ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
En el municipi de Benlloch essent les 19.45 del 9 de juliol de 2015, es reuneixen en el saló
d’actes de la Casa Consistorial, el Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària, prèviament
convocada, sota la Presidència de l’Excm. Alcalde - Presidente, Ángel Ribes Bellés, amb
assistència dels Srs. Regidors

La Corporació aquesta assistida pel Secretaria - Interventora Elena Vidal Fernández que dona
fe de l’acte.
Una vegada verificada per la Secretaria la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència de tots els membres, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre
els assumptes inclosos en el següent

ACTA DEL PLE

Ángel Ribes Bellés ( 2 de 2 )
Alcalde - Presidente
Data Signatura : 14/01/2016
HASH: c188491b1f3dcf22c7347ecc70207853

- Sra. Ana Belén Edo Gil
- Sr. Vicente Casanova Casanova
- Sr. Carles Casanova Artero
- Sra. Maria Carmen Pitarch Roig,
- Sr. Saül Herrero Nebot
- Sr. Daniel Oller Alcira
- Sr. Vicente Guimerà Vallés
- Sr. Jose Casanova Bort

Número : 2015-0008 Data : 13/01/2016

- Sr. Angel Ribes Bellés,

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Repartida junt amb la convocatòria l'acta de la sessió anterior, sessió constitutiva, el Sr. Alcalde
pregunta si algú dels assistents té alguna observació a la mateixa. Cap regidor fa observacions
a l'acta.
Es sotmet a votació i queda aprobada per unanimitat dels assistents.
2. Fixacio de la periodicitat de les sessions de ple ordinari
Per part de l'Alcaldia es considera oportú i convenient fixar la periodicitat del règim de sessions
de l'esmentat òrgan de govern cada tres mesos, el que estima suficient i adequat per al bon
funcionament de la Corporació.
Per això es proposa al Ple l'adopció d'acord. Sotmesa a votació la proposta el Ple de
l'Ajuntament per 7 vots a favor (Grup municipal socialista) i 2 vots en contra (Grup municipal
popular) ACORDA:
Que el Ple Municipal celebre sessió ordinària cada tres mesos, fixant com a dia i hora per a la
seva celebració, l'últim dijous de cada trimestre, a les 19,30 hores. En cas de ser inhàbil el dia
assenyalat o d'existir raons objectives per a això, el Sr. Alcalde podrà traslladar la celebració de
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Elena Vidal Fernández ( 1 de 2 )
Secretaria - Interventora
Data Signatura : 13/01/2016
HASH: 384d97e4a3a9fbbadcd9e466ee90e54a

Expedient nº: 355/2015
Assumpte: Ple organizatiu
Acta de la sessió extraordinària
Dia i hora de la reunió: 9 / juliol / 2015, 19,30 h
Lloc de celebració: Sala de Plens

les sessions ordinàries per al dijous anterior o posterior al dia assenyalat, segons es consideri
més o convenient per al funcionament municipal.
3. Donar compte de la constitució de grups politics i designació de portaveus
Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia 222 de data 29 de juny de 2015, del tenor literal
següent:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Vist la celebració de les eleccions municipals el día 24 de maig de 2015 i constituida la nova
Corporació el día 13 de juny de 2015. En virtud de les atribucions que hem confereixen els
articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del
Reglament d'Organitzacio, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat
per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, RESOLC,
PRIMER.- Nomenar com a titulars de les Tinències d'Alcaldia els següents regidors:

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que representen en
el seu cas l'acceptació de tals càrrecs.
QUARTA.- Remetre anunci dels esmentats nomenaments per a la seva inserció al BOP i
publicar-los igualment al Tauler d'Anuncis municipal.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
SISÈ.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de la present
resolució.”

4. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia de nomenament de Tinents de l'Alcaldia i
de delegació de arees i materies

ACTA DEL PLE

SEGON.- Correspondrà als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament a aquesta
Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions en els supòsits legalment previstos.

Número : 2015-0008 Data : 13/01/2016

 1ª Tinença d'Alcaldia: Ana Belén Edo Gil
 2ª Tinença d'Alcaldia: Vicente Casanova Casanova

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig i constituïda la Corporació en sessió
extraordinària el dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb el que disposa l'art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 d'abril; i 43 , 44 i 45 RD
2568/1986, de 28 de novembre, RESOLC
PRIMER.- Efectuar les següents delegacions, respecte dels serveis municipals que
s'especifiquen, a favor dels Regidors que a continuació s'indiquen:







Urbanisme: Ana Belén Edo Giil
Agricultura, comerç, ocupació i Hisenda: Vicente Casanova Casanova
Assumptes socials, sanitat i educació: Maria Carmen Pitarch Roig
Festes i Camins: Carles Casanova Artero
Cultura i Festivals: Saul Herrero Nebot
Deports: Daniel Oller Alcira

SEGON.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització interna i
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Es dona compte de la Resolució d'Alcaldia 223 de data 29 de juny de 2015, del tenor literal
següent:

gestió dels corresponents serveis amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers.
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que procedeixen, si
escau, a l'acceptació de tals càrrecs.
QUART.- Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció en el BOP i
publicar-les igualment al Tauler d'Anuncis Municipal.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebri
SISÈ.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present
resolució.”
5.Nomenament dels representant de l'Ajuntament en altres òrgans col.legiats

6.Creació i composició de la comissió especial de comptes
Esta Alcaldia, havent de procedir-se a la constitució de la Comissió Especial De Comptes d'este
Ajuntament, per ser preceptiva la seua creació en compliment del que disposa l'article 116 de la
Llei de Bases de Règim Local , Considerant que, d'acord amb l'article 38 ROF, en relació amb
el seu article 127, el règim de la Comissió Especial De Comptes és el mateix que el de les
altres Comissions Informatives.
Considerant que la Comissió Especial De Comptes haurà d'estar integrada de manera que la
seua composició s'acomode a la proporcionalitat existent entre els distints grups polítics
representats en la Corporació, sent l'Alcalde, el seu President nat.
Per allò que s'ha exposat, esta Alcaldía-Presidencia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció
d'acord.
Sotmesa a votació la proposta el Ple de l'Ajuntament per 9 vots a favor (Grup municipal
socialista i grup municipal popular) ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la creació de la Comissió Especial De Comptes d'este Ajuntament, amb la
composició següent:
COMISIÓ ESPECIAL DE COMPTES
· COMPOSICIÓ:
Grup Socialista:
Angel Ribes Bellés
Vicente Casanova Casanova
Maria Carmen Pitarch Roig
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CONSELL AGRARI MUNICIPAL: Vicente Casanova Casanova i Jose Casanova Bort
CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBEROS: Vicente Casanova Casanova
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Maria Carmen Pitarch Roig
CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA I: Angel Ribes Bellés
ASOCIACIÓN RURALTER LEADER ZONA 1: Angel Ribes Bellés
MANCOMUNITAT PLANA ALTA: Maria Carmen Pitarch Roig

ACTA DEL PLE

Per tant, es proposa al Ple la designació dels representants següents en els distints órgans e
institucions. Sotmesa a votació la proposta el Ple de l'Ajuntament per 7 vots a favor (Grup
municipal socialista) i 2 abstencions (Grup municipal popular) ACORDA la designació dels
següents representants:

Número : 2015-0008 Data : 13/01/2016

És competència del Ple la designació dels Regidors que hagen de representar a l'Ajuntament
en altres òrgans col·legiats que no depenguin d'aquesta Administració, quan així estiga previst.

Suplents
Ana Belen Edo Gil
Daniel Oller Alcira
Grup popular:
Vicente Guimerà Vallés
Suplent: Jose Casanova Bort
7. Ratificació del decret de nomenament de Tresorera i aprovació de la dispensa de
constituir fiança de la Tresorera

La proposta es sotmet a votació i per 7 vots a favor (Grup municipal socialista) i 2 abstencions
(Grup municipal popular)s' ACORDA:
PRIMER.- Ratificar el decret d'Alcaldia nº 2015-0205 de data 23 de juny de 2015 en el que es
nomena Tresorera Municipal a la Regidora Maria Carmen Pitarch Roig.
SEGON.- Eximir la Regidora designada de l'obligació de prestar la fiança de conformitat amb
l'establert per la Instrucció 1ª.c) de la Orden de 16 de junio de 1963, del Ministerio de la
Gobernación relativa a las Instruccions sobre el règim de les Dipositàries de Fons no servides
per funcionaris pertanyents al Cos Nacional.
TERCER.- Assumir, els membres d'aquesta Corporació que voten a favor d'aquest acord, de
forma solidària la responsabilitat que pogués derivar-se del resultat de la gestió de la Regidora
nomenada com a Tresorera Municipal.
8. Aprovació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de
publicitat al llibre de festes
Atès el tex articulat de l'Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació del servei de
publicitat al llibre de festes d'aquest Ajuntament, i vist l'Informe Jurídic emès per la Secretaria
General amb data 6 de juliol, l'estudi de cost del servei i l'informe d'intervenció, obrants a
l'expedient.
En virtut dels arts 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD
_
PRIMER.-Aprovar amb caràcter provisional el Projecte d'Ordenança reguladora del preu public
per la prestació del servei de publicitat al llibre de festes, el text literal del qual es transcriu tot
seguit,
“ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE
PUBLICITAT AL LLIBRE DE FESTES
_
Article 1. Concepte

ACTA DEL PLE

D´acord amb l´establert en la normativa vigent es proposa l' adopció d' acord.
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Atès que mitjançant decret d´Alcaldia de data 23 de juny de 2015 número 2015-0205 es va
nomenar a la Regidora Maria Carmen Pitarch Roig com a Tresorera municipal, càrrec que ha
sigut acceptat de forma expressa per la nomenada regidora.

Número : 2015-0008 Data : 13/01/2016

Atès l'expedient instruït per a la designació de Tresorera Municipal a favor d'un membre
d'aquesta Corporació, de conformitat amb la normativa vigent.

_
De conformitat amb allò previst als arts 41 a 47 i 127 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix el Preu Públic
per la prestació del servei de publicitat al llibre de festes.
_
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones
naturals o jurídiques que que sol·licitaren la inserció de publicitat en llibre de festes.
_
Article 3. Fet imposable i meritació_
Constitueix el fet imposable l'efectiva prestació del servei de publicitat al llibre de festes
municipal,
L'obligació de satisfer els preus públics regulats en aquesta Ordenança neix des que s'iniciï la
prestació del servei o la realització de l'activitat, si bé l'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ
del seu import total o parcial.

1 fulla b/n

70 euros

½ fulla color

50 euros

½ fulla b/n

40 euros

¼ fulla b/n

30 euros

_
Article 5.- Procediment de cobrament.
1.- El pagament haurà de realitzar-se mitjançant ingrés en les entitats autoritzades per a la
seva admissió, amb caràcter previ a la prestació del servei i per la quantia fixades l'article 4 de
la present ordenança i quan per la naturalesa del servei o activitat no sigui possible el dipòsit
previ, en el moment de la prestació.
2.- Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, el servei o l'activitat
no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.
3.- Els deutes per aquests preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.
_
Article 7 - Gestió.
1. El pagament del Preu Públic suposa l'acceptació íntegra de les normes que regeixen el
respectiu servei o activitat.
_
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, la redacció de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia ____ de ____ de ____, entrarà en vigor el dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província i serà d'aplicació a partir del dia següent a la seua aprovació
definitiva, romanent en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.”
_
_
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini mínim
de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d'aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província i fixació d'Edicte al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament.
_
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100 euros
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1 fulla color

ACTA DEL PLE

_
Article 4. Tarifes
Les Tarifes per preus públics regulats en aquesta Ordenança són els següents:

TERCER.- En el supòsit que no es presentessin reclamacions, l'Ordenança es considerarà
aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre de la
mateixa al Butlletí Oficial de la Província i donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu de
l'Ordenança Municipal a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, per al seu
coneixement i efectes oportuns.

100 euros

1 fulla b/n A4 o similar

70 euros

½ fulla color

50 euros

½ fulla b/n

40 euros

¼ fulla b/n

30 euros

Fulla nº 2

150 euros

Fulla nº 3

150 euros

Ultima fulla/contraportada

300 euros

Penúltima fulla

150 euros

Es sotmet a votació la proposta presentada inclosa l'esmena presentada per el partit popular,
quedant la mateixa aprobada per unaminitat (9 vots a favor) dels Regidors assistents.
9. Aprovació del conveni de col.laboració entre la Càmara de Comerç de Castelló i
l'Ajuntament de Benlloch per a la Ruta del Vi.
Visto el texto del Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Benlloch y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón para facilitar el
asesoramiento, la formación y puesta en marcha del plan de marketing de la Ruta del Vino
2015 que aparece como anexo al presente.
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1 fulla color A4 o similar

ACTA DEL PLE

Per part del Grup Popular es fa esmena oral a la tarifa inclosa en la proposta, quedan la
mateixa:

Se propone al pleno la adopción de acuerdo. Sometido a votación el Pleno del Ayuntamiento de
Benlloch por unaminidad de los Concejales presentes (9 votos a favor) ACUERDA
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Benlloch y la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón para facilitar el
asesoramiento, la formación y puesta en marcha del plan de marketing de la Ruta del Vino
2015 que aparece como anexo al presente.
SEGUNDO. Facultar al Alcalde D. Angel Ribes Belles para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de dicho convenio.
“ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH Y LA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN
Castellón a ….............................
REUNIDOS
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Visto que existe consignación suficiente en la partida de gastos 430.48000 Convenio Ruta del
Vino y que la constitución del citado convenio no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda Municipal.

De una parte, Dña. …....................., Presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Castellón, Corporación de Derecho Público, en adelante COCIN CS, con domicilio en Avda. Hermanos Bou nº
79 de Castellón, NIF nº Q 1273001 F.
De otra parte. D. Angel Ribes Belles, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Benlloch, con domicilio en C.
Mestre Ortega número 4 con NIF nº P1202900E
Ambas partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades y atribuciones
que por ellos tienen concedidas, reconociéndose mutuamente capacidad para obligarse y convenir, y al efecto



Que el Ayuntamiento de Benlloch es una corporación de derecho público que siempre ha promovido
las actividades económicas de su municipio a través de actuaciones que dinamicen su actividad empresarial.


Que ambas partes, con arreglo a su objeto y fines respectivos, están interesadas en establecer un
marco de colaboración conjunta.
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Que COCIN CS tiene definida en el artículo 5º pto. 3 de la Ley 4/2014, de 01 de abril, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, entre otras, las siguientes
funciones: “Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán llevar a cabo otras
actividades, que tendrán carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia, que contribuyan a
la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación, o que sean de utilidad
para el desarrollo de las indicadas finalidades y, en especial, establecer servicios de información y
asesoramiento empresarial. Asimismo, podrán difundir e impartir formación en relación con la organización y
gestión de la empresa; prestar servicios de certificación y homologación de las empresas y crear, gestionar y
administrar bolsas de franquicia, de subproductos, de subcontratación y de residuos, así como lonjas de
contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas
actividades.”
Teniendo en cuenta estas funciones la COCIN CS actúa como Secretaría técnica de la Asociación para la
Promoción de Ruta del Vino de Castellón, planificando y gestionando el plan de marketing propuesto y
aprobado por los miembros de la asociación.

ACTA DEL PLE

EXPONEN

De acuerdo con lo anterior, ambas partes llevan a efecto el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a
las siguientes cláusulas:

Primera. Objeto del convenio
El objeto de este Convenio es la colaboración entre ambas entidades para facilitar el asesoramiento, la
formación y puesta en marcha del plan de marketing de la Ruta del Vino 2015 y con ello propiciar el desarrollo
del municipio como destino enoturístico y así promover el desarrollo económico del mismo.
Segunda. Servicios a prestar por la Cámara
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón ejecutará el plan de marketing de la
Ruta del Vino de Castellón 2015:
Con el fin de conformar una oferta enoturística de calidad, se propone desarrollar una estrategia de
formación turística de las empresas y servicios del municipio, tanto de los que pertenecen al sector
vitivinícola como del propio sector turístico, contribuyendo con ello a la existencia de un producto competitivo.


Asesoramiento específico en enoturismo, tanto a los técnicos del ayuntamientos como a los
establecimientos del municipio que se adhieran a la Ruta.



Participación/ Inclusión del Municipio en todo el material promocional con el que ya cuenta la Ruta.
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CLÁUSULAS



Participación del Municipio en la programación de los diferentes acciones promocionales y de
distribución que se lleven a cabo durante el año.

Tercera. Ámbito territorial del convenio.
El Convenio tendrá su ámbito de actuación en municipio de Benlloch
Cuarto. Precio.
El coste de este servicio de colaboración será de 1.500€ (IVA incluido) que el Ayuntamiento de Benlloch
pagará a la COCIN CS.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Ángel Ribes Bellés, Alcalde
- Presidente aixeca la Sessió sent les 19,58 hores del qual com Secretaria - Interventora dono
fe.

V.º P.º
Alcalde - Presidente,

Signatura.: Ángel Ribes Bellés.

Secretaria - Interventora,

Signatura.: Elena Vidal Fernández.
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Y para que así conste y en prueba de conformidad en cuanto antecede, se firma el presente Convenio por
duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha expresado en el inicio.”

ACTA DEL PLE

Sexto. Jurisdicción aplicable.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo será el competente para el conocimiento de las cuestiones que se susciten en
relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato.
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Quinto. Duración.
El presente contrato se pacta por plazo de UN (1) AÑO, contado a partir de la fecha de su otorgamiento.El expresado plazo se entenderá renovado anual y sucesivamente mientras no medie denuncia de su
extinción por falta de voluntad de renovación de cualquiera de las partes, expresada fehacientemente y
con una antelación mínima de DOS MESES al vencimiento del término inicialmente convenido o de
cualquiera de sus prórrogas.

