosa María Gil, Elena Llobell, Arturo Martí i Vanesa Batalla; Vots negatius, 9 dels
senyors/as,  Miguel  Alcalde,  Mª  Carmen  Tárrega,  Antonio  Rodríguez,  M.ª  Teresa
Bernat, Natividad Alonso, Joan Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José
Carlos García Sampayo; Abstencions: cap.

Per això, de conformitat amb l'art. 91 en relació amb el 96 del ROM es desestima la
urgència no entrant en el debat de l'assumpte.

 

PUNT QUART.- EXPEDIENT 472/2023. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº1P/2023.-

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Sotmesa la ratificació de l'assumpte a votació resulta:
Total  de  Regidors:  16.-  Regidors  assistents:  15;  Regidors  absents:  1,  Cristina
Fernández; 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,  Natividad Alonso, Joan Artur Bonet,
Pau Josep Ferrando,  Luis Lara i  José Carlos García Sampayo;  Vots negatius:  cap;
Abstencions: cap; pel que s'aprova.

Resultant que per l'Alcaldia es presenta Memòria justificativa de data 10 de gener de
2023,  interessant  expedient  de  modificació  de  crèdit  (1P/2023)  en  el  Pressupost
General de 2021 prorrogat  per a 2023 consistent  en  Crèdit  Extraordinari  finançat
amb Baixa del Pressupost De Despeses per import de 4.000€, segons el següent
detall:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

403.33803.48904 PREMIS FESTES 4.000,00

 TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 4.000,00 
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El finançament de l'expedient s'obté de BAIXA del Pressupost de Despeses, segons el 
següent detall:

BAIXA PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

403.33802.226090 FESTES SANT TOMÀS 4.000,00

 TOTAL BAIXES 4.000,00 

Considerant  el  que es disposa en els  articles 10 i  11 de les Bases d'Execució  del
Pressupost de 2021 i el que s'estableix en els articles 34 i següents del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del Títol sisé de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, on es regulen els
Crèdits Extraordinaris i els Suplements de Crèdit.

Considerant que, segons el que es disposa en l'article 37 del Reial decret 500/1990 i
article 177 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, l'òrgan competent per a aprovar
els  expedients  de modificació  de  crèdit  del  Pressupost  General  de  Suplements  de
Crèdit i Crèdits Extraordinaris, és el Ple de la Corporació.

Vist l'informe favorable de la Intervenció (INF. 2023-002), de data 10 de gener de 2023.

Sotmés l'assumpte a votació resulta:
Total  de  Regidors:  16.-  Regidors  assistents:  15;  Regidors  absents:  1,  Cristina
Fernández; 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,  Natividad Alonso, Joan Artur Bonet,
Pau Josep Ferrando,  Luis Lara i  José Carlos García Sampayo;  Vots negatius:  cap;
Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 1P/2023 per import
de  4.000€ consistent en Crèdit Extraordinari finançat amb Baixa del Pressupost
de Despeses.

L'expedient resumit a nivell de Capítols és el següent:

FINANÇAMENT:
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 BAIXA PRESSUPOST DESPESES  

CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.000,00

 TOTAL BAIXES 4.000,00

 
TOTAL FINANÇAMENT

4.000,00

FINALITATS:

 CRÈDIT EXTRAORDINARI  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.000,00

 TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 4.000,00

 
 TOTAL FINALITATS

4.000,00

 

SEGON.- Una vegada aprovat inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit 1P/2023
en el Pressupost de l'Ajuntament de 2021 prorrogat per a 2023, s'exposarà al públic,
previ  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  el  Tauler  d'edictes  de  la
Corporació, per termini de quinze dies hàbils, a tenor de quan disposa l'article 177 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, així com l'article 20.1 del Reial decret 500/1990,
de  20  d'abril,  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar-ho  i  presentar
reclamacions davant el Ple.

TERCER.- Si  durant  aquest  termini  no es presentaren reclamacions,  l'expedient  de
Modificació de Crèdit 1P/2023, es considerarà definitivament aprovat, inserint-se en el
Butlletí Oficial de la Província, tot això en relació amb el que s'estableix en l'article 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 20.3 del citat Reial decret 500/90,
entrant en vigor una vegada haja sigut publicat.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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