
Exp:CIERH/2016/1

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA R.R.H.H, TURISME I COMERÇ

Tipus de sessió Número Data Horari Lloc

ORDINARIA 12/2016 16/12/16 Inici:        13,50  h     PB Ajuntament
Termini:   14,30  h 

Assistents Absents
David  Adell  Miralles,   en  qualitat  de 
President
Hugo Romero Jan Valls Fernandez

Enric Pla Vall
Maria Cano Palomo
Guillem Alsina
Doménech Fontanet Llatser

Juan Bta. Juan Roig
Elisabeth Fernandez Millan
Amparo Martinez Albiol
Juan Amat Sesé
Mª Dolores Miralles Mir
Josep Lluis Batalla Callau 

Oscar J. Moreno, viceinterventor
Leonor Balmes, secretària 

     

           A S S U M P T E S 

1.Exp. 12709/16.ACTA ANTERIOR

S'aprova per unanimitat l'acta anterior.

2.-ASSUMPTES EXTRAORDINÀRIS

Es presenten dos urgències, les quals s'accepten per unanimitat.

1.- Exp.  13699/16 relatiu   a  la  manifestació  de  la  conformitat  de  l'ajut  del  programa  FEDER 
2014-2020,  la  qual  es dictamina favorablement,  amb el  vots dels Grups Municipals,  Tots/es Som 
Vinaròs, PSOE, Compromís,  Acord Ciutadà i PVI, i l'abstenció del Grup Popular.

2.-  Exp 13940/16, Moció de la FVMP, per instar al Govern Central a eliminar la taxa de reposició 
d'efectius  en  la  Funció  Pública,   la  qual  es  dictamina  favorablement,  amb  el  vots  dels  Grups 
Municipals, Tots/es Som Vinaròs, PSOE, Compromís i  Acord Ciutadà  i l'abstenció del Grup Popular i 
PVI.



3.-PRECS I PREGUNTES

El Sr. Fontanet dona compte de la Campanya de Nadal, indicant que els establiments els dies 24 de  
desembre i 5 de gener no tancaran a migdia.
També comenta que la valoració de l'assistència a la Fira de Lanzarote, ha estat molt possitiva, a la 
qual cosa la Sra. Fernandez li pregunta en qué es basa, contestant-li que en les  visites que van tenir,  
de les quals li facilitarà les dades.
Pregunta la Sra. Fernández quants dies van estar a Lanzarote. El Sr. Fontanet indica que van estar 
de dijous a la tarde fins a dilluns.

Al respecte, la Sra. Miralles pegunta com es van traslladar. El regidor explica que fins a l'aeroport i de l'aeroport 
a Vinaròs amb el cotxe oficial, fins a Lanzarote i tornada amb avió.

Comunica també que enguany a  Fitur no s'assistirà amb temes gastronòmics com fins ara, sino 
únicament per a la promoció del Carnaval.

La Sra. Cano, entrega l'esborrany número 12 del pressupost, indicant el Sr. Amat que no el vol, ja que 
tenen massa esborranys i aixó només por ocasionar errades, quant siga el definitiu ja el passaran.
També indica la Sra. Cano que fins el dia 22 poden fer alguna proposta, si així ho consideren.
En principi, està previst fer la comissió informativa l'última setmana de desembre i el Ple en gener. El 
Sr. Batalla diu que molt de temps abans s'hagués tingut que parlar del pressupost.

La Sra. Miralles pregunta si ja s'ha pagat la productivitat de 2016, a la qual cosa el Sr. Adell li contesta 
que no s'ha pagat ni es pagarà, preguntant la Sra Miralles el motiu, el Sr. Adell contesta que es una  
decisió política  i  que ell  personalment considera que «els funcionaris estan ben pagats i  no cal 
pagar-los; jo treballo a l'empresa privada i allí no es paga productivitat a ningú»
La Sra Miralles diu que aixó no és així, ella coneix departaments que en moments puntuals i  de 
necessitat,  els  funcionaris  s'han  implicat  i  han  dedicat  tot   el  que  ha  fet  falta,  per  exemple,  el 
departament d'educació quan la tramitació de la Xaxa llibres, i tot el treball de l'àrea d'Intervenció, per 
a comptabilitzar-ho abans de finalitzar l'exercici.
Indica també la Sra.Miralles, que nomena aquests departaments perquè coneix el treball, però així 
n'hi han molts.
El Sr. Amat, pregunta si els tècnics que assiteixen a les Meses de Contractació tampoc la cobraran, a 
la qual cosa el Sr. Adell li contesta que tampoc.

La Sra. Miralles, diu que en el mes de juliol va demanar el cost de la Biblioplatja i encara no se li ha 
contestat, indicant el Sr. Fontanet que té  tota la raó, se li donará enseguida.

El Sr. Adell indica al Sr. Amat que encara no  té l'informe que li va sol·licitar, referent a la reducció 
horaria, però que s'ha demanat al Departament de RRHH.
El Sr. Adell dona compte de les altes i baixes de personal del mes de novembre.

El Sr. Amat pregunta el motiu de la diferència tant significativa entre l'ajut que rebrà l'Ajuntament de 
Vinaròs i el de Benicarló, de l'ENCORP, explicant la Sra. Cano que ha estat donat perquè nosaltres  
vam demanar més o menys el que vam pensar que ens donarien a la vista dels altres exercicis i 
resulta que ni  Castelló ni Borriana van demanar l'ajut i com que Benicarló va sol·licitar molta  més 
quantitat, se li ha concedit molt més.

El Sr. Amat vol  fer constar que el Sr. Alsina abandona les sessions, abans que finalitzen, i aixó 
ocasiona que algunes preguntes que van dirigides a ell, no puguen ser contestades, ja que no es un 
fet aïllat, que es dona en varies ocasions.

Com a secretària també vull fer constar que a l'hora de convocar una sessió extraordinària es tinguen 
en compte els dies i horaris de les sessions ordinàries.

I no havent més assumptes a tracta, el Sr. Presidente aixeca la sessió, de la qual cosa com a a 
Secretària en dono fé.    
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