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Óscar J. Moreno Ayza

Excusa la seua absència: J. Lluís Batalla Callau (ACORD CIUTADÀ)

Obert l'acte per la Presidència i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l'ordre del dia que a continuació es relacionen:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI I PLANTILLA 2016 
(EXP.10732/2015 I EXP. 12710/2015).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de 
l'Àrea Econòmica i Recursos Humans de data 1 de desembre de 2015.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 30 de novembre de 2015.

***

A la vista de l'esmena de modificació emesa per la Intervenció Municipal de Fons en 
data 3 de desembre de 2015:

«PROPUESTA  ENMIENDA  AL  PROYECTO  DE  PRESUPUESTOS  PARA  EL 
EJERCICIO 2016.

A la vista de la propuesta formulada en la comisión informativa de hacienda de fecha 1 
de diciembre de 2015 a los efectos de que no figuren referencias a los interesados en 
la  denominación  de  las  partidas  por  expropiaciones,  así  como  constatado  error 
material en la nomenclatura de la partida 170.226.99 y toda vez que su denominación 
viene reflejada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre como “Otros gastos 
diversos”.

Al pleno de la Corporación se propone la siguiente enmienda:

Primero.- Modificar la denominación de las siguientes partidas quedando su redacción 
como sigue:

Segundo.-  Modificar la propuesta de acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2015, 
eliminando el  punto segundo,  relativo  a la  aprobación inicial  de la  modificación de 
puestos de trabajo para el ejercicio 2016, por referirse a asunto incluido en el punto 
segundo del orden del día del pleno de 4 de diciembre de 2015.”

Sotmesa a votació l'esmena, aquesta s'aprova per majoria d'11 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS), 1 vot en contra (PVI) i 8 abstencions (PP).

***

A continuació  es  procedeix  a  la  votació  de  la  proposta  d'acord  amb l'esmena  de 

 



 

modificació incorporada, i per majoria 11 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots 
COMPROMÍS) i 9 vots en contra (8 vots PP i 1 vot PVI), s'aprova el següent:

PROPOSTA D'ALCADIA

ENRIC PLA VALL, Alcalde del Magnific Ajuntament de Vinaròs,

Vist l'expedient del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2016,

Vist l'informe de la Intervenció municipal relatiu al compliment de l'objectiu d'Estabilitat 
pressupostària.

Vist l'informe econòmic financer i de fiscalització de la intervenció.

PROPOSO:  A  la  Comissió  de  l'àrea  econòmica,  RRHH,  comerç  i  turisme  i 
posteriorment, al Ple de la Corporació, la següent 

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER:  Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2016, 
per  un  import  total  de  25.300.000,00  €,  plantilla  de  personal,  Bases  d'execució, 
annexos i resta de documentació complementaria.

SEGON: Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província, per un termini de 15 dies, tal i com estableix l'article 169.1 del RDL 
2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, per a que els interessats 
puguen presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.
El  pressupost  es  considerarà  definitivament  aprovat  si  en  el  termini  indicat  no  es 
presenten reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d'un mes per a resoldre.

TERCER: El pressupost definitivament aprovar es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Corporació, si el te, resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en 
el de la província o, en el seu cas, de la Comunitat Autònoma, tal i como indicada 
l'apartat 3 de l'article 169 del RDL 2/2004,

QUART: Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a l'Administració de 
l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

CINQUÉ:  El  pressupost  entrarà  en  vigor  en  l'exercici  corresponent,  una  vegada 
publicar en la forma prevista.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE  TREBALL  DE  L'AJUNTAMENT  DE  VINARÒS  (EXPT.  12711/2015).- Atès  el 
dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i Recursos Humans de data 
1 de desembre de 2015.

De conformitat amb l'informe emès per la Intervenció Municipal de Fons en data 27 de 
novembre de 2015, així com de l'informe emès per la Tècnica de Gestió de Recursos 
Humans i per la Secretaria de la Corporación en data 23 de novembre de 2015.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Recursos Humans de data 23 de novembre 

 



 

de 2015:

«Vista la necessitat de modificar la Relació de Llocs de Treball als efectes d'adequar-la 
a la Plantilla de Personal per al pròxim any 2016.

Per part d'aquesta Regidoria s'ha elaborat la corresponent proposta de modificació a 
aprovar pel Ple de la Corporació.

De conformitat  amb l'anterior,  es  proposa,  previs  els  informes i  tràmits  adients,  la 
modificació  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  per  al  pròxim  any  2016  que 
s'acompanya.»

Sotmesa a votació la proposta d'acord, aquesta s'aprova per majoria d'11 vots a favor 
(5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS) i 9 vots en contra (8 vots PP i 1 vot  
PVI).

S'aixeca la sessió a les 15.00 hores del dia que consta a l'encapçalament,de la qual 
cosa com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.
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