
Ajuntament de Benicàssim

  DECRETO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2022/12 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: 25 de noviembre de 2022 a las 9:30
2ª convocatoria: 27 de noviembre de 2022 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 28 de octubre de 2022 (Sesión Ordinaria) y 14 de noviembre de 2022 
(Sesión Extraordinaria).- 

2. Expediente 3108/2022.- Anular y dejar sin efecto el Acuerdo Plenario de 31 
de marzo de 2011 y del Decreto de Alcaldía 285/2015, de conformidad con lo 
instado por Espectáculos Talía S.L.- 

3. Expediente 16764/2022. Aprobación de la Segunda prórroga contrato 
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de 
aguas residuales.- 

4. Expediente 15476/2022. Aprobación de la 5ª prórroga de la concesión de la 
Zona Cubierta de la Playa Els Terrers (La pecera dels Terrers).- 

5. Expediente 18601/2022. Modificación de crédito en el Presupuesto General 
de 2021 prorrogado para 2022, Expediente N.º 16P/2022.- 
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6. Expediente 16440/2022. Contrato-programa para la colaboración y 
coordinación interadministrativa en materia de servicios sociales.- 

7. Expediente 19864/2022. Propuesta de Alcaldía de Fijación como fecha de 
celebración del Pleno Ordinario del mes de diciembre el día 22 de diciembre 
de 2022 (Jueves), en sustitución del previsto para el 30 de diciembre de 
2022.- 

8. Expediente 20376/2022. Moción suscrita por los portavoces de los Grupos 
Municipales PSOE, Ciudadanos, Compromís, ARA-Benicàssim y José Carlos 
García, concejal no adscrito de Reprobación a la Alcaldesa de Benicàssim, 
Susana Marqués Escoín.- 

9. Expediente 20377/2022. Moción suscrita por los portavoces de los Grupos 
Municipales PSOE, Ciudadanos, Compromís, ARA-Benicàssim y José Carlos 
García, concejal no adscrito para dejar sin efecto acuerdo Plenario de 15 de 
julio de 2019 que cedía competencias delegables del Pleno a la JGL y a la 
Alcaldía.- 

10.Expediente 20378/2022. Moción suscrita por los portavoces de los Grupos 
Municipales PSOE, Ciudadanos, Compromís, ARA-Benicàssim y José Carlos 
García, concejal no adscrito Nova Retribució de Personal Staff de Govern.- 

11.Expediente 20379/2022. Moción suscrita por los portavoces de los Grupos 
Municipales PSOE, Ciudadanos, Compromís, ARA-Benicàssim y José Carlos 
García, concejal no adscrito de Nova Retribució de Regidors de L'Equip de 
Govern.- 

12.Expediente 20380/2022. Moción Institucional presentada con motivo del Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.- 

13.Despacho Extraordinario. Expediente 15830/2022. Modificación puntual de la 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT).- 

B) Actividad de control
    14. Expediente 6162/2022. Dar cuenta al Pleno del Coste efectivo de los servicios, 
Ejercicio 2021.- 
 

15.Informe a la Corporación de Decretos de Alcaldía.- 
16.Informes y Comunicaciones.- 

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

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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  DECRET

 

Expedient nº: Òrgan Col·legiat:

PLN/2022/12 El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus 
Convocatòria

Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 25 de novembre de 2022 a les 9.30

2a convocatòria: 27 de novembre de 2022 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 28 

d'octubre de 2022 (Sessió Ordinària) i 14 de novembre de 2022 (Sessió 
Extraordinària).- 

2. Expedient 3108/2022.- Anul·lar i deixar sense efecte l'Acord Plenari de 31 de 
març de 2011 i del Decret d'Alcaldia 285/2015, de conformitat amb l'instat per 
Espectacles Talía S.L.- 

3. Expedient 16764/2022. Aprovació de la Segona pròrroga contracte 
funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració d'aigües 
residuals.- 

4. Expedient 15476/2022. Aprovació de la 5a pròrroga de la concessió de la 
Zona Coberta de la Platja Els Terrers (La peixera dels Terrers).- 

5. Expedient 18601/2022. Modificació de crèdit en el Pressupost General de 
2021 prorrogat per a 2022, Expedient Núm. 16P/2022.- 

6. Expedient 16440/2022. Contracte-programa per a la col·laboració i 
coordinació interadministrativa en matèria de serveis socials.- 

7. Expedient 19864/2022. Proposta d'Alcaldia de Fixació com a data de 
celebració del Ple Ordinari del mes de desembre el dia 22 de desembre de 
2022 (Dijous), en substitució del previst per al 30 de desembre de 2022.- 

8. Expedient 20376/2022. Moció subscrita pels portaveus dels Grups Municipals 
PSOE, Ciutadans, Compromís, ARA-Benicàssim i José Carlos García, regidor 
no adscrit de Reprovació a l'Alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués 
Escoín.- 
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9. Expedient 20377/2022. Moció subscrita pels portaveus dels Grups Municipals 
PSOE, Ciutadans, Compromís, ARA-Benicàssim i José Carlos García, regidor 
no adscrit per a deixar sense efecte acord Plenari de 15 de juliol de 2019 que 
cedia competències delegables del Ple a la JGL i a l'Alcaldia.- 

10.Expedient 20378/2022. Moció subscrita pels portaveus dels Grups Municipals 
PSOE, Ciutadans, Compromís, ARA-Benicàssim i José Carlos García, regidor 
no adscrit Nova Retribució de Personal Staff de Govern.- 

11.Expedient 20379/2022. Moció subscrita pels portaveus dels Grups Municipals 
PSOE, Ciutadans, Compromís, ARA-Benicàssim i José Carlos García, regidor 
no adscrit de Nova Retribució de Regidors de L'Equip de Govern.- 

12.Expedient 20380/2022. Moció Institucional presentada amb motiu del Dia 
Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.- 

13.Despatx Extraordinari. Expedient 15830/2022. Modificació puntual de la 
Relació de Llocs de treball (RPT).- 

B) Activitat de control
    14. Expedient 6162/2022. Donar compte al Ple del Cost efectiu dels serveis, 
Exercici 2021.-

15.Informe a la Corporació de Decrets d'Alcaldia.- 
16.Informes i Comunicacions.- 

C) Precs i preguntes
17.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/2022/12 El Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus Convocatòria Ordinària

Data 25 de novembre de 2022 

Duració Des de les 9.38 fins a les 14.07 hores 

Lloc Saló de Plens (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 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.

Per  part  de  la  Presidenta,  sent  el  25  de  novembre  de  2022  declarat  com  a  Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, es demana realitzar un
minut de silenci.

A) PART RESOLUTIVA  

 

PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 28 D'OCTUBRE DE 2022 (SESSIÓ
ORDINÀRIA) I 14 DE NOVEMBRE DE 2022 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA).-

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 els esborranys de les actes citades.

2
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Sotmesos els esborranys 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, Natividad Alonso, Luis
Lara, José Carlos García Sampayo i Javier Alonso; Vots negatius: cap; Abstencions:
2; Joan Artur Bonet i Pau Josep Ferrando; 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.

 

PUNT SEGON.- EXPEDIENT 3108/2022.- ANUL·LAR I DEIXAR SENSE
EFECTE  L'ACORD  PLENARI  DE  31  DE  MARÇ  DE  2011  I  DEL  DECRET
D'ALCALDIA  285/2015,  DE  CONFORMITAT  AMB  L'INSTAT  PER
«XXXXXXXXXX»-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

En data 4 de febrer de 2022 pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Castelló de la Plana es comunica a l'Ajuntament de Benicàssim l'estimació del recurs
d'apel·lació  interposats  per  «xxxxxxxxxx»  contra  l'Ajuntament  de  Benicàssim,
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»  i  «xxxxxxxxxx»  contra  la  Sentència
276/2016,  fallant  estimar en part  el  recurs contenciós administratiu  interposat  per
Espectacles Talía enfront del Decret d'Alcaldia 1278/2015 de 8 de maig, en tant que
en el mateix es va acordar la no admissió a tràmit de la sol·licitud de revisió de la
Resolució del Ple de 31 de març de 2011 i del Decret d'Alcaldia 285/2015, anul·lar
aquella resolució, declarant la procedència de l'admissió a tràmit de la sol·licitud de
revisió d'ofici i ordenant tramitar el corresponent procediment perquè es pronuncie
sobre els vicis de fons adduïts per la part.

La citada sentència és ferma ja que contra les provisions i  actuacions
d'inadmissió de recurs de cassació no cabrà cap recurs de conformitat amb el que es
disposa  en  l'article  90.5  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la
Jurisdicció contenciosa administrativa.

A la vista de la qual cosa, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2022-0575,
de 24 de febrer es va resoldre anul·lar el Decret d'Alcaldia 1278/2015 de 8 de maig
pel qual es va resoldre la no admissió a tràmit de la sol·licitud de revisió de l'Acord
Plenari de 31 de març de 2011 i del Decret d'Alcaldia 285/2015 en execució de la
sentència  núm.  926/2019  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comuniqueu
Valenciana-Sala contenciosa administrativa Secció 2 de 12 de desembre de 2019 i
Iniciar  els  tràmits  per  a  admetre  la  sol·licitud  de  revisió  d'ofici  instada  per
«xxxxxxxxxx» el 23 de febrer de 2015 contra l'Acord Plenari de 31 de març de 2011 i
del  Decret  d'Alcaldia  285/2015  per  haver-se  prescindit  total  i  absolutament  del
procediment legalment establit i es declara la nul·litat d'aquests actes administratius.
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Mitjançant acord plenari de data 23 de març de 2022 es va acordar incoar
procediment per a la revisió de l'Acord Plenari de 31 de març de 2011 i del Decret
d'Alcaldia  285/2015,  en  compliment  de  la  part  dispositiva  de  la  Sentència  núm.
926/2019  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comuniqueu  Valenciana-Sala
contenciosa administrativa Secció 2 de 12 de desembre de 2019 per considerar que
poden  incórrer  en  causa  de  nul·litat  per  haver-se  dictat  prescindint  total  i
absolutament del procediment legalment establit i una audiència per termini de deu
dies  hàbils  als  interessats  a  aquest  efecte  de  presentar  les  al·legacions  que
consideren oportunes.

S'han  formulat  les  següent  al·legacions  per  «xxxxxxxxxx»  en
representació de «xxxxxxxxxx», «xxxxxxxxxx» i «xxxxxxxxxx» en data 11 d'abril de
2022 i «xxxxxxxxxx» en nom i representació de «xxxxxxxxxx»

A  la  vista  dels  informes  obrants  en  l'expedient,  la  Sentència  núm.
926/2019  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comuniqueu  Valenciana-Sala
contenciosa administrativa Secció 2 de 12 de desembre de 2019, el Decret d'Alcaldia
núm. 2022-0575, de 24 de febrer pel qual s'executa la mateixa i de l'Acord Plenari de
data  23  de  març  així  com les  al·legacions  formulades  tant  per  «xxxxxxxxxx» en
representació  de  «xxxxxxxxxx»  i  «xxxxxxxxxx»  en  nom  i  representació  de
«xxxxxxxxxx» i no constant l'oposició expressa de cap dels interessats al fet que es
procedeix a la revisió d'ofici, es considera que en el procediment de responsabilitat
patrimonial que dona origen a aquest expedient han sigut dictats actes prescindint
total i absolutament del procediment legalment establit ja que s'han omés diversos
tràmits  d'audiència  necessaris  pel  que  determinats  interessats  no  han  tingut
l'oportunitat d'al·legar el que estimaren convenient als seus drets i proposar mitjans
de prova a aquest efecte.

Considerant que tant en l'Acord Plenari de 31 de març de 2011 com en el
Decret d'Alcaldia 285/2015 concorren elements que podrien viciar els mateixos de
nul·litat de ple dret, es va acordar mitjançant acord plenari de data 17 de juny de
2022  sol·licitar  informe  preceptiu  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat
Valenciana amb la proposta de declarar nul·les, per tant, deixar sense efecte l'Acord
Plenari de 31 de març de 2011 i del Decret d'Alcaldia 285/2015 per considerar que
concorren en els mateixos causa de nul·litat  per haver-se dictat prescindint total i
absolutament del procediment legalment establit en haver-se omés diversos tràmits
d'audiència necessaris, no havent tingut determinats interessats l'oportunitat al·legar
el  que estimaren convenient  als  seus drets  i  proposar  mitjans  de prova i  contra
proves a aquest efecte, retrotraient les actuacions al moment de declarar admés a
tràmit  la  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  formulades  per  «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» i «xxxxxxxxxx».

En data 27 de juny  de 2022 es remet  la  totalitat  de la  documentació
obrant  en l'expedient  així  com la proposta de resolució acordada plenàriament  al
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a l'emissió del corresponent
informe,  el  qual  és  emés  en  data  11  d'octubre  i  notificat  el  dia  13  d'octubre  a
l'Ajuntament de Benicàssim.

4
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Concloent-se en el  Dictámen núm. 628/2022 que procedeix declara la
nul·litat de l'Acord de 31 de març de 2011 i de la Resolució núm. 285/2015, instada
per  l'entitat  «xxxxxxxxxx»  si  bé,  estableix  que  no  procedeix  la  retroacció  de  les
actuacions al moment de considerar admés a tràmit la reclamació de responsabilitat
formulada ja que tal reclamació va ser resolta per Acord de 20 de gener de 2010.

Per tant, procedeix deixar subsistents les resolucions de 28 de gener de
2010 i 28 d'octubre de 2010 en les quals es va acordar declarar la responsabilitat de
l'Ajuntament de Benicàssim havent d'efectuar el pagament la companyia de segurs
«xxxxxxxxxx» i declarant responsable subsidiari de l'Ajuntament de Benicàssim a la
«xxxxxxxxxx».

Tot  això  sense  perjudici  del  dret  de  repetició  enfront  del  contractista
responsable de l'execució del contracte, conformement a les pròpies clàusules del
contracte i a la normativa en matèria de contractes.

Considerant que procediment de revisió d'ofici té com a finalitat expulsar
de l'ordenament  jurídic  els  actes i  les  disposicions  administratives  que es troben
viciats de nul·litat plena, per qualsevol de les causes recollides en l'article 47.1 de la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques. En aquest cas, la part recurrent considera que els actes
són  nuls  de  ple  dret  en  haver-se  dictat  prescindint  total  i  absolutament  del
procediment  legalment  establit  fent  referència  fonamentalment  als  tràmits
d'audiència,  regulant-se  el  procediment  per  a  acordar  la  nul·litat  de  ple  dret  en
l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Publiques.

L'article  110  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  estableix  que
«xxxxxxxxxx».  En aquest  cas és la  pròpia  sentència  núm.  926/2019 del  Tribunal
Superior de Justícia de la Comuniqueu Valenciana-Sala contenciosa administrativa
Secció Segona la que declara la procedència de l'admissió a tràmit de la sol·licitud
de revisió d'ofici  i  ordenant  tramitar  per l'ajuntament  el  corresponent  procediment
perquè es pronuncie sobre els vicis de fons adduïts per la part.

La Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  reguladora de les Bases de Règim Local
disposa en el seu article 4.1 g) que les Entitats Locals Territorials té la potestat de
revisió d'ofici dels seus actes i acords, en el seu article 53, que les Corporacions
Locals podran revisar els seus actes i acords en els termes i amb l'abast que, per a
l'Administració  de  l'Estat,  s'estableix  en  la  legislació  estatal  reguladora  del
procediment  administratiu  comú.  En  el  mateix  sentit  es  pronuncia  el  218  del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Consell Jurídic
Consultiu s'ha consultat preceptivament en el present expedient sobre revisió d'ofici.
Sent el seu dictamen favorable a la revisió d'ofici plantejada.

5



Ajuntament de Benicàssim

Quant a l'òrgan competent per a la Revisió d'Ofici, la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local no realitza una atribució específica
sobre aquestes competència entre els òrgans necessaris establides en els articles 21
i 22, per la qual cosa no pot deduir-se si la competència correspon a l'Alcaldia o al
Ple.  Per  analogia,  es  considera  òrgan  competent  al  Ple,  ja  que  en  relació  a  la
declaració de lesivitat dels actes anul·lables, és a dir, els que emmalalteixen de vicis
de menor entitat, s'atribueix expressament al Ple. A més, l'òrgan que ha dictat l'acte
objecte del recurs va ser el  Ple, ja que encara que s'impugna un acte d'alcaldia,
aquest deriva directament de l'acord plenari de 31 de març de 2011. Per tant, a la
vista de l'informe favorable  de la  Cap  de Personal  i  Serveis  Públics  de data  31
d'octubre, conformat pel Secretari General.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal  de  l'Àrea  de  Territori  i  Desenvolupament  Sostenible  de  data  21  de
novembre de 2022.  

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, Natividad Alonso, Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara, José Carlos García Sampayo i Javier
Alonso; Vots negatius: cap; Abstencions: cap;  pel que per unanimitat s'acorda el
següent:

PRIMER.- Anul·lar  i,  per  tant,  deixar  sense efecte,  en haver-se emés
informe favorable pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, l'Acord
Plenari de 31 de març de 2011 i del Decret d'Alcaldia 285/2015 per considerar que
concorren en els mateixos causa de nul·litat, de conformitat amb l'instat per l'entitat
«xxxxxxxxxx»

SEGON.- Declarar la subsistència de les Resolucions de 28 de gener de
2011 i 28 d'octubre de 2011 per les quals es va acordar declarar la responsabilitat de
l'Ajuntament de Benicàssim havent d'efectuar el pagament la companyia de segurs
Mútua General d'Assegurances i declarant responsable subsidiari de l'Ajuntament de
Benicàssim  a  la  «xxxxxxxxxx»,  sense  perjudici  del  dret  de  repetició  enfront  del
contractista responsable de l'execució del contracte.

TERCER.- Notificar  l'acord adoptat  a la  totalitat  dels  interessats en el
procediment,  a  les  companyies  asseguradores i  al  Jutjat  contenciós administratiu
núm. 2 de Castelló de la Plana.

Comunicar que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podran
interposar els següents recursos:
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- Recurs de reposició amb caràcter potestatiu. Termini:  UN MES a comptar des de
l'endemà d'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.

Recurs contenciós administratiu directament. Termini: DOS MESOS comptats des de
l'endemà  de  la  recepció  d'aquesta  notificació.  Òrgan:  davant  el  Jutjat  de  lo
contenciós-administratiu de Castelló, exceptuant el que està disposat en l'art. 14.1 de
la Ley29/98 de 13 de Juliol de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

 

PUNT  TERCER.-  EXPEDIENT  16764/2022.  APROVACIÓ  DE  LA
SEGONA  PRÒRROGA  CONTRACTE  FUNCIONAMENT  I  MANTENIMENT  DEL
SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, 
Abstencions: 6

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.  

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.

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  en
3.608.214,28€ corresponent 3.280.194,80€ a la B.I. i 328.019,48 al 10% d'IVA.
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Per Decret de l'Alcaldia 2021-4040 de 29/11/2021 es va resoldre 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.

Per acord de l'Ajuntament Ple en sessió de data 28 de gener de 2022, es
va acordar 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 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€

Sent  que  ha  tingut  entrada  escrit  subscrit  per  «xxxxxxxxxx»,  NIF
«xxxxxxxxxx»,  en  nom  i  representació  de  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,  amb  NIF
«xxxxxxxxxx», sol·licitant la pròrroga d'aquest contracte per un any mes (2022-E-RE-
12317 de data 3 d'octubre de 2022).

Vista  la  proposta  d'incoació  subscrita  per  l'Alcaldia  i  les  regidories
delegades de contractació i de l'àrea en data 13/10/2022.

Vist l'informe emés pel responsable del contracte, en data 24 d'octubre
de 2022 s'ha emés el següent informe:

“L'Ajuntament  de  Benicàssim  va  subscriure  contracte  amb  l'empresa
«xxxxxxxxxx»  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 2022-E-RE-12317,  la seua voluntat de prorrogar el  contracte
per  al  període  entre  el  1/02/2023  i  el  31/01/2024,  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
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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  2.024  i  l'import  del  qual  és  de
911.592,00 € IVA inclòs. 

Quant al preu de la pròrroga, es distribueix en les següents anualitats:

Anualitat 2023 (Febrer 2023 a Novembre 2023) → 759.190,63 € 
Anualitat 2024 (Desembre 2023 a Gener 2024) → 152.401,37 €
…...”

Vist el document comptable de RC sobre Crèdit Ex. Futurs efectuada en
l'aplicació  pressupostària  604.160.21022  per  import  de  911.592,00€  IVA  inclòs
(RCFUT 28153)  del  Pressupost  Prorrogat  del  2021,  quedant  en  tractar-se  d'una
despesa pluriennal, subordinat a l'autorització del crèdit en l'exercici 2023.

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.

Així  mateix  la  clàusula  quarta  del  PCAP  que  regula  la  duració  del
contracte  estableix  que”  La  duració  del  contracte  serà  de QUATRE (4)  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 (2) ANYS mes, sense que la duració del contracte incloses les pròrrogues,
puga excedir de SIS (6) ANYS mitjançant acord exprés de l'òrgan de contractació
abans de la seua finalització, per mutu acord de les parts.

En la clàusula TERCERA del contracte subscrit en data 30 de gener de
2018,  es va indicar  com a data de començament  d'aquest  contracte el  dia  1 de
febrer de 2018. Assenyalant-se la duració del contracte de l'1 de febrer de 2018 fins
al 31 de gener de 2022, si bé podrà prorrogar-se per anualitats completes fins a un
màxim de DUES pròrrogues, segons el que es preveu en la clàusula 4a 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  el  contracte
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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  sobre  Exercicis  futurs  efectuada  en
l'aplicació  pressupostària  604.160.21022  del  pressupost  prorrogat  del  2021,  per
import de 911.592,00€ 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. 2022-0130 de 2 de novembre de
2022 de la Cap de la Secció de Serveis Públics i  de la  Regidoria 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 8 de novembre de 2022 (INF.núm. 2022-0663).

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.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 21 de novembre de 2022. 

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

Vots afirmatius: 11, 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  i  Javier  Alonso;  Vots  negatius:  cap;
Abstencions:  6, dels senyors/as,  Cristina Fernández, Natividad Alonso,  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  SOCIETAT  DE  FOMENT  AGRÍCOLA
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CASTELLONENC, S. A., CIF núm. A1200002, des de l'1 de febrer de 2023 fins al 31
de gener de 2024, per un import de 911.592,00 € IVA inclòs, de conformitat amb les
condicions del contracte subscrit, i distribució d'anualitats la següent:

 • Exercici 2023 (01/02/2023 al 30/11/2023) 759.190,63€
 • Exercici 2024 (01/12/2023 al 31/01/2024) 152.401,37€

SEGON.– Autoritzar i  disposar la despesa per import de 911.592,00 €
IVA inclòs corresponent a la segona pròrroga del contracte amb efecte des de l'1 de
febrer de 2023 fins al 31 de gener de 2024, a favor de la mercantil «xxxxxxxxxx» CIF
«xxxxxxxxxx», amb càrrec a l'aplicació pressupostària 604.160.21022, per import de
759.190,63€ per a l'exercici futur de 2023, quedant la resta això és 152.401,37€ per
a l'exercici futur de 2024, quedant en tractar-se d'una despesa de caràcter pluriennal,
subordinat al crèdit que per a cada exercici autoritzen els respectius pressupostos
(RCFUT:28153).

TERCER.- Notificar  aquesta  resolució  a  l'empresa  adjudicatària
«xxxxxxxxxx»  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 aquest acord, que posa fi  a la via administrativa, es
podran interposar els següents recursos:

a)  Recurs  de  reposició  amb  caràcter  potestatiu.  Termini:  UN  MES a
comptar des de l'endemà d'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 de l'endemà de la  recepció  d'aquesta  notificació.  Òrgan:  davant  el
Jutjat de lo contenciós-administratiu de Castelló, exceptuant el que està disposat en
l'art. 14.1 de la *Ley29/98 de 13 de Juliol de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

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

 

PUNT  QUART.-  EXPEDIENT  15476/2022.  APROVACIÓ  DE  LA  5ª
PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE LA ZONA COBERTA DE LA PLATJA ELS
TERRERS (LA PEIXERA DELS TERRERS).-

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

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

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

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

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

Pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant resolució de data
25  de  setembre  de  2017,  (R.E.  nº15055  de  data  19  d'octubre  de  2017),  es  va
resoldre atorgar a l'Ajuntament de Benicàssim la pròrroga per un termini de cinc anys
de la concessió atorgada per Ordre Ministerial de data 24 de novembre de 2009, per
a ocupar (150) metres quadrats de domini públic marítim terrestre per a l'execució
del “Projecte bàsic per a la concessió d'ocupació del domini públic a la platja del
Terrers,  entre  c/Barraques  i  c/Astoria”.  Una  vegada  finalitzat  el  mateix,  el
concessionari  podia  sol·licitar  una pròrroga  més,  per  un termini  de  cinc  anys,  si
persistiren les raons d'interés públic que van motivar l'atorgament de la pròrroga,
d'acord amb el que es disposa en la condició particular primera de l'O.M. de 24 de
novembre de 2009 d'atorgament de la concessió (condició 2a del PCG).
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Considerant que per Decret de l'Alcaldia núm. 1063 de data 5 d'abril de 2019 es va
sol·licitar al Ministeri per a la transició Ecològica a través del Servei Provincial de
costes de Castelló,  la  pròrroga per un període de 5 anys,  de la  concessió  de
l'ocupació del DPMT a la platja dels Terrers, entre c/Barraques i c/Astoria autoritzada
a aquest Ajuntament per Ordre Ministerial el 24 de novembre de 2009, adjuntant a la
sol·licitud el citat informe economicofinancer. 

Per acords plenaris, de 29 de novembre de 2019, de 18 de desembre de 2020 i de
26 de novembre de 2021, es van acordar la 2a, 3a i 4a pròrroga per períodes anuals
del contracte per a la prestació de l'esmentat servei, finalitzant la quarta pròrroga el
dia  18  de  desembre  de  2022,  aquestes  pròrrogues  estaven  condicionades  a  la
resolució  estimatòria  del  Ministeri  d'Agricultura,  Alimentació  i  Medi  Ambient  (hui
Ministeri de Transició Ecològica i repte Demogràfic), de la pròrroga de la concessió
d'ocupació del DPMT sol·licitada per aquest Ajuntament el 10 d'abril de 2019.

Considerant el que s'estableix en la clàusula 8 del plec de Clàusules Administratives
particulars que regeix la contractació de la gestió d'un servei cultural associat a un
servei  de  Bar-Restaurant  en  la  zona  coberta  a  la  platja  “Els  Terrers”,  entre  la
C/Barraques i la C/Astoria, quant a la duració estableix que la concessió s'atorgarà
pel període comprés entre l'endemà de la seua formalització, fins al 18 de desembre
de 2014, prorrogable per un període de 5 anys més i, finalitzat aquest les pròrrogues
s'efectuaran anualment, fins a un màxim de 5 pròrrogues. Les pròrrogues queden
condicionades a l'autorització de les mateixes per part del Ministeri de Medi Ambient i
Medi rural i Marí (Hui Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic).

Considerant el que s'estableix en la disposició transitòria primera, paràgraf segon de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, “Els contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es
regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua modificació,
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior” 

Considerant el que es disposa en l'art. 278 del RDL 3/2011 de 14 novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, on s'estableix que el
contracte de gestió de serveis públics no podrà tindre caràcter perpetu o indefinit,
fixant-se necessàriament en el plec de clàusules administratives particulars la seua
duració i la de les pròrrogues de què puga ser objecte.

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

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

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

Vista la sol·licitud de l'empresa concessionària, La Peixera dels Terrers, SL, de 5
d'octubre de 2022 (E-RE-12652), per la qual se sol·licita prorrogar aquesta concessió
per un any més de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula TERCERA del
contracte.

Vist l'informe del Cap de la Secció de Cultura de 13 d'octubre de 2022 en el qual
s'informa favorablement la pròrroga del contracte de gestió d'aqueix servei.

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

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

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

Vist  l'informe proposta  favorable  (amb núm.  2022-0121  de  data  20  d'octubre  de
2022) i el que s'estableix en la disposició addicional tercera, en el seu apartat huité
de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic.

Vista la  fiscalització  favorable amb observacions de l'expedient  (INF.  núm.  2022-
0660) de 8 de novembre de 2022.

Vistes les atribucions que li confereix al Ple la Disposició Addicional Segona de la llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector Público (LCSP);

Vista la proposta de la Regidoria 20/10/2022.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de Gestió Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de
data 21 de novembre de 2022. 

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, Natividad Alonso, José
Carlos García Sampayo i  Javier  Alonso;  Vots negatius:  cap;  Abstencions:  3,  dels
senyors, Joan Artur Bonet,  Pau Josep Ferrando i Luis Lara;  pel que s'acorda el
següent:
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PRIMER.- Aprovar la 5a pròrroga del contracte subscrit amb l'empresa La Peixera
dels Terrers, SL, el 22 de novembre de 2010, per a la prestació del servei de “ús
cultural associat a un servei de bar-restaurant”, per un any més a comptar del dia 19
de  desembre  de  2022  fins  al  18  de  desembre  de  2023,  condicionant  aquesta
pròrroga  a  la  resolució  estimatòria  del  Ministeri  d'Agricultura,  Alimentació  i  Medi
Ambient (hui Ministeri de Transició Ecològica i repte Demogràfic), de la pròrroga de la
concessió d'ocupació del DPMT sol·licitada per aquest Ajuntament el 10 d'abril de
2019.

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

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

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

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

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

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

 

PUNT CINQUÉ.- EXPEDIENT 18601/2022.  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
EN  EL  PRESSUPOST  GENERAL  DE  2021  PRORROGAT  PER  A  2022,
EXPEDIENT NÚM. 16P/2022.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant que per l'Alcaldia es presenta Memòria justificativa de data 10
de novembre de 2022, interessant expedient de modificació de crèdit  (16P/2022) en
el Pressupost General de 2021 prorrogat per a 2022 consistent en Suplements de
Crèdit  en  el  Capítol  1  “Retribucions  de  Personal”  finançats  amb  Romanent  de
Tresoreria per a Despeses Generals per import de 142.584,96€

Considerant que per Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, publicat
en el BOE de data 19 d'octubre de 2022, s'aproven mesures de reforç de la protecció

15



Ajuntament de Benicàssim

dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural
en aplicació del “Pla + seguretat per a la teua energia (+ES)”, així com mesures en
matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les
persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera, establint en el
Capítol VIII, article 23, apartats 1 i 2 el següent:

“1. Addicionalment al que es disposa en els capítols I i II del titule III de la
Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat
per  a  l'any  2022,  i  altres  preceptes  concordants,  amb efectes  d'1  de
gener de 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic
experimentaran un increment addicional del 1,5 per cent respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2021.

2.  Aquest  increment  addicional  s'efectuarà  en  els  mateixos  termes
disposats per l'article 19.Dos, i seguirà les següents regles:

1a. S'aplicarà sobre les retribucions vigents el 31 de desembre de
2021, de manera que la suma de tots dos consolidarà, en tot cas, un
increment retributiu global màxim per a l'exercici 2022 del 3,5 per
cent.

2a. Es materialitzarà en la nòmina del mes de novembre de 2022,
abonant-se  com  a  endarreriments  l'increment  corresponent  als
mesos de gener a octubre d'enguany.

3a. En l'àmbit de les comunitats autònomes i entitats locals s'haurà
de materialitzar el pagament abans del 31 de desembre de 2022 i,
en tot cas, amb anterioritat al 31 de març de 2023.”

           

Considerant que l'òrgan competent per a la seua aprovació és l'Ajuntament Ple, per
majoria simple, establint l'article 23 del Capítol VIII del Reial decret llei 18/2022, en el
seu  apartat  4  que  “En  el  cas  que  es  tramiten  en  2022  modificacions  de  crèdit
consistents  en  suplements  de  crèdit  o  crèdits  extraordinaris,  podrà  ser  aplicable
l'article 177.6 del text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que textualment diu: “Els acords de les
entitats locals que tinguen per objecte l'habilitació o suplements de crèdit en cas de
calamitats  o  de  naturalesa  anàloga  d'excepcional  interés  general,  seran
immediatament  executius,  sense  perjudici  de  les  reclamacions  que contra  ells  es
promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels huit dies següents a la
presentació,  entenent-se  desestimades  de  no  notificar-se  la  seua  resolució  al
recurrent dins d'aquest termini.

Vist l'informe favorable de la Intervenció (INF. 2022/0281), de data 11 de novembre
de 2022 segons informe proposta d'aqueixa data;

Vista la proposta de la Regidoria 11/11/2022.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
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Municipal  de Gestió Política,  Econòmica,  Administrativa i  Especial  de Comptes de
data 21 de novembre de 2022. 

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, Natividad Alonso, Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara, José Carlos García Sampayo i Javier
Alonso; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el
següent:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'expedient  de  modificació  de  crèdit
16P/2022 per import de 142.584,96€ consistent en Suplements de Crèdit finançats
amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

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

FINANCIACIÓ:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 142.584,96

TOTAL INGRESSOS 142.584,96

T O T A L     F I N A N C I A C I O 142.584,96

FINALITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES
 SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 142.584,96

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 142.584,96

T O T A L      F I N A L I T A T 142.584,96

SEGON.- L'Expedient  de  Modificació  de  Crèdit  16P/2022  serà  immediatament
executiu, sense perjudici de les reclamacions que contra aquest, es presenten, les
quals  hauran  de  substanciar-se  dins  dels  huit  dies  següents  a  la  presentació,
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entenent-se  desestimades  de  no  notificar-se  la  seua  resolució  al  recurrent  dins
d'aquest termini, de conformitat amb l'article 177.6 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

PUNT SISÉ.- EXPEDIENT 16440/2022. CONTRACTE-PROGRAMA PER
A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA
DE SERVEIS SOCIALS.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

A la vista del requeriment efectuat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives
en relació al Contracte-Programa subscrit per l'Ajuntament de Benicàssim en data 9
de  desembre  de  2021  per  a  la  col·laboració  i  coordinació  interadministrativa  i
financera  en  matèria  de  serveis  socials  per  als  exercicis  2021-2024  relatiu  a  la
negociació de determinades condicions el personal adscrit a aquests serveis que de
conformitat amb les obligacions mínimes de personal establides per la Llei 3/2019, de
18  de  febrer,  de  la  Generalitat,  de  Serveis  Socials  Inclusius  de  la  Comunitat
Valenciana s'estableix com a equip de professionals de la zona bàsica de serveis
socials  en  municipis  com  Benicàssim  entre  10.000  i  19.999  habitants  és  d'1
professional  per  cada  1.750  habitants  amb  la  següent  distribució:  4  treballadors
socials, 1,25 Psicòlegs – Pedagogs i 2 Educadors Socials. A més una persona de
suport  jurídic  per  cada 20.000 habitants  que en aquest  moment  ha determinat  la
Conselleria en 0,75

S'ha procedit a la seua negociació amb la Taula General de Negociació celebrada el
dia 14 de novembre de 2022 a l'efecte de donar compliment al que s'estableix en el
requeriment.

A l'ésser la competència per a aprovar la RPT plenària i l'acord que es proposa afecta
directament  al  que  seria  una  modificació  de  la  mateixes,  conseqüentment,  la
competència  per  a  l'aprovació  del  present  acord,  correspon  a  l'Ajuntament  Ple,
d'acord amb l'article 22.2.i) de la LRBRL.

Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal de l'Àrea de Promoció Social i Innovació de data 21 de novembre de 2022. 

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, Natividad Alonso, Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara, José Carlos García Sampayo i Javier
Alonso; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda el
següent:

PRIMER.- Incorporar progressivament al personal tècnic i administratiu establit per la
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana
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en funció del nombre d'habitants que compta el municipi.

SEGON.- Crear una plaça d'Administratiu/a i una plaça d'Auxiliar Administratiu/a per a
donar  compliment  al  personal  administratiu  requerit  per  la  Llei  3/2019,  de  18  de
febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana de conformitat amb el
que s'estableix en la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2022, concretament en el seu apartat UN.6 de l'article 20 i per tant,
incloure-les en la pròxima Oferta d'Ocupació Públics.

TERCER.- Donar continuïtat als programes de caràcter temporal fins a 2024 que és
quan finalitza el contracte programa subscrit.

QUART.- Crear  les  places  de  personal  tècnic  si  per  part  de  la  Conselleria  es
transfereixen aquestes competències a l'entitat local amb caràcter definitiu o el seu
subscriu un nou contracte-programa amb àmbit temporal major a l'efecte de poder
considerar aquestes places de caràcter estructural.

CINQUÉ.- Mantindre en la pròxima plantilla pressupostària la bossa econòmica per a
llocs temporals adscrits a Serveis Socials per a donar cobertura a la subscripció del
contracte-programa  amb  la  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques  inclusives  per  a  la
col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials
per als exercicis 2021-2024.

SISÉ.-  Continuar aplicant a aquest personal, independentment que siga temporal o
funcionari de carrera, l'Acord-Conveni que estiga vigent a l'Ajuntament.

SETÉ.- Notificar la present resolució a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives.

HUITÉ.- Comunicar la present resolució a la Junta de Personal, Secció de Personal,
Serveis Socials i Serveis econòmics municipals.

 

PUNT SETÉ.- EXPEDIENT 19864/2022. PROPOSTA D'ALCALDIA DE
FIXACIÓ COM A DATA DE CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI  DEL MES DE
DESEMBRE EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2022 (DIJOUS), EN SUBSTITUCIÓ
DEL PREVIST PER AL 30 DE DESEMBRE DE 2022.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Resultant  que  per  acord  plenari  de  data  15  de  Juliol  de  2019  es  va  acordar
“Celebració de sessions ordinàries: Celebrar  les  sessions  de l'Ajuntament  Ple
amb caràcter ordinari, en primera convocatòria, l'últim Divendres de mes durant tot
l'any,  llevat  que aquest  dia festiu,  o  vespra de festiu,  de viatges,  o actes oficials
protocol·laris  de  l'Alcaldia  o  de  la  Corporació,  de  festes  locals,  autonòmiques  o
nacionals,  o setmana de festes locals,  i  en aquest  cas la  sessió  se celebrarà  el
Divendres anterior a aquesta data a la mateixa hora.

La celebració  de la  sessió  plenària  es  farà  a  les  9'30 hores  del  dia  en  primera
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convocatòria durant tots els mesos de l'any”.

Resultant que el dia 30 de desembre de 2022 (Divendres) és vespra de festiu i fins i
tot coincideix amb la Setmana de Nadal, la sessió hauria de celebrar-se el Divendres
anterior, és a dir el 23 de desembre de 2022 (Divendres), que és vespra de festiu de
Nit de Nadal.

Per tot això, cal la celebració del Ple Ordinari del mes de desembre, el dia 22 de
desembre de 2022 (Dijous) a les 9.30 hores.
Considerant que aquest canvi suposa únicament avançar la data del Ple ordinari en
un dia, però respectant la seua existència i els corresponents drets dels Regidors
que els assisteixen en la celebració de la sessió plenària.

Vist el dictamen de la Junta de Portaveus de data 21 de novembre de
2022.

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, Natividad Alonso, Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara, José Carlos García Sampayo i Javier
Alonso; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda.

PRIMER.- Celebrar  el  Ple  Ordinari  del  mes  de  desembre  el  dia  22  (Dijous)  de
desembre de 2022 a les 09.30 hores.

SEGON.- Notificar  aquest  acord als  Regidors,  així  com als  serveis  administratius
municipals. 

 

PUNT  HUITÉ.-  EXPEDIENT  20376/2022.  MOCIÓ  SUBSCRITA  PELS
PORTAVEUS  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  PSOE,  CIUTADANS,  COMPROMÍS,
LLAURA-BENICÀSSIM I JOSÉ CARLOS GARCÍA, REGIDOR NO ADSCRIT DE
REPROVACIÓ  A  L'ALCALDESSA  DE  BENICÀSSIM,  SUSANA  MARQUÉS
ESCOÍN.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 7, 
Abstencions: 0

Tots  els  grups  polítics  representats  a  l'Ajuntament  de  Benicàssim,  més  enllà  de
condicionants ideològics i amb un sentit de lleialtat cap al nostre poble, hem tendit la
mà al govern i a la seua alcaldessa proposant mesures en positiu per a millorar el
nostre municipi.

No  obstant  això,  el  caràcter  autoritari  i  impositiu  de  l'actual  alcaldessa,  Susana
Marqués, fa difícil el consens amb els altres grups de l'oposició i dificulta qualsevol
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diàleg, la qual cosa, es converteix en una situació insostenible que afecta de manera
molt greu als interessos generals de Benicàssim i els seus veïns, per la inoperància
del govern, que s'accentua amb la crisi política després de la ruptura de l'equip de
govern format per PP i CS i el cessament de les competències de l'alcaldessa als
membres del grup CIUTADANS.

Aquest desgovern, que el seu primer i últim responsable és l'alcaldessa, afecta de
manera molt greu als interessos generals i socials del nostre municipi.

Una situació a la qual cal afegir l'evident col·lapse tècnic que està patint el nostre
ajuntament  per les decisions  i  la  conducta de l'alcaldessa,  fomentant  un ambient
tibant i irrespirable.

Davant aquesta deriva autoritària i el perjudici que comporta per al nostre poble, els
grups de l'oposició  hem deixat  a un costat  qüestions  ideològiques  i  assumim un
acord per  a  impulsar  tot  allò  que millore  el  nostre municipi  en  el  que queda de
legislatura, des de l'objectivitat i sense deixar de costat el compromís que adquirim
amb el nostre acta de regidor.

Per tot això, 

ACORDS

PRIMER I ÚNIC.- Reprovar públicament la gestió de l'alcaldessa, Susana Marqués,
pel greu mal que està causant a la imatge de Benicàssim, donant exemple nacional
de govern autoritari, sectari i sense capacitat de diàleg, conceptes que han de ser
bandejats de l'esfera pública, deixant arrere les arts de la vella política i mirant cap a
una democràcia  moderna i  actual,  on  prevalga  el  diàleg  amb la  resta  de forces
polítiques.

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

Vots afirmatius: 10,  dels senyors/as, Miguel Alcalde,  Mª Carmen Tárrega,  Antonio
Rodríguez,  M.ª  Teresa  Bernat,  Cristina  Fernández,  Natividad  Alonso,  Joan  Artur
Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Vots negatius:
7, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell,
Arturo Martí, Vanesa Batalla i Javier Alonso; Abstencions: cap; pel que s'aprova.

 

PUNT  NOVÉ.-  EXPEDIENT  20377/2022.  MOCIÓ  SUBSCRITA  PELS
PORTAVEUS  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  PSOE,  CIUTADANS,  COMPROMÍS,
ARA-BENICÀSSIM I  JOSÉ CARLOS GARCÍA, REGIDOR NO ADSCRIT PER A
DEIXAR SENSE EFECTE ACORD PLENARI  DE 15 DE JULIOL DE 2019 QUE
CEDIA COMPETÈNCIES DELEGABLES DEL PLE A LA JGL I A L'ALCALDIA.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 7, 
Abstencions: 0

21



Ajuntament de Benicàssim

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La corporació de l'Ajuntament de Benicàssim està en una situació que és governada
per una minoria de regidors, sis en la Junta Local de Govern. Això ens fa a la resta
de membres haver d'assumir responsabilitats col·lectives en la gestió municipal. Els
regidors restants han de participar i conéixer les decisions importants municipals.

PROPOSTA D'ACORD

Deixar sense efecte l'acord plenari del 15 de juliol de 2019 i publicat en el BOP a
data 01 d'agost 2019, que cedia totes les competències delegables del Ple a la Junta
Local de Govern i a l'Alcaldia.

De tal manera que totes les competències que la llei de règim local adjudica al Ple de
l'Ajuntament siguen exercides per aquest òrgan.

Per tot això, vist l'informe favorable del Sr Secretari de data 19/11/2022.

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

Vots afirmatius: 10, dels senyors/as, Miguel Alcalde,  Mª Carmen Tárrega, Antonio
Rodríguez,  M.ª  Teresa  Bernat,  Cristina  Fernández,  Natividad  Alonso,  Joan  Artur
Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Vots negatius:
7, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell,
Arturo Martí, Vanesa Batalla i Javier Alonso; Abstencions: cap; pel que s'aprova.

 

PUNT DÈCIM.-  EXPEDIENT 20378/2022.  MOCIÓ SUBSCRITA PELS
PORTAVEUS  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  PSOE,  CIUTADANS,  COMPROMÍS,
ARA-BENICÀSSIM  I  JOSÉ CARLOS GARCÍA,  REGIDOR NO ADSCRIT  NOVA
RETRIBUCIÓ DE PERSONAL STAFF DE GOVERN.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 7, 
Abstencions: 0

Donats els fets ocorreguts durant l’últim mes en el que  per decisió pròpia, l’alcaldia
ha prescindit de fins a tres membres del seu equip de govern i ha quedat en minoria
en la corporació de l’Ajuntament.

Donat també que, degut a aixó tenen més dificultats per a portar a terme les diferents
gestions i les seues competències queden molt limitades, ja que el control del ple i la
iniciativa executiva passa a ser principalment del ple de l’Ajuntament.

ACORDEM:

- Les retribucions de “Directora de Gabinete de Alcaldía” «xxxxxxxxxx» passen a ser
de 946,69€ bruts mensuals amb 14 pagues a l’any o part proporcional.
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-  Les retribucions de “Directora de Comunicación”  «xxxxxxxxxx» passen a ser de
589,92€ bruts mensuals, amb 14 pagues a l’any o part proporcional.

Per  tot  això,  vist  l'informe  desfavorable del  Sr  Secretari  de  data
19/11/2022 amb codi de validació CYHXRZQ9GX363FY39F74DPHXH del qual es
dio compte en Junta de Portaveus de data 21 de novembre de 2022. Aquest informe
s'acompanya amb posterioritat en la documentació continguda en la convocatòria en
l'ordre del dia del Ple, així com realitzats advertiments prèviament, durant el debat i
abans de la votació, de no ajustar-se a dret el present punt per vulneració de l'art.
104  de  la  Llei  7/1985  de  2  abril  de  règim  local  i  concordants,  i  rebutjada
expressament  per  part  dels  portaveus  dels  grups  polítics  i  Regidor  no  adscrit
signants de la moció, la possibilitat de deixar el punt sobre la taula.

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

Vots afirmatius: 10, dels senyors/as, Miguel Alcalde,  Mª Carmen Tárrega, Antonio
Rodríguez,  M.ª  Teresa  Bernat,  Cristina  Fernández,  Natividad  Alonso,  Joan  Artur
Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Vots negatius:
7, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell,
Arturo Martí, Vanesa Batalla i Javier Alonso; Abstencions: cap; pel que s'aprova.

Comunicar que l'acord adoptat pel Ple posa fi a la via administrativa i contra aquest
podrà interposar-se:

 • 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 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.

 • Recurs contenciós administratiu directament: Termini: DOS MESOS comptats
des del següent a la recepció de la notificació. Òrgan: davant el Jutjat contenciós
administratiu de Castelló, exceptuant el que està disposat en li art. 14.1 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

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

 

PUNT  ONZÉ.-  EXPEDIENT  20379/2022.  MOCIÓ  SUBSCRITA  PELS
PORTAVEUS  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  PSOE,  CIUTADANS,  COMPROMÍS,
ARA-BENICÀSSIM I JOSÉ CARLOS GARCÍA, REGIDOR NO ADSCRIT DE NOVA
RETRIBUCIÓ DE *REGIDORS DE L'EQUIP DE GOVERN.-

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 7, 
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Abstencions: 0

Donats els fets ocorreguts durant l’últim mes en el que per decisió pròpia, l’alcaldia
ha prescindit de fins a tres membres del seu equip de govern i ha quedat en minoria
en la corporació de l’Ajuntament.

Donat també que, degut a aixó tenen més dificultats per a portar a terme les diferents
gestions i les seues competències queden molt limitades, ja que el control del ple i la
iniciativa executiva passa a ser principalment del ple de l’Ajuntament.

ACORDEM:

- Sent l’import de la retribució del 100% la quantitat de 2,919,56€ bruts mensuals, per
14 pagues a l’any o part proporcional, segons acord plenari de 15 de Juliol de 2019,
les retribucions de tot l’equip de Govern passen a ser en règim de dedicació parcial
al 50% del total de retribució bruta. És dir,  1.459,78€ per 14 pagues a l’any o part
proporcional.

Per  tot  això,  vist  l'informe  desfavorable emés  pel  Secretari  General  de  data
19/11/2022 amb codi de validació CYHXRZQ9GX363FY39F74DPHXH del qual es
dio compte en Junta de Portaveus de data 21 de novembre de 2022. Aquest informe
s'acompanya  amb posterioritat  en  la  convocatòria  de  la  sessió  plenària  que  ens
ocupa, i sol·licitada expressament en diverses ocasions durant el debat d'aquest punt
per  part  del  Sr.  Secretari,  la  retirada  de  l'assumpte  a  la  vista  de  la  nova
documentació aportada de Sentència (sense testimoniatge de fermesa), traslladant
aquesta petició de retirada per part de l'Alcaldia als portaveus dels grups polítics i
Regidor no adscrit signants de la moció, aquests no atenen la retirada sol·licitada.

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

Vots afirmatius: 10,  dels senyors/as, Miguel Alcalde,  Mª Carmen Tárrega,  Antonio
Rodríguez,  M.ª  Teresa  Bernat,  Cristina  Fernández,  Natividad  Alonso,  Joan  Artur
Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara i José Carlos García Sampayo; Vots negatius:
7, dels senyors/as, Susana Marqués, Carlos Luis Díaz, Rosa María Gil, Elena Llobell,
Arturo Martí, Vanesa Batalla i Javier Alonso; Abstencions: cap; pel que s'aprova

Comunicar que l'acord adoptat pel Ple posa fi a la via administrativa i contra aquest
podrà interposar-se:

 • 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 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.

 • Recurs contenciós administratiu directament: Termini: DOS MESOS comptats
des del següent a la recepció de la notificació. Òrgan: davant el Jutjat contenciós
administratiu de Castelló, exceptuant el que està disposat en li art. 14.1 de la Llei
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29/98, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

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

 

PUNT  DOTZÉ.-  EXPEDIENT  20380/2022.  MOCIÓ  INSTITUCIONAL
PRESENTADA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Assemblea General de les Nacions Unides,  amb l'ànim de posar el  focus en la
violència que s'exercia contra les dones pel fet de ser-ho, en 1999 va decidir declarar
el 25 de novembre com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les
Dones. Se'ns insta a totes i tots a la tasca de conscienciació i sensibilització.  Els
Ajuntaments, Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars volem manifestar
la  nostra  repulsa  cap  a  totes  les  formes  de  violència  recollides  en  el  Conveni
d'Istanbul i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat i lliure de
violències. Més de 1.160 dones assassinades per la seua parella o exparella des que
hi  ha  registre  en  2003.  Assassinades  per  ser  dones.  Hem de  sumar  a  aquesta
esgarrifosa xifra totes aquelles violències exercides contra les dones i assenyalades
en el citat Conveni. Són pèrdues inassumibles en una societat avançada i moderna.
Estem davant  una qüestió  d'Estat,  de  salut  pública  i  un  greu atemptat  als  Drets
Humans. Tenim davant una realitat innegable que ens interpel·la a tots i totes a una
acció ferma en pro de l'erradicació de la violència contra les dones i de les actituds
socials  que  la  toleren,  la  justifiquen  o  fins  i  tot  la  banalitzen,  hem  d'intensificar
esforços per a combatre el masclisme i condemnar totes les actituds, pràctiques i
conductes  que  consenten  i  reprodueixen  les  violències  masclistes.  La  legislació
espanyola  ha  tingut  importants  avanços  normatius  arribant  a  comptar  amb  una
legislació que és un referent per a molts Estats, sent Espanya el primer a acordar, en
2017,  un Pacte d'Estat  contra  la  Violència  de Gènere.  És temps que la  societat
prenga consciència i interioritze que, com ha dit l'Organització de les Nacions Unides,
la violència contra les dones és una vulneració dels drets humans que aconsegueix
proporcions pandèmiques. Observem amb preocupació l'augment al nostre país del
nombre de dones que tenen algun sistema de seguiment policial,  d'igual  manera
l'increment de menors en situació de vulnerabilitat, ja que la violència que pateixen
les mares s'estén a ells.

Alertem de l'augment de la violència vicària (47 menors des de 2013) i vam mostrar
la nostra preocupació pel desemparament que pateixen els orfes i òrfenes. Encara
que semble obvi,  potser no està de més recordar que les dones no desitgen ser
víctimes, no desitgen ser valentes, volen ser simplement lliures.

Per tot això, els Governs Locals, reunits en la FEMP convidem a totes les Entitats
Locals a adherir-se a aquesta Declaració, i secundem totes les veus que treballen
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per un futur lliure de violències.

Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament de Benicàssim presenta, les següents: 

PROPOSTES D'ACORD

PRIMER.- Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la Violència
de  Gènere  i  recordem  la  necessitat  de  continuar  avançant  en  el  seu
desenvolupament, així com l'especial paper que juguen els Ajuntaments.

SEGON.- Hem de continuar treballant  en la ruptura del silenci,  la sensibilització i
conscienciació a la ciutadania del problema estructural de la societat que suposa la
violència masclista.

TERCER.- Instem a millorar la coordinació contínua entre els diversos agents socials
implicats en la violència contra les dones. Hem de millorar la resposta institucional a
tots els nivells, evitant el risc de victimització secundària i millorant la confiança de
les víctimes.

QUART.- Demandem la utilització  de tots  els  recursos que siguen necessaris  en
l'assistència, ajuda i protecció de les víctimes, els seus fills i filles.

CINQUÉ.- Hem d'impulsar el debat social perquè el públic deixe de ser privat. Els
Ajuntaments som la majoria de les vegades el primer recurs i, a vegades, l'únic del
qual disposen les dones en cerca d'objecció i denúncia de la violència que pateixen.

SISÉ.- Creiem de summa importància donar un impuls a la formació dels agents
implicats per a garantir una resposta especialitzada i integral a les víctimes.

Vist el Dictamen de la Junta de Portaveus de data 21 de novembre de
2022.

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, Natividad Alonso, Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara, José Carlos García Sampayo i Javier
Alonso; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda.
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PUNT  TRETZÉ.-  DESPATX  EXTRAORDINARI.  EXPEDIENT
15830/2022. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
(RPT).-

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

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

A la  vista de l'informe de necessitats  existents en matèria  de Recursos Humans
2022-0216, de 26 de setembre per la Regidoria Delegada de Recursos Humans i
l'Alcaldia s'ha formulat proposta sobre la base de la competència d'autoorganització
prevista per a les Entitats Locals en l'article  4.1a) de la Llei  7/1985,  de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local  i  per a una millore gestió  dels  serveis
encomanats  a  la  mateixa  es  consideren  de  necessària  i  urgent  creació  de
determinats lloc de treball. 

Tant la creació com la modificació de les característiques dels lloc treball d'una entitat
local i de les retribucions complementàries assignades s'ha de realitzar a través de la
modificació de la Relació de Llocs de treball (RPT), que constitueix l'instrument tècnic
al  servei  de les Administracions  Públiques  per  a l'organització  efectiva  dels  seus
recursos  humans  en  l'ús  de  la  seua  autonomia  i  potestat  d'autogovern,  havent
d'adaptar-la a les necessitats que li  exigeix la prestació efectiva dels seus serveis
públics; per això, la RPT ha de respondre a necessitats reals de la Corporació Local i
haurà de precisar els requisits per a l'acompliment de cada lloc, comprenent la seua
denominació  i  característiques  essencials  d'aquests,  requisits  exigits  per  al  seu
acompliment i determinació de les seues retribucions complementàries.

Per tant, la finalitat de modificar la RPT de l'Ajuntament, serà adoptar les mesures
oportunes per  a adequar  la  seua plantilla  de personal  a les necessitats  reals  de
l'Ajuntament,  en  exercici  de la  seua potestat  d'autoorganització,  la  qual  cosa pot
comportar tant la creació de les noves places que resulten necessàries, l'amortització
d'unes altres que no s'adapten a les necessitats reals, o la modificació de les places
existents que no s'adapten a la realitat de les funcions exercides o de les condicions
que s'exercisquen aquestes.

Resultant que l'art. 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim  Local  estableix  que  la  Corporació  ha  d'aprovar  anualment  a  través  del
Pressupost, la Plantilla de Personal que haurà de comprendre tots els llocs de treball
reservats  a  funcionaris,  personal  laboral  i  eventual,  devent  aquesta  Corporació
formar la relació de tots els llocs de treball existents en la seua organització en els
termes previstos  en la  legislació  bàsica  sobre  Funció  Pública  que recull  el  Reial
decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
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l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Resultant que en aquests moments es troba en
procés  d'elaboració  una  nova  Relació  de  Llocs  de  treball,  si  bé,  es  considera
necessari realitzar una modificació puntual d'aquesta, així com de la plantilla que no
pot esperar fins a la completa tramitació d'aquesta.

Hem de partir que la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2022 estableix en el seu article 20.u.1 b) en relació amb la taxa de
reposició d'efectius que: “Les entitats locals que tingueren amortitzada el seu deute
financer a 31 de desembre de l'exercici anterior tindran un 120 per cent de taxa en
tots els sectors”. Per l'Ajuntament de Benicàssim es compleix el requisit de tindre
amortitzada el seu deute, no obstant això la taxa de reposició d'aquesta anualitat és
inexistent al no haver-se produït  en l'exercici 2021 cessaments per jubilació, retir,
defunció,  renúncia,  declaració  en  situació  d'excedència  sense  reserva de lloc  de
treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera.

No obstant això, la LPGE estableix diversos supòsits que no computen en la taxa de
reposició  d'efectes  com  són  places  necessàries  per  a  la  posada  en  marxa  i
funcionament de nous serveis l'establiment dels quals vinga imposat en virtut d'una
norma estatal,  autonòmica  o  local,  entre  les  quals  trobem el  personal  al  qual  fa
referència la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat
Valenciana. Equip de professionals de la zona bàsica de serveis socials. Pel fet que
aquesta competències és delegades no es considera oportú incorporar els llocs a la
RPT, en tant en conte no es tinga coneixement de puix que temps serà la delegació,
cal el  conveni signat  en aquests moment és fins a 2024 i en cas que finalitze la
delegació,  no  són  places  que  es  puguen  integrar  en  altres  serveis  competència
municipal.  En  cas  de  crear-se  aquestes  places  amb  caràcter  previ  s'haurà  de
procedir a la valoració de cadascun dels ítem que ha de compondre el complement
específic mitjançant una nova RPT.

Els  equips  professionals  de  zona  bàsica  tindran,  a  més  una  persona  de  suport
administratiu per cada 5.000 habitant. En aquest moment el suport administratiu es
presta per una Administrativa pel que resulta necessari procedir  a la creació d'un
altre lloc  Administrativa  i  un  altre d'Auxiliar  amb els  mateixes  condicions  que els
establits en la RPT. En aquest cas si la delegació de competències finalitzara aquest
personal seria integrat en altres departaments municipals. 

Per  tant,  el  pas  previ  per  a  poder  incloure  en  una  oferta  d'ocupació  pública  en
comptar amb l'autorització de la LPGE és la seua creació tant en el RPT com en la
plantilla de personal

D'altra  banda,  una  altra  excepció  que  estableix  la  LPGE  és  la  derivada  dels
procediment  d'estabilització  de  la  Llei  20/2021  de  28  de  desembre,  de  mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'apartat primer
de l'article  segon refereix  que s'autoritza una taxa addicional  per a l'estabilització
d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguen o
no  dins  de  les  relacions  de  llocs  de  treball,  plantilles….  i  estant  dotades
pressupostàriament,  hagen  estat  ocupades  de  manera  temporal  i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.
Existeix  en  les  dotacions  econòmiques  per  a  personal  temporal  de  la  plantilla
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pressupostària  consignació  per  a  deu  mesos  de  Professor/a  de  l'Àrea  científic-
tecnològica amb el caràcter de personal laboral temporal. La citada contractació es
porta  efectuant  des  de  2010  pel  que  es  considera  que  aquesta  plaça  és  de
naturalesa estructura encara que no es trobe la relació de llocs de treball si que està
dotada  pressupostàriament,  per  la  qual  cosa  havent-se  procedit  a  la  seua
incorporació en l'Oferta d'Ocupació Pública extraordinària mitjançant estabilització,
és necessari incorporar aquesta plaça a la Relació de Llocs de treball.

D'altra banda, l'article 59 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix una reserva del set per cent
de les  places previstes  en les  ofertes  d'ocupació  pública  per  a ser  cobertes per
persones amb discapacitat,  considerant com a tals les definides en l'apartat 2, de
l'article 4, del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua
inclusió social. La reserva del mínim del set per cent es realitzarà de manera que,
almenys,  el  dos  per  cent  de les  places  oferides  ho  siga  per  a  ser  cobertes  per
persones que acrediten discapacitat intel·lectual. La Llei Llei 4/2021, de 16 d'abril, de
la Funció Pública Valenciana ha elevat la reserva a un contingent no inferior al deu
per  cent  de  les  vacants  per  a  ser  cobertes  entre  persones  amb  discapacitat  o
diversitat funcional, de manera que progressivament s'aconseguisca el tres per cent
dels  efectius  totals  en  cada  administració  pública,  organisme  públic,  consorci  o
universitat pública, d'aquestes almenys el cinc per cent de les places oferides ho siga
per a ser cobertes per persones que acrediten discapacitat intel·lectual o malaltia
mental.

L'Ajuntament de Benicàssim, en aquest moment, no compleix amb el percentatge del
3% al qual tendeix la LVFP, en disposar únicament d'un funcionari amb diversitat
funcional. A aquest efecte, en la OEP 2021 es va incloure una plaça d'ordenança per
torn de diversitat funcional, a aquest efecte, es considera que aquesta plaça seria
convenient  oferir-la  a  persones  amb discapacitat  intel·lectual,  per  tant,  hauria  de
modificar-se una de les places existents en la RPT d'ordenança suprimint el requisit
de disposar de permís de conduir B.

En relació a les modificacions de referència, posar de manifest que l'article 19.DOS
LPGE 2022 estable que “L'any 2022, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a
les  vigents  a  31  de  desembre  de  2021,  en  termes  d'homogeneïtat  per  als  dos
períodes  de  la  comparació,  tant  pel  que  respecta  a  efectius  de  personal  com a
l'antiguitat  d'aquest.  Les  despeses  d'acció  social  no  podran  incrementar-se,  en
termes  globals,  respecte  als  de  2021.  Referent  a  això,  es  considera  que  les
despeses en concepte d'acció social són beneficis, complements o millores diferents
a  les  contraprestacions  pel  treball  realitzat  la  finalitat  del  qual  és  satisfer
determinades  necessitats  conseqüència  de  circumstàncies  personals  del  citat
personal al servei del sector públic”. No obstant això, aquest precepte no afecta a les
variacions que es puguen produir respecte a les variacions retributives derivades de
les adequacions que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles, i
que es produïsquen, pel contingut dels llocs de treball o variació d'efectius que es
produïsca per amortització i creació de noves places en substitució de les prèviament
amortitzades.
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Quant a la motivació de la necessitat de la substitució de les plaça de netejador/a,
Cap de Delineants i Auxiliar Biblioteca amb jornada de 29 hores i 45 minuts són entre
altres: l'existència cada vegada major de dependències municipals algunes de les
quals  han  d'estar  obertes  tant  al  matí  com  a  la  vesprada  i  per  tant,  resulta  la
necessitat  d'augmentar  el  nombre d'ordenances,  afegint  que  a  una  de  les  plaça
d'ordenança se li ha exclòs del requisit del Permís de conduir per a poder ser cobert
personal per torn de diversitat funcional i que la mateixa siga de caràcter intel·lectual,
la  plaça  d'Arquitecte  Tècnic,  pel  fet  que  les  necessitats  manifestades  pel
departament  d'urbanisme  i  la  càrrega  de  treballa  dels  funcionaris  de  l'àrea,
reassignant-se  la  plaça  de delineant  existent  en aquesta  àrea a  obres  i  serveis.
Finalment, en relació a la plaça d'Auxiliar de Biblioteca deixar constància d'existeixen
diversos espais municipals i que per a cobrir la totalitat de l'horari i no dependre de
personal temporal excepte en època estival és necessari que tots els auxiliars de
biblioteca siguen a jornada completa. 

En  data  14  de  novembre  de  2022  se  sotmeten  preceptivament  la  proposta  de
modificació  puntual  de  la  Relació  de  Lloc  de  treball  a  negociació  mitjançant  la
convocatòria  de  la  Taula  General  de  Negociació,  les  quals  es  negocien  sense
introduir cap modificació a la proposta efectuada. 

A la vista de l'informe favorable de la Cap de Secció de Recursos Humans i Serveis
Públics de data 2022-0285, de 14 de novembre conformat pel Secretari General, la
proposta de l'Alcaldia de 18 de novembre de 2022 i la fiscalització favorable de la
Intervenció municipal núm. 2022-0695 de 18 de novembre.

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, Natividad Alonso, Joan
Artur Bonet, Pau Josep Ferrando, Luis Lara, José Carlos García Sampayo i Javier
Alonso; Vots negatius: cap; Abstencions: cap; pel que per unanimitat s'acorda.

PRIMER.- Crear  les  següents  places  amb motiu  de  l'adaptació  de  la  RPT a  les
obligacions imposades en la legislació que es relaciona:

- Creació per nous serveis imposats en virtut de la Llei 3/2019 de 18 de febrer
de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la
LPGE2022:

DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

1 16 01 10.907,83 € C NS C Graduado  en  ESO  o
equivalente.
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DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

AUXILIAR
ADMINISTRATIU/

(SubC2)

*Oferir per torn de diversitat funcional

DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

ADMINISTRATIU/A 

J. N. Serveis Socials.

1 20 01 12.693,91 € C
(SubC1)

S C Batxiller, Tècnic de F.P. o
equivalent

-  Creació de conformitat amb el  que s'estableix en la Llei  20/2021 de 28 de
desembre,  de  mesures  urgents  per  a  la  reducció  de  la  temporalitat  en
l'ocupació pública:

DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

PROFESSOR/A  de  F.P.A.
PER  Al  AREA  CIENTÍFIC-
TECNOLÒGICA

1 24 JORNADACOMPET
A 

10 MESES

1176,04€
mensual

A

Sub. A1

S C Llicenciatura  en
Matemàtiques,
Geologia  o  Biologia  o
Física i Química (o títol
universitari  oficial  de
grau  més  títol  oficial
de  màster  universitari
en  aquestes
titulacions);  C.A.P  i
grau mitjà de Valencià
expedit per la J.Q.C.V

SEGON.- Reclassificar  els  següents  llocs  de  treball,  mitjançant  la  corresponent
amortizacion i creació per substitució:

AMORTITZAR:

DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

NETEJADOR/AS 1 14 06 8.962,10 € Agrup.

Prof

S C Certi. Escolar o equivalen.

AUXILIAR  BIBLIOTECA  I 1 16 04 (*) 10.499,92 € C S C Graduado  en  ESO  o
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CULTURA.

*Jornada 29 hs.  y  45 min.
semanales

(SubC2). equivalente.

 

 CREACIÓ PER SUBSTITUCIÓ:

DENOMINACION Nº CD JORNADA CE GRUPO TIPO

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITOS

ORDENANZA 1 14 01 10.461,02 € Agrup
Prof

S C Certif.Escolar o equivalen.

P. conducir (B)

AUXILIAR  BIBLIOTECA  Y
CULTURA

1 16 04 13.363,61 € C

(SubC2)

S C Graduado  en  ESO  o
equivalente.

TERCER.- Reclassificar  el  següent  lloc  de  treball,  mitjançant  la  corresponent  la
declaració a extirguir, amortització en quedar vacant i creació per substitució: 

DECLARAR A EXTINGUIR Y AMORTIZAR AL QUEDAR VACANTE:

DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

JEFE/A DE DELINEANTES 1 20 02 12.693,91 € C(SubC1) S C Delineante  FP  II  o
equivalente.

CREACIÓ PER SUBSTITUCIÓ:

DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

ARQUITECTE/A TÈCNIC/ 1 22 02 20.057,81 € A
(SubA2) 

S C Aparellador  o  Arq.  Tècnic  o
títol  universitari  de  grau  en
aquesta titulació.

QUART.- Modificar la plaça d'Ordenança inclosa en la OEP de l'any 2021 pel torn de
diversitat funcional , suprimint el requisit del permís de conduir i afegint el caràcter de
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discapacitat intel·lectual, quedant la plaça classificada de la manera que segueix:

DENOMINACIO Nº CD JORNADA CE GRUP TIPUS

PUESTO

FORMA
PROV

REQUISITS

ORDENANZA

1 14 01 10.461,02 € Agrup
Prof

S C Certif.Escolar o equivalen.

 

*   Inclosa  en  OEP2021  per  torn  de  diversitat  funcional  afegir  el  caràcter

discapacitat intel·lectual

CINQUÉ.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball en els
termes exposats en els anteriors punts del present acord.

SISÉ.- Publicar íntegrament la citada modificació de la relació de Llocs de treball en
el Butlletí Oficial de la Província atorgant un termini de 15 dies durant el qual, els
interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple, així com en la
seu electrònica de l'Ajuntament.

SETÉ.- Considerar definitivament aprovada la modificació si durant el citat termini no
s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un
mes per a resoldre-les. 

HUITÉ.- En cas de considerar-se definitivament aprovada la modificació per la no
presentació d'al·legacions i/o reclamacions,  publicar  la modificació  definitiva en el
Butlletí Oficial de la Provincial i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, així
com en la seu electrònica de l'Ajuntament.

NOVÉ.- Remetre una còpia de la modificació definitiva a l'Administració de l'Estat i a
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

DÈCIM.- Comunicar que contra l'acord pel qual es considere definitivament aprovada
la Modificació de la RPT que posa fi  a la via administrativa podran interposar els
següents recursos o qualsevol altre que estime oportú: 

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

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

PUNT CATORZÉ.- EXPEDIENT 6162/2022. DONAR COMPTE AL PLE
DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS, EXERCICI 2021.-

Per  part  del  Sr  Secretari  s'adona  del  Dictamen  de  la  CIM de  Gestió
Política, Econòmica, Administrativa i Especial de Comptes de data 21 de novembre
de 2022 en el qual es dona complit compte de l'Informe d'Intervenció núm. 2022-
0254, de data 3 de novembre, sobre els "Costos Efectius dels Serveis" prestats en el
Municipi corresponent a l'exercici de 2021, a l'empara de l'Ordre HAP/2075/2014, de
6 de novembre, elaborada per la Intervenció i remesa el 14 d'octubre de 2022, a
través de la plataforma digital ministerial.

La Corporació es dona per assabentada.

 

PUNT  QUINZÉ.-  INFORME  A  LA  CORPORACIÓ  DE  DECRETS
D'ALCALDIA.- 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'art.  42  del  Reglament
d'Organització  i  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals  de  28  de
Novembre de 1986, es dona compte a l'Ajuntament Ple dels següents Decrets signats
per l'Alcaldia (Des de 01 d'agost de 2022 a 31 d'agost de 2022) comprén els Decrets
del núm. 2342 al núm. 2649.

DECRETO 2022-2342 SIA  678012  --  330  Actividades  --  Expediente  5953/2021  --
«xxxxxxxxxx» BATERA  BEER  COOP  V  --  DECRETO
AUTORIZACIÓN OVP-LUPULOVE.

DECRETO 2022-2343 SIA  677997  --  420  Personal  --  Expediente  13209/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Renuncia  de  «xxxxxxxxxx» al
puesto de Auxiliar de Turismo.

DECRETO 2022-2344 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 7861/2022
--  «xxxxxxxxxx» -- Exención en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, por minusvalía.
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DECRETO 2022-2345 SIA  678012  --  330  Actividades  --  Expediente  9944/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DECRETO  AUTORIZACIÓN
OVP «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2346 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
12888/2022 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
Empresas IED19/22.

DECRETO 2022-2347 SIA 2306837 -  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- contrato menor
privado  -  Difusión  /  Publicidad  de  la  Marca  Benicassim  a
través del  Festival  «xxxxxxxxxx» de  Benicassim  2022  Expt.
2022/13149/07CMENPRI.

DECRETO 2022-2348 SIA  2763838  --  500  Cultura  --  Expediente  1078/2022  --
«xxxxxxxxxx» Circuit  Cultural Valencià - Ivc, Institut Valencià
de Cultura  (IVC)  --  CONVENI  PROGRAMACIÓ COGESTIÓ
DE  L'AJUNTAMENT  DE  BENICÀSSIM  AMB  EL  CIRCUIT
CULTURAL VALENCIÀ 2022.

DECRETO 2022-2349 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
8147/2022  --  «xxxxxxxxxx» --  Devolución  parte  proporcional
en el  impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica,  por
baja definitiva.

DECRETO 2022-2350 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 7857/2022
--  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  en  el  Impuesto  sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  en  función  de  las
características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2351 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
21603/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Revisión en vía administrativa Impuesto sobre
el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2352 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
7856/2022  --  «xxxxxxxxxx» --  Devolución  parte  proporcional
en el  impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica,  por
baja definitiva.

DECRETO 2022-2353 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
7168/2022  --  «xxxxxxxxxx» --  Devolución  parte  proporcional
en el  impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica,  por
baja definitiva.

DECRETO 2022-2354 SIA 732311 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 1123/2022
-- Múltiples interesados -- ACTAS DE CONCESIÓN AYUDAS
ECONÓMICA  AÑO  2022  SEGÚN  LISTADO  EXPEDIENTE
22659/2021 -- ACTA 9.

DECRETO 2022-2355 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
12424/2022  --  «xxxxxxxxxx» --  Anulación  Impuesto  sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

DECRETO 2022-2356 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19972/2021  --  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --
Desestimar rectificación de autoliquidaciones IIVTNU.
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DECRETO 2022-2357 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 8155/2022
--  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  en  el  Impuesto  sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  en  función  de  las
características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2358 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 8151/2022
--  «xxxxxxxxxx» -- Exención en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, por minusvalía.

DECRETO 2022-2359 Expediente 13671/2021 -- CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA
DE  TRABAJO  TEMPORAL  DE  PSICÓLOGO/A-
PEDAGOGO/A.

DECRETO 2022-2360 Acceptació realització acció formativa online i gratuïta - Curs
de procediment administratiu especialitzat  per als processos
d'estabilització i consolidació - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2361 SIA  678012  --  330  Actividades  --  Expediente  4802/2021  --
Decreto  tener  por  desistido  autorización  OVP  «xxxxxxxxxx»
(«xxxxxxxxxx»).

DECRETO 2022-2362 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
13112/2022  --  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo
Número 1 de Castello de la Plana, «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
-- CONTENCIOSO – PA_354/2022.

DECRETO 2022-2363 Expediente  JGL/2022/33  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  sesión  ordinaria  a
celebrar el 8 de agosto de 2022 a las 11:00 horas.

DECRETO 2022-2364 SIA 2585372 -- 330 Actividades -- Expediente 10480/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
DECRETO  DARSE  POR  ENTERADO  DEL
ARRENDAMIENTO DE LA ACTIVIDAD Cafetería Inova.

DECRETO 2022-2365 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
13161/2022  --  Incoar  expediente  a  «xxxxxxxxxx»,   para
restablecer  el  restablecimiento  de  las  condiciones  de
seguridad y salubridad en la parcela sita en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2366 SIA  678222  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
13049/2022  --  Declarar  restablecida  la  legalidad  urbanística
infringida  en  el  inmueble  sito  en   en  el  inmueble  sito  en
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2367 SIA  2451416  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
12877/2022  ---  «xxxxxxxxxx» y  «xxxxxxxxxx» daños  en  su
vehículo  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»  a consecuencia de un
socavón en Avda. Doctor Fleming.

DECRETO 2022-2368 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
2857/2022 --  Ordenar  a la  Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria propietario del
inmueble sito en o en la calle  «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2369 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
2856/2022  --Ordenar  a  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos
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Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  como
propietario del inmueble sito en la «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2370 Expediente  19748/2020  --Ejecución  subsidiaria  21  de
septiembre de 2022 a las 10:00 horas en calle Palmeral nº 71
propiedad de «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2371 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  14869/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  BONIFICACIÓN IBI  URBANA
(ENERGÍA SOLAR).

DECRETO 2022-2372 SIA  1219750  --  225  Catastro  --  Expediente  12878/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  Rectificación
Liquidaciones Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos (CIBI).

DECRETO 2022-2373 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
21052/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2374 SIA  678140  --  225  Catastro  --  Expediente  16596/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
BONIFICACIÓN IBI URBANA (ENERGÍA SOLAR).

DECRETO 2022-2375 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
20977/2021  --  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Rectificación  de  autoliquidaciones  Impuesto  sobre  el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2376 SIA 732311 -- 530 Servicios Sociales -- Expediente 1123/2022
--  Múltiples  interesados  --  ACTA  9/2022  DE  CONCESIÓN
AYUDAS  ECONÓMICA  AÑO  2022  .-  RECTIFICACIÓN
DECRETO 2354.

DECRETO 2022-2377 SIA  677980  --  210  Propuesta  de  Gasto  (Intervención)  --
Expediente 13327/2022 -- Anticipos de nómina - ANTICIPOS
NÓMINA MES AGOSTO 2022.

DECRETO 2022-2378 SIA 678159 -- 420 Personal -- Expediente 5573/2022 -- Abono
de gratificaciones - Abono de gratificaciones al personal de la
Policía Local. ABRIL SANSAN 2022.

DECRETO 2022-2379 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
13228/2022  --  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo
Número 1 de Castello de la Plana, «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»
-- CONTENCIOSO – PO_358/2022.

DECRETO 2022-2380 SIA 678159 -- 420 Personal -- Expediente 5573/2022 -- Abono
de gratificaciones - Abono de gratificaciones al personal de la
Policía Local. ABRIL SANSAN 2022 – Favorable.

DECRETO 2022-2381 SIA  678012  --  330  Actividades  --  Expediente  9020/2021  -
Decreto Autorización OVP «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2382 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  12743/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  al
personal de la Policía Local. Marzo, abril y mayo 2022 -- Parte
II.
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DECRETO 2022-2383 SIA  678145  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
17365/2021 -- Múltiples interesados - «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2384 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
12754/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE.  1195-.  DE  SOLICITUD  DE  CARNET  GENT  D´OR
PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2385 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13394/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE. 1197 DE SOLICITUD CARNET GENT D´OR.

DECRETO 2022-2386 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  12743/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  al
personal de la Policía Local. Marzo, abril y mayo 2022 -- Parte
I Favorable.

DECRETO 2022-2387 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  12835/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  a
«xxxxxxxxxx». Noviembre 2021.

DECRETO 2022-2388 SIA  678165  --  120  Servicios  Jurídicos  --  Expediente
6022/2022 -- «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2389 SIA  678086  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
10278/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  ACUAMED:
FACTURACIÓN MES DE JUNIO 2022.

DECRETO 2022-2390 SIA  2451416  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
6227/2022 -- - Responsabilidad patrimonial   -  «xxxxxxxxxx».
Colisión con unas irregular en el firme que produjo la caída
con su bicicleta «xxxxxxxxxx»- DESESTIMACION.

DECRETO 2022-2391 SIA  2451416  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
3070/2022  --  --  Responsabilidad  patrimonial   «xxxxxxxxxx»
caída en patinete por colisión con tabla de madera que tapaba
una zanja en el carril bici – DESESTIMACION.

DECRETO 2022-2392 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
8147/2022  --  «xxxxxxxxxx» --  Devolución  parte  proporcional
en el  impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica,  por
baja definitiva.

DECRETO 2022-2393 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
21059/2021  --  «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2394 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
21060/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2395 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  13480/2021  --
Múltiples interesados -- Oferta de Empleo Público - OFERTA
EMPLEO PÚBLICO 2021.

DECRETO 2022-2396 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 13502/2022 --
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«xxxxxxxxxx» NUEVO TANATORIO- «xxxxxxxxxx» 

DECRETO 2022-2397 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13363/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE. 1196 DE SOLICITUD DE CARNET GENT D’OR.

DECRETO 2022-2398 SIA 677954  --  110 Estadística  --  Expediente  11690/2022  --
GENERAL: ALTAS MES JULIO.

DECRETO 2022-2399 SIA 678072  --  110 Estadística  --  Expediente  13146/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Baja del padrón de oficio a instancia de parte - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2400 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  20871/2020  --
«GERENCIA  TERRITORIAL  DEL  CATASTRO  DE
CASTELLÓN, «xxxxxxxxxx» VILLARROYA INVERSIONES SL
-- DEVOLUCION IBIU Y LIQUID. IBIR (Res.Catastral "Pieza
Separada Incidente Ejecución Sentencia 1758/2020).

DECRETO 2022-2401 SIA 2585379 -- 330 Actividades -- Expediente 12850/2022 --
Tener por desistida a  «xxxxxxxxxx», no dar conformidad a la
documentación presentada y denegar la apertura de actividad
a la «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2402 Autorización asistencia curso Cosital con gastos de matrícula
- «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2403 Aceptación  asistencia  curso  con  gastos  de  matricula
"Estrategias  para  el  empleo  en  el  sector  cultural"  -
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2404 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11787/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.

DECRETO 2022-2405 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11577/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.

DECRETO 2022-2406 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11571/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.

DECRETO 2022-2407 Expediente 11747/2022 -Incoar a «xxxxxxxxxx» expediente de
restauración de la legalidad urbanística por las obras y usos
realizados  sin  licencia  en  «xxxxxxxxxx» y  requerimiento
legalización obras en dos meses.

DECRETO 2022-2408 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  6127/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO 3 M.

DECRETO 2022-2409 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11563/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO / 3 M.

DECRETO 2022-2410 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  7599/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado - VADO DE 3
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M.

DECRETO 2022-2411 300 Obras -- Expediente 15031/2020 -- Múltiples interesados
-- Informe urbanístico Registro Propiedad - En fecha 02/10/20
llega a obras.

DECRETO 2022-2412 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
13282/2022  --Incoar  expediente  a  «xxxxxxxxxx»,  para
restablecer  el  restablecimiento  de  las  condiciones  de
seguridad en la parcela sita en la  «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2413 SIA  2887103  --  300  Obras  --  Expediente  10479/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de
Obra Menor.

DECRETO 2022-2414 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  4834/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra menor.

DECRETO 2022-2415 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  11044/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  menor.
Legalización.

DECRETO 2022-2416 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  2934/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de parcelación.

DECRETO 2022-2417 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  6923/2022  –
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»--  Declaración  Responsable  de
Obra Menor - OVP EXPTE. 6919/2022.

DECRETO 2022-2418 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  6088/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de
Obra Menor - ACTIVIDAD / OVP EXPTE. 6089/2022.

DECRETO 2022-2419 SIA  2887103  --  300  Obras  --  Expediente  7757/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Declaración Responsable de Obra Menor.

DECRETO 2022-2420 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  197/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --Declaración  Responsable  de
Obra Menor.

DECRETO 2022-2421 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  5228/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Ocupación de la vía pública por
obras - DR EXPTE. 5225/2022.

DECRETO 2022-2422 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
12080/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2423 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
12082/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función
de las características del motor y del tipo de carburante.

DECRETO 2022-2424 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 2415/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de
autoliquidaciones  Tasa  por  la  intervención  administrativa
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municipal.

DECRETO 2022-2425 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  39/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
ANULACIÓN,  DEVOLUCION  Y  LIQUID.  IBI  URBANA
Resolución Catastral ("Ejecución resolución TEAR").

DECRETO 2022-2426 SIA  678157  --  310  Planeamiento  --  Expte  22196/2021  --
Aprobación  PSyS  obras  de  construcción  de  un  bloque  de
nichos  de  244  unidades,  104  columbarios,  edificaciones
auxiliares  y  urbanización  interior  en  el  recinto  del  actual
cementerio municipal.

DECRETO 2022-2427 Expediente  11836/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Aprobación  de  la  justificación  subvenciones  previamente
concedida. «xxxxxxxxxx» 2021.

DECRETO 2022-2428 SIA  2306837  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
5375/2022 Requerimiento documentación -- privado abierto -
CONTRATACIÓN  DE  UNA  PÓLIZA  DE  ASISTENCIA
SANITARIA MEDICO-QUIRÚRGICA.

DECRETO 2022-2429 SIA  678157  --  310  Planeamiento  --  Expte  22196/2021  --
Aprobación PGR de "Construcción de un bloque de nichos de
244  unidades,  104  columbarios,  edificaciones  auxiliares  y
urbanización  interior  en  el  recinto  del  actual  cementerio
municipal".

DECRETO 2022-2430 SIA  678148  --Expediente  1740/2022  --  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- Devolución de garantía del contrato menor de
obras  "HABILITACIÓN  ZONA  DE  TAQUILLAS  EN  EL
TEATRO MUNICIPAL".

DECRETO 2022-2431 SIA  677980  --  210  Propuesta  de  Gasto  (Intervención)  --
Expediente 13327/2022 -- Anticipos de nómina - ANTICIPOS
NÓMINA MES AGOSTO 2022.

DECRETO 2022-2432 SIA  732311  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13458/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 47 DE
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA.

DECRETO 2022-2433 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  11189/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  al
personal de la Policía Local. JUNIO 2022 -- Parte I.

DECRETO 2022-2434 SIA 2585372 -- 330 Actividades -- Expediente 12811/2022  --
Decreto  conformidad  Comunicación  de  arrendamiento  o
cesión temporal  de la  actividad -  Restaurante con música -
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2435 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13423/2022  --
Abono de productividad - Abono de productividad al personal
POLICÍA LOCAL. Jefaturas de Servicio JULIO 2022.

DECRETO 2022-2436 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13106/2022  --
Abono de productividad - Abono de productividad al personal
POLICÍA LOCAL. FIB 2022.
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DECRETO 2022-2437 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  6100/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- DEVOLUCION Y LIQUIDACION
IBI.

DECRETO 2022-2438 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  11189/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  al
personal de la Policía Local. JUNIO 2022 -- Parte II.

DECRETO 2022-2439 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  2473/2022  --
Adjudicación definitiva Mercado Benicassim Belle Époque.

DECRETO 2022-2440 SIA 2585381 -- 330 Actividades -- Expediente 11982/2022 --
Conceder licencia de apertura para la realización de actividad
recreativa  y  eventual  consistente  en  Mercado  Artesanía
Market Benicassim 2022.

DECRETO 2022-2441 SIA 2585380 -- 330 Actividades -- Expediente 13602/2022 --
Decreto Desestimación actividad extraordinaria 16.08.2022.

DECRETO 2022-2442 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  20106/2020  --
Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Castellón
de la  Plana -  Gerencia Territorial  del  Cat,   «xxxxxxxxxx» --
ANULACIÓN, DEVOLUCION Y LIQUIDACION IBI.

DECRETO 2022-2443 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  39/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
ANULACIÓN,  DEVOLUCION  Y  LIQUID.  IBI  URBANA
Resolución Catastral ("Ejecución resolución TEAR").

DECRETO 2022-2444 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  13590/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Reserva para marcas viales -
En salida peatonal en calle Gregal , nº 14.

DECRETO 2022-2445 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11577/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.- Placa nº 1483.

DECRETO 2022-2446 Expediente  16883/2021  -Ordenar  a  «xxxxxxxxxx» y  a
«xxxxxxxxxx»,  restablecer  las  condiciones  de  seguridad,
salubridad y ornato del inmueble sito en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2447 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  4293/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de
Obra Mayor.

DECRETO 2022-2448 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  7874/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2022-2449 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11141/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.

DECRETO 2022-2450 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  12116/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.

DECRETO 2022-2451 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  12366/2022  --
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«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO / 3 M.

DECRETO 2022-2452 Aceptación  realización  curso online  y  gratuito  -  Habilidades
sociales  y  emocionales  en  atención  a  la  ciudadana  -
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2453 Expediente 13048/2022 -- Aceptación realización curso online
y gratuito - Implantación en planes y medidas de igualdad en
empresas - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2454 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  6100/2022  --
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION
Y LIQUIDACION IBI.

DECRETO 2022-2455 Expediente 21703/2021 -- «xxxxxxxxxx» PARROQUIA SANTO
TOMAS DE VILLANUEVA DE BENICASSIM -- Aprobación de
la  justificación  de  subvenciones  previamente  concedida.
PARROQUIA  SANTO  TOMÁS  DE  VILLANUEVA  DE
BENICASSIM (CARITAS) «xxxxxxxxxx». 

DECRETO 2022-2456 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
13539/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D22/22.

DECRETO 2022-2457 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 13740/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» FUNERARIA  LA
MAGDALENA SL -- Inhumación en nínxol.

DECRETO 2022-2458 SIA  678120  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13701/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXPTE.-  549
SOLICITUD  DE  TARJETA  DE  APARCAMIENTO  PARA
MINUSVÁLIDOS PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2459 SIA  732311  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13265/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 53 DE
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA.

DECRETO 2022-2460 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 13722/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» FUNERARIA  LA
MAGDALENA SL -- Inhumación en nínxol.

DECRETO 2022-2461 SIA  678120  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13658/2022 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 184 DE
SOLICITUD  DE  TARJETA  PROVISIONAL  DE
APARCAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON  MOVILIDAD
REDUCIDA.

DECRETO 2022-2462 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13631/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  Dor  -
EXPTE. 1198 DE SOLICITUD DE CARNET GENT D’OR.

DECRETO 2022-2463 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 13684/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Inhumación en NIXOL.

DECRETO 2022-2464 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  13576/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.
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DECRETO 2022-2465 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  13576/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2466 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  13576/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2467 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  20106/2020  --
Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Castellón
de  la  Plana  -  Gerencia  Territorial  del  Cat,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» --  ANULACIÓN,  DEVOLUCION  Y
LIQUIDACION IBI.

DECRETO 2022-2468 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  13783/2022  --
Aplicación Diputación - Relación: NMUL- 2022 – 32.

DECRETO 2022-2469 SIA 678154 -- 260 Nóminas -- Expediente 22698/2021 -- Otras
incidencias - CAMBIO DE FIRMAS A—O 2022.

DECRETO 2022-2470 SIA  2306837  --  Expediente  3475/2021  --  servicios  por
procedimiento  abierto  -  SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE
LAS  DOS  ESCUELAS  INFANTILES  MUNICIPALES
(DOLORETES Y PINTOR TASIO) 2021/3475/03SERV.

DECRETO 2022-2471 Expediente  JGL/2022/34  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  Sesión  Ordinaria  a
celebrar el día 16 de Agosto de 2022 a las 11:00 Horas.

DECRETO 2022-2472 SIA 1219254 -- 330 Actividades -- Expediente 2560/2020 --
Conceder  licencia  parcial  de  apertura  a  la  ampliación  del
parque acuático con denominación comercial «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2473 SIA  678012  --  330  Actividades  --  Expediente  2655/2021  --
Decreto  Autorización  OVP  Peatonal  Permanente  -
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2474 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
10587/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Recurso  de
reposición  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  valor  de  los
terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2475 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  6100/2022  --
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» -- DEVOLUCION
Y LIQUIDACION IBI.

DECRETO 2022-2476 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  13586/2022  --
Aplicación Diputación - NMUL / 2022 / 31.

DECRETO 2022-2477 Expediente  12935/2022 --  Resolución recurso de reposición
interpuesto por  «xxxxxxxxxx» contra el nombramiento de una
Administrativa en Servicios Sociales.

DECRETO 2022-2478 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  10411/2022  --
Múltiples  interesados  --  BASES  ESPECÍFICAS  PARA  LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
DE TÉNICOS/AS DE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
-- Lista definitiva.

DECRETO 2022-2479 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  6100/2022  --
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«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» -- DEVOLUCION
Y LIQUIDACION IBI.

DECRETO 2022-2480 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13562/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  a
«xxxxxxxxxx», electricista. Septiembre 2021.

DECRETO 2022-2481 SIA 2801975 -- 330 Actividades -- Expediente 11973/2022 --
Conceder  autorización  a  la  mercantil  «xxxxxxxxxx»,  para  la
realización de la actividad recreativa y eventual consistente en
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2482 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
13593/2022 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
Empresas IED20/22.

DECRETO 2022-2483 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
13592/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS18/22 .

DECRETO 2022-2484 SIA 2306837 -- Obras Avenida Ferrocarril:  vial  de conexión
entre la c/ Pierre Merchain y la rotonda Avda. Mohíno. Expt.
2022/12500/03OBRAS 

DECRETO 2022-2485 SIA 678154 -- 260 Nóminas -- Expediente 415/2022 -- Otras
incidencias -  MODELOS AGENCIA TRIBUTARIA 111,115 Y
216 A—O 2022.

DECRETO 2022-2486 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13661/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 43 DE
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  AYUDA  ECONÓMICA  PARA
«xxxxxxxxxx» ACTA 9.

DECRETO 2022-2487 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  3408/2022  --
Múltiples interesados -- Varios asuntos generales Personal -
PLAN  REINTEGRO  DÉFICIT  JORNADA  2016-2017  --
LIQUIDACION DÉFICIT HORARIO VARIOS INTERESADOS.

DECRETO 2022-2488 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  3408/2022  --
Múltiples interesados -- Varios asuntos generales Personal -
PLAN  REINTEGRO  DÉFICIT  JORNADA  2016-2017  --
COMPENSACIÓN JORNADA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2489 SIA  2306837  -  Expediente  9182/2022  -   suministro  por
procedimiento  abierto  simplificado  -  "Suministro  instalación,
configuración,  migración y puesta en marcha de una cabina
de almacenamiento."

DECRETO 2022-2490 SIA 678154 -- 260 Nóminas -- Expediente 22698/2021 -- Otras
incidencias - CAMBIO DE FIRMAS AÑO 2022.

DECRETO 2022-2491 SIA 1219764 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
22759/2021  --  Atribución  temporal  de  funciones  -
SUSTITUCIÓN INTERVENTOR. AÑO 2022.

DECRETO 2022-2492 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  20648/2020  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor  -
Reforma  vivienda y piscina.
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DECRETO 2022-2493 SIA  678148  --  300  Obras  --  Expediente  10416/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Solicitud devolución fianza por
obras urbanización expt. 2015/495.

DECRETO 2022-2494 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  7772/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2022-2495 SIA  2893252  --  300  Obras  --  Expediente  11686/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de  obra  mayor.
Piscina.

DECRETO 2022-2496 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  7784/2021  --
Responsabilidad  patrimonial  -  «xxxxxxxxxx»  daños  físicos
sufridos en el Skatepark como consecuencia de una chapa en
mal estado.  ESTIMACIÓN DAÑOS.

DECRETO 2022-2497 Expte.  1074/2018-  Desestimar  recurso  de  reposición  de
23/06/2022  interpuesto  por  «xxxxxxxxxx» y  «xxxxxxxxxx»
contra  Decreto  nº1586  de  18/05/2022  de  orden  de
restauración  de  la  legalidad  urbanística  infringida  en
«xxxxxxxxxx». 

DECRETO 2022-2498 Expediente 5497/2017 -- Múltiples interesados -- Legalización
de  obras  incluidas  en  el  Plan  Especial  de  Ampliación  del
Recinto de Festivales. 

DECRETO 2022-2499 SIA 678029 -- 300 Obras -- Expediente 3153/2018 -- Múltiples
interesados  --  Licencia  de  obra  mayor.
Reforma/Rehabilitación/implicación  -  REHABILITACIÓN
INTEGRAL VILLA PROTEGIDA "VILLA ILUMINADA".

DECRETO 2022-2500 Expediente 14754/2019 -- Incoar expediente a  «xxxxxxxxxx»,
de orden de ejecución en la  «xxxxxxxxxx» y concesión plazo
audiencia 10 días.

DECRETO 2022-2501 300 Obras -- Expediente 12909/2017 -- Múltiples interesados
-- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2022-2502 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
13837/2022 -- EXPEDIENTE GENERACIÓN DE CRÉDITO N.
4/2022.

DECRETO 2022-2503 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13562/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  a
«xxxxxxxxxx», electricista. Septiembre 2021. Anula y sustituye
el Decreto de la Alcaldía n. 2022-2480.

DECRETO 2022-2504 SIA  677965  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13846/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Gent  D’or  -
EXPTE 1199 DE SOLICITUD DE CARNET GENT D´OR.

DECRETO 2022-2505 Aceptación  realización  curso  online  y  gratuito  -Igualdad  de
oportunidades -  «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2506 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
1887/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Revisión en vía
administrativa Impuesto sobre el Incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.
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DECRETO 2022-2507 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19963/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2508 SIA  732300  --  225  Catastro  --  Expediente  20106/2020  --
Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Castellón
de  la  Plana  -  Gerencia  Territorial  del  Cat,  VILLARROYA
INVERSIONES  SL  --  ANULACIÓN,  DEVOLUCION  Y
LIQUIDACION IBI.

DECRETO 2022-2509 SIA 2585365 -- 330 Actividades -- Expediente 12706/2022 -
Decreto tener por desistido de la solicitud de ocupación de vía
pública para actividad promocional 06.08.2022.

DECRETO 2022-2510 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 6399/2022
--  «xxxxxxxxxx» -- Exención en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, por minusvalía.

DECRETO 2022-2511 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
21701/2021 -- «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2512 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19978/2021  --   «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2513 SIA 2708416 -- 250 Recaudación -- Expediente 13569/2022 --
«xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» --  COMPENSACIÓN  DEUDAS
«xxxxxxxxxx»    (GT).

DECRETO 2022-2514 SIA 678147 -- 310 Planeamiento -- Expediente 13504/2022 --
Aprobación del Proyecto de obras de mejora de instalaciones
de alumbrado exterior  en las urbanizaciones Montornés,  La
Parreta y Las Palmas.

DECRETO 2022-2515 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13563/2022  --
Abono  de  gratificaciones  -  Abono  de  gratificaciones  a
«xxxxxxxxxx», electricista. Febrero a junio 2022. 

DECRETO 2022-2516 SIA  732311  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13676/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 34 DE
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  AYUDA  ECONÓMICA  PARA
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2517 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  13666/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor.

DECRETO 2022-2518 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  5014/2019  --
Responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  Pública  -
«xxxxxxxxxx» .-  SOLICITUD  INDEMNIZACIÓN   DAÑOS
FÍSICOS POR CAÍDA POR TROPIEZO CON OBSTÁCULO
EN LA CALZADA – desestimación.

DECRETO 2022-2519 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  19938/2021  --
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MODIFICACIÓN  Licencia de obra mayor - 23 VIVIENDAS en
Avda Ferrandis Salvador 64, 66 y Calle Vila Real 1 (UE n. 29).

DECRETO 2022-2520 SIA 2677910 -- 330 Actividades -- Expediente 11748/2022 --
Declarar  extinción  licencia  actividad  restaurante  cafetería  y
venta  de  bollería  y  pastelería  con  degustación  de  cafés  y
refrescos, en «xxxxxxxxxx», a nombre de «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2521 SIA 2677910 -- 330 Actividades -- Expediente 12603/2022 --
Declarar la extinción de la licencia de actividad de  cafetería,
ubicada en la «xxxxxxxxxx», a nombre de «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2522 SIA 2677910 -- 330 Actividades -- Expediente 12568/2022 --
Declarar extinción licencia actividad comercio al por menor de
productos y servicios de telefonía, en «xxxxxxxxxx», a nombre
de «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2523 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  3408/2022  --
Múltiples interesados -- Varios asuntos generales Personal -
PLAN  REINTEGRO  DÉFICIT  JORNADA  2016-2017  --
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2524 SIA  678074  --  100  Secretaría  --  Expediente  12544/2022  --
Asistencias  Concejales  Órganos  Colegiados  Periodo
16/07/2022 a 15/08/2022.

DECRETO 2022-2525 Expediente  JGL/2022/36  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Junta de Gobierno Local, Sesión Extraordinaria
y Pública a celebrar el día 22 de agosto de 2022 a las 11:45
Horas.

DECRETO 2022-2526 Expediente  JGL/2022/35  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local,  Sesión  Ordinaria  a
celebrar el día 22 de agosto de 2022 a las 11:30 Horas.

DECRETO 2022-2527 SIA  678039  --  100  Secretaría  --  Expediente  4824/2022  --
Aprobar el Plan de Medidas antifraude del Ayuntamiento de
Benicàssim  anexo  a  esta  Resolución,  como  toda  la
documentación adjunta.

DECRETO 2022-2528 SIA  678160  --  420  Personal  --  Expediente  16542/2021  --
Múltiples  interesados --  Bases específicas  para la  provisión
por funcionarios de carrera  de 9 Plazas de Agente de Policía
Local-- Lista provisional turno libre.

DECRETO 2022-2529 Expediente  13416/2022  --  Nombramiento  de  «xxxxxxxxxx»
como  PSICÓLOGA,  funcionaria  interina  en   Servicios
Sociales.

DECRETO 2022-2530 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19976/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2531 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19975/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
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los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2532 SIA  732311  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13266/2022 -- «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 56.- DE
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  AYUDA  ECONÓMICA  PARA
«xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2533 SIA  732311  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13755/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 49 DE
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA ACTA 9.

DECRETO 2022-2534 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13306/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de costas procesales.

DECRETO 2022-2535 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13304/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de costas procesales.

DECRETO 2022-2536 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19988/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2537 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
19992/2021 --  «xxxxxxxxxx»,   «xxxxxxxxxx» --  Rectificación
de autoliquidaciones Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

DECRETO 2022-2538 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13303/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de costas procesales.

DECRETO 2022-2539 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
13305/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Liquidación  -
Liquidación de costas procesales.

DECRETO 2022-2540 SIA  677987  --  420  Personal  --  Expediente  13393/2022  --
Abono de gratificaciones a  «xxxxxxxxxx». Día 23 de julio de
2022.

DECRETO 2022-2541 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  14114/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  ACTA  UPAM  132/2022.
CONSUMO  DE  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS  EN  LA  VÍA
PÚBLICA.

DECRETO 2022-2542 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  14113/2022  --
ACTA  DENUNCIA  GUARDIA  CIVIL  CONSUMO  BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN VÍA PÚBLICA.

DECRETO 2022-2543 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 14099/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Inhumación en nínxol - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2544 440 Servicios Públicos -- Expediente 12057/2018 -- Múltiples
interesados  --  Responsabilidad  patrimonial  de  la
Administración  Pública  -  «xxxxxxxxxx» --  Revocación  poder
representación y continuidad suspensión.
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DECRETO 2022-2545 SIA  2451416  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
12344/2022  --«xxxxxxxxxx» --  Responsabilidad  patrimonial
palmera  los frutos caen sobre la piscina,  obstruyendo  los
filtros -- Desistido por no subsanar.

DECRETO 2022-2546 SIA  2451416  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
11508/2022  ---  Responsabilidad  patrimonial   «xxxxxxxxxx»,
pinchazo en la rueda de su bicicleta a consecuencia de poda
de palmeras- Archivo indemniza empresa adjudicataria.

DECRETO 2022-2547 440  Servicios  Públicos  --  Expediente  7381/2021  -
«xxxxxxxxxx».  Solicita  indemnización  por  daños  en  su
vehículo  «xxxxxxxxxx» matricula  «xxxxxxxxxx»,
desplazamiento contenedor. -- Archivo expediente indemniza
la mercantil adjudicataria.

DECRETO 2022-2548 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  14863/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  CONFORMIDAD PROYECTO
EJECUCIÓN.

DECRETO 2022-2549 SIA  1219212  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
20847/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx».  Revisión  en  vía
administrativa Impuesto sobre el Incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

DECRETO 2022-2550 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  7769/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de grúa.

DECRETO 2022-2551 SIA 678280  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
14061/2022  --  EXPEDIENTE  TRANSFERENCIAS  DE
CRÉDITO 12TR/2022.

DECRETO 2022-2552 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14109/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos RRNS19/22.

DECRETO 2022-2553 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  12743/2022  --
Abono de gratificaciones a «xxxxxxxxxx», Agente de la Policía
Local. Marzo, abril y mayo 2022.

DECRETO 2022-2554 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  5573/2022  --
Abono de gratificaciones a «xxxxxxxxxx», Agente de la Policía
Local. ABRIL SANSAN 2022.

DECRETO 2022-2555 SIA  732311  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13753/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 46 DE
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  AYUDA  ECONÓMICA  PARA
«xxxxxxxxxx» ACTA 9.

DECRETO 2022-2556 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  17450/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado - ALTA VADO.

DECRETO 2022-2557 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13714/2022  --
Gastos renovación carnet solicitado por «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2558 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13712/2022  --
Gastos renovación carnet solicitado por «xxxxxxxxxx».
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DECRETO 2022-2559 SIA  1219750  --  225  Catastro  --  Expediente  13441/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  Liquidaciones
Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos (CIBI).

DECRETO 2022-2560 SIA 678164 -- 545 REACTIVA -- Expediente 4494/2021 --  -
«xxxxxxxxxx». REMESA.

DECRETO 2022-2561 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  11189/2022  --
Abono de gratificaciones a «xxxxxxxxxx», Agente de la Policía
Local. JUNIO 2022.

DECRETO 2022-2562 SIA  678136  --  420  Personal  --  Expediente  3408/2022  --
Múltiples interesados -- Varios asuntos generales Personal -
PLAN  REINTEGRO  DÉFICIT  JORNADA  2016-2017  --
LIQUIDACION PARCIAL «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2563 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
1808/2021  --Proceder  a  la  ejecución  subsidiaria  en  el
inmueble sito «xxxxxxxxxx», corriendo los gastos a cargo de la
Cdad de Prop. Aparcamiento «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2564 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
14063/2022 -- Incoar expediente a la «xxxxxxxxxx», de orden
de  ejecución  en  relación  con  la  detección  de  lesiones  que
requieren de intervenciones de carácter urgente.

DECRETO 2022-2565 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
14046/2022  --  Incoar  expediente  a  la  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx»,  de orden de ejecución  de intervenciones de
carácter urgente.

DECRETO 2022-2566 SIA 678104 -- 350 Disciplina Urbanística -- Expte 14047/2022
--  Incoar  expediente  a  la  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  San
Vicente, de orden de ejecución en relación con la detección de
lesiones  de carácter urgente.

DECRETO 2022-2567 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  6375/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de
Obra Menor.

DECRETO 2022-2568 Expediente 2709/2016 -- Proceder a la ejecución subsidiaria
en el inmueble sito «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2569 Expediente  15990/2021  --  Continuación  programa  Plan
Reactiva mes de septiembre de 2022.

DECRETO 2022-2570 SIA 678147 -- 310 Planeamiento -- Expediente 14043/2022 --
Aprobación  del  Proyecto  de  obras  de  actuaciones
Preparatorias del contrato de obras de asfaltado de calles en
casco antiguo. Año 2022.

DECRETO 2022-2571 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  5643/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de vado.

DECRETO 2022-2572 Expediente  PLN/2022/8  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Pleno Ordinario a celebrar el día 26 de agosto
de 2022 a las 9:30 horas.
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DECRETO 2022-2573 Expediente  13297/2022  --   Solicitud  devolución  de garantía
del  contrato  "SERVICIOS  DE  COLABORACIÓN  EN  LA
GESTIÓN  RECAUDATORIA  MUNICIPAL.."  relacionado  con
EXPTE. 2015/04 SERV.

DECRETO 2022-2574 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 14275/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Inhumación en nínxol.

DECRETO 2022-2575 SIA 2585379 -- 330 Actividades -- Expediente 13711/2022 --
Declarar  imposibilidad  continuar  ejercicio  actividad  salón
lounge con amenización musical en  «xxxxxxxxxx» a nombre
de «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2576 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11890/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.

DECRETO 2022-2577 SIA  678290  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
14278/2022  --  Liquidación  -  LIQUIDACION  AYUDA  A
DOMICILIO MES DE JULIO DE 2022.

DECRETO 2022-2578 Expediente  JGL/2022/37  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  sesión  ordinaria  a
celebrar el 29 de agosto de 2022 a las 11:00 horas.

DECRETO 2022-2579 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  13968/2022  --
Seguros Sociales - SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO DE
2022.

DECRETO 2022-2580 SIA  1315557  --  230  Tesorería  --  Expediente  1256/2022  --
Aprobación de los gastos bancarios correspondientes al mes
de agosto de 2022.

DECRETO 2022-2581 Expediente  JGL/2022/38  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria Junta de Gobierno Local sesión extraordinaria y
pública a celebrar el 29 de agosto a las 11:30 horas.

DECRETO 2022-2582 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14211/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D23/22.

DECRETO 2022-2583 SIA 732321  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
14337/2022  --  DEVOLUCIÓN  SUBVENCIÓN  NO
JUSTIFICADA  POR  EDUCACIÓN   DESTINADA  A
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  PARA  COMPENSAR
EFECTOS NEGATIVOS COVID-19.

DECRETO 2022-2584 SIA 678262  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
14100/2022 -- Aprobación del libramiento a justificar para el
pago  de  los  Premios  del  LV   Certamen  Internacional  de
Guitarra Francisco Tárrega 2022.

DECRETO 2022-2585 SIA 678262  --  205 Intervención (Tramitación)  --  Expediente
14101/2022  --Aprobación  del  libramiento  a  justificar  para
gastos  con  motivo   de  las  actividades  del  LV  Certamen
Internacional de Guitarra Francisco Tárrega (LIB. 8/22).
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DECRETO 2022-2586 SIA 678156 -- 410 Subvenciones -- Expediente 13158/2022 --
«xxxxxxxxxx» Diputación  Provincial  de  Castelló/Castellón  --
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN Y
TRANSFORACION ECONÓMICA PARA LA DIGITALIZACIÓN
DEL CICLO DEL AGUA.

DECRETO 2022-2587 SIA 2306837 -- 400 Contratación -- Expediente 13144/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»  -- contrato menor - Redacción de
"Proyecto  refundido  2  de  Urbanización  de  la  Unidad  de
Ejecución el Refugio".

DECRETO 2022-2588 SIA  2860989  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
13801/2022  --   --  SALOME  LEAL  HERNÁNDEZ.-
SOLLICITUD  TRANSMISIÓN”  PARADA  N  M.  15  MERCAT
DIJOUS A FAVOR DE «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2589 SIA 678116 --  130 Cementerio --  Expediente 14339/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Inhumación en nínxol.

DECRETO 2022-2590 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 1457/2022
--  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2591 SIA 2708416 -- 250 Recaudación -- Expediente 12426/2022 --
COMPENSACIÓN DEUDAS «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» (GT).

DECRETO 2022-2592 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 636/2022
-- «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de autoliquidaciones ICIO.

DECRETO 2022-2593 SIA 678012 --  330 Actividades --  Expediente 10934/2021 --
Decreto de Autorización OVP- «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2594 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 1585/2022
--  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2595 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 655/2022
--  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2596 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  13713/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia de vado -  LICENCIA
DE VADO CON CONTRAVADO.

DECRETO 2022-2597 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  14384/2022  --
Aprobación  nóminas  -  RETRIBUCIONES  E
INDEMNIZACIONES CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
2022.

DECRETO 2022-2598 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  12582/2022  --
Aprobación  nóminas  -  NOMINA  FUNCIONARIOS  MES  DE
AGOSTO DE 2022.

DECRETO 2022-2599 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14228/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D24/22.
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DECRETO 2022-2600 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14229/2022  --  Propuesta  de  gasto  -  Expte.  Relación  de
Gastos D25/22.

DECRETO 2022-2601 SIA  678012  --  300  Obras  --  Expediente  11890/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Licencia  de vado -  ALTA DE
VADO.

DECRETO 2022-2602 SIA 2585372 -- 330 Actividades -- Expediente 11317/2022 --
Darse por enterado arrendamiento actividad de discoteca en
«xxxxxxxxxx» (Maya)  presentado  por  «xxxxxxxxxx»,  en
nombre y representación de «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2603 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 3067/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2604 SIA  1979689  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
3719/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Solicitud  de
devolución proporcional Tasa de vados.

DECRETO 2022-2605 SIA  677997  --  420  Personal  --  Expediente  14289/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Renuncia  de  «xxxxxxxxxx» al
puesto de Auxiliar Administrativa.

DECRETO 2022-2606 SIA  2451416  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14239/2022  --  Responsabilidad  patrimonial   -  «xxxxxxxxxx»
torcedura de tobillo a causa de una caída en «xxxxxxxxxx» en
una alcantarilla.

DECRETO 2022-2607 SIA  678154  --  260  Nóminas  --  Expediente  14397/2022  --
Aprobación nóminas - NOMINA LABORAL TEMPORAL MES
DE AGOSTO DE 2022.

DECRETO 2022-2608 SIA 2708416 -- 250 Recaudación -- Expediente 13606/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  COMPENSACIÓN  DEUDAS
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2609 SIA  678140  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
17235/2021  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Bonificación
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2610 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 2878/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de
autoliquidaciones  Tasa  por  participación  en  procesos
selectivos.

DECRETO 2022-2611 SIA 678142 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 2690/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Rectificación  de
autoliquidaciones Tasa de vados.

DECRETO 2022-2612 SIA  678113  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
14416/2022  --  Autorización  -  MERCAT  DEL  DIJOUS  -
suspensión el día 22 de septiembre con motivo de las fiestas
patronales -Septiembre 2022.

DECRETO 2022-2613 SIA 1219748 -- 205 Intervención (Tramitación) -- Expediente
14195/2022 -- Propuesta de gasto - Expte. Indemnización a
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Empresas IED21/22.

DECRETO 2022-2614 Expediente  14079/2022  --  PRORROGA  excepcional
CONTRATO  DERIVADO   acuerdo  marco   SERVICIOS
POSTALES DE LA CENTRAL DE COMPRAS  DIPUTACIÓN
DE CASTELLÓ” EXPTE. 2022/14079/16 PRO relacionado con
EXPTE. 2022/3019/01.

DECRETO 2022-2615 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14491/2022  --
Aplicación Diputación - NMUL / 2022 / 34.

DECRETO 2022-2616 SIA  678046  --  100  Secretaría  --  Expediente  14488/2022  --
APLICACIÓN DIPUTACION- NMUL/2022/33.

DECRETO 2022-2617 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 1363/2022
--  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2618 SIA 678107 -- 380 Medio Ambiente -- Expediente 7227/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Ordenanza  serv.  recollida
residus i Ecoparc - ACTA UPAM 37/2022 DE INFRACCIÓN -
ABANDONO  DE  VEHÍCULO  EN  CL  MIGUEL  PERIS  I
SEGARRA-CL CRISTOBAL COLÓN.

DECRETO 2022-2619 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 3454/2022
--  «xxxxxxxxxx» --  Bonificación  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2620 SIA  678029  --  300  Obras  --  Expediente  4853/2019  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Licencia de obra mayor - Centro
de transformación y zanja en LIDL.

DECRETO 2022-2621 SIA 732300 -- 250 Recaudación -- Expediente 13979/2022 --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  DEVOLUCION  INGRESO
DUPLICADO «xxxxxxxxxx» 

DECRETO 2022-2622 SIA  678142  --  220  Gestión  Tributaria  --  Expediente
16694/2021 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Rectificación de
autoliquidaciones  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras - Tasa alcantarillado.

DECRETO 2022-2623 SIA  677978  --  420  Personal  --  Expediente  10277/2022  --
«xxxxxxxxxx» Dirección  Provincial  del  Inss  de
Castelló/Castellón,  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Continuación  del  permiso  de  paternidad  solicitado  por
«xxxxxxxxxx» (semanas 11 a 13).

DECRETO 2022-2624 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  14168/2022  --
Abono  de  productividad  -  Abono  de  productividad  a
«xxxxxxxxxx». Sustitución Sra. Tesorera del 11 al 31 de julio
de 2022.

DECRETO 2022-2625 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  4601/2022  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Abono de productividad - Abono
de  productividad  solicitado  por  «xxxxxxxxxx».  35  años  de
servicios. 

DECRETO 2022-2626 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  13688/2022  --
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«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Abono de productividad - Abono
de  productividad  solicitado  por  «xxxxxxxxxx».  35  años  de
servicios. 

DECRETO 2022-2627 Aceptación realización acció formativa online i gratuita - Curs
de procediment administratiu especialitzat  per als processos
d'estabilització i consolidació - «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2628 SIA  2448464  --  300  Obras  --  Expediente  20713/2021  --
Múltiples  interesados  --  Informe  urbanístico  Registro
Propiedad.

DECRETO 2022-2629 SIA  678099  --  300  Obras  --  Expediente  19606/2021  --
«xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  Declaración  Responsable  de
Obra Mayor.

DECRETO 2022-2630 SIA 678104 -- 350 Disciplina Urbanística -- Expte 6418/2022 --
Incoar expediente a la mercantil  «xxxxxxxxxx»,  de orden de
ejecución  para  restablecer  las  condiciones  de  seguridad,
salubridad y ornato en «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2631 SIA  678104  --  350  Disciplina  Urbanística  --  Expediente
13313/2020  --Proceder  a  la  ejecución  subsidiaria  en  el
inmueble  sito  «xxxxxxxxxx»,   referencia  catastral
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2632 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14508/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2633 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14508/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2634 SIA  678236  --  100  Secretaría  --  Expediente  14508/2022  --
Aplicación Diputación - Resolución Sancionador.

DECRETO 2022-2635 SIA 678140 -- 220 Gestión Tributaria -- Expediente 2049/2022
--  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- Bonificación Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

DECRETO 2022-2636 Expediente  JGL/2022/40  --  Múltiples  interesados  --
Convocatoria  Junta  de  Gobierno  Local  sesión  ordinaria  a
celebrar el 5 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas.

DECRETO 2022-2637 SIA  2306837  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
5375/2022 --  -  privado abierto -  CONTRATACIÓN DE UNA
PÓLIZA  DE  ASISTENCIA  SANITARIA  MEDICO-
QUIRURGICA.

DECRETO 2022-2638 «xxxxxxxxxx» AUTO  APLICACIONES  ELÉCTRICAS  SL  --
SOLICITUD 2ª  PRORROGA CONTRATO "Suministros  para
mantenimiento  vehículos  brigada  de  obras"  EXPTE.
2022/11991/07  PRO  relacionado  con  2019/3884/02  SUM  y
2021/10526/08PRO.

DECRETO 2022-2639 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  11189/2022  --
Abono de gratificaciones a «xxxxxxxxxx», Agente de la Policía
Local. JUNIO 2022.
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DECRETO 2022-2640 SIA  1219214  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
4573/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx»,  «xxxxxxxxxx»
«xxxxxxxxxx» -- SOLICITUD SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
PARA «xxxxxxxxxx» (Expte. 270) -- BAJA SAD.

DECRETO 2022-2641 SIA  678130  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
13595/2022 -- - AUTORIZACIÓN DEMANIAL CON DESTINO
A  LA  INSTALACIÓN  DE  UN  MESÓN  COMPUESTO  POR
DIEZ CASETAS INDIVIDUALES DURANTE LAS FIESTAS DE
SANTO TOMAS -- «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2642 SIA  678130  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
13595/2022 - AUTORIZACIÓN DEMANIAL CON DESTINO A
LA INSTALACIÓN DE UN MESÓN COMPUESTO POR DIEZ
CASETAS  INDIVIDUALES  DURANTE  LAS  FIESTAS  DE
SANTO TOMAS -- «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2643 SIA  678130  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
13595/2022 -- AUTORIZACIÓN DEMANIAL CON DESTINO A
LA INSTALACIÓN DE UN MESÓN COMPUESTO POR DIEZ
CASETAS  INDIVIDUALES  DURANTE  LAS  FIESTAS  DE
SANTO TOMAS -- «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2644 SIA  678130  --  440  Servicios  Públicos  --  Expediente
13595/2022 -- - AUTORIZACIÓN DEMANIAL CON DESTINO
A  LA  INSTALACIÓN  DE  UN  MESÓN  COMPUESTO  POR
DIEZ CASETAS INDIVIDUALES DURANTE LAS FIESTAS DE
SANTO TOMAS -- «xxxxxxxxxx»

DECRETO 2022-2645 SIA  678159  --  420  Personal  --  Expediente  12743/2022  --
Abono de gratificaciones a «xxxxxxxxxx», Agente de la Policía
Local. Marzo, abril y mayo 2022.

DECRETO 2022-2646 Expediente  10640/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --
Solicitud  devolución  de  garantía.  "Alquiler  en modalidad  de
renting de 4 motocicletas para la  Policía Local"  Rel.  Expte.
4/2015/SUM.

DECRETO 2022-2647 SIA  678120  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
14468/2022  --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» --  EXP:  550
SOLICITUD  DE  TARJETA  DE  APARCAMIENTO  DE
VEHÍCULOS  PARA  PERSONAS  CON  MOVILIDAD
REDUCIDA PARA «xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2648 SIA  732311  --  530  Servicios  Sociales  --  Expediente
13265/2022 --  «xxxxxxxxxx» «xxxxxxxxxx» -- EXPTE. 53 DE
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  AYUDA  ECONÓMICA  PARA
«xxxxxxxxxx».

DECRETO 2022-2649 Expediente  12114/2022.  Decreto anulación Decreto n.  2217
de 14/07/22 y contratación  de una Profesora  de FPA Área
Cientifico-tecnológica por circunstancias de la producción.

També s'adona del Decret d'Alcaldia 2022-3688 de Data: 22/11/2022 de
Creació i Composició de Comissions Informatives Municipals Permanents.
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PUNT SETZÉ.- INFORMES I COMUNICACIONS.-

No va haver-hi cap.-

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

PUNT DISSETÉ.- 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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