
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 783/2016

Identificació de la Sessió
Caràcter de la Sessió: ordinària 
Dia i Hora de la Reunió: 28 / gener / 2016, 19.30 hores.
Convocatòria: 1ª
Lloc de celebració: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Assistents
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Enric Pla Vall

Regidors:

TSV
Hugo Romero Ferrer
Jan Valls Fernández
María del Carmen Ruiz Rueda
David Adell Miralles

PSPV-PSOE
Guillem Alsina Gilabert
María Cano Palomo
Marc Albella Esteller
María Begoña López Branchat

COMPROMÍS
Domènec Fontanet Llatser
Jordi Moliner Calventós

PP
Juan Bta. Juan Roig
Juan Amat Sesé
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Castellá
Amparo D. Martínez Albiol
Elisabet Fernández Millán
Miguel A. Vidal Pascual
Ana Belén Matamoros Centelles

ACORD CIUTADÀ
J. Lluís Batalla Callau 

PVI
Mª Dolores Miralles Mir

Secretari
Jordi Romeu Granados
 
Interventor

 



 

Oscar Javier Moreno Ayza
 
Excusa la seua absència: 
 
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.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES 
SESSIONS  DE  DATES  17-12-2015  (EXPT.  14680/2015),  22-12-2015  (EXPT. 
15037/2015) I 14-01-2016 (EXPT. 167/2016).-Se sotmeten a aprovació els esborranys 
de  les  actes  de  les  sessions de  dates  17-12-2015,  22-12-2015 i  14-01-2016,  que 
prèviament s'han distribuït a tots els membres, juntament amb la convocatòria i l'ordre 
del dia de la present sessió.

La  Presidència  pregunta  als  regidors  presents  si  volen  fer  alguna  observació  als 
esborranys de les actes assenyalades.

Intervé el regidor Juan Amat per manifestar que ha detectat error en l'acta de la sessió 
de data 14 de gener de 2016, en el sentit que no hi figura l'assistència de la regidora 
Ana Belen Matamoros Centelles.  Així  mateix el  regidor Lluis  Batalla  manifesta que 
s'abstindrà en la votació de l'acta del dia 14 de gener de 2016, atès que no va hi va 
assistir.

D'acord amb l'anterior i feta la correcció indicada, s'aproven per majoria les actes de 
dates 17-12-2015, 22-12-2015 i 14-01-2016 per majoria de 20 vots a favor (5 vots TSV, 
4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 7 vots PP i 1 vot PVI) i 1 abstenció AC.

2.-  DACIÓ  DE COMPTES DE DECRETS  I  RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DE 
CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L'ARTICLE 42 DEL RD 2568/1986, DE 28 
DE  NOVEMBRE.-D'acord  amb  el  que  estableix  l'article  42  del  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l'Alcaldia es dóna compte dels decrets 
dictats per l'alcalde corresponents al mes de desembre de 2015.

3.-  PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEL  III  PLA  MUNICIPAL  DE  CONVIVÈNCIA 
VINARÒS  2016-2019  (EXPT.  14235/2015).- Atès  el  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de l'Àrea Social i Participació de data 12 de gener de 2016.

A la vista de l'informe proposta emès pel coordinador de Benestar Social de data 30 de 
desembre de 2015:

«ANTONIO VALANZUELA FIGOLS, Coordinador del Área de Política Social, Igualdad 
y Discapacidad del Ajuntament de Vinaròs:

INFORMO:

-  Que  visto  que  nos  han  informado  desde  la  Conselleria  de  Igualdad  y  Políticas 
Inclusivas que está pendiente de publicarse a finales de enero de 2016 la orden por la 
que  se  regularán  y  convocarán  las  ayudas  destinadas  a  entidades  locales  de  la 

 



 

Comunidad Valenciana para la financiación de los gastos corrientes de las Agencias 
AMICS de su titularidad en el ejercicio 2016.

-  Que ponen en nuestro  conocimiento que uno de los  requisitos  de las  entidades 
solicitantes  va  a  ser  disponer  de  un  “Plan  de Integración  Social  de  las  Personas 
Inmigrantes” en el ámbito territorial correspondiente, que esté vigente con anterioridad 
a la publicación de orden e inicio del plazo de presentación de solicitudes.

-  Que habiendo caducado el  Plan de Integración y Convivencia Social  de Vinaròs 
(2010-2013), ya prorrogado por dos años por Decreto de Alcaldía 123/2014 de fecha 
30 de enero de 2014.

- Que persiste la necesidad de actuaciones en aras de favorecer la integración y la 
convivencia en el  municipio  así  cómo la voluntad de la Corporación de realizarlas, 
manifestada en la aprobación por el pleno municipal del pasado 22 de Ocutubre de 
2015 del convenio, con la Consellería de Igualdad y Politicas Inclusivas, para creación 
y puesta en marcha de la Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia 
Social ( AMICS) de Vinaros.

PROPONGO:

1.  Se apruebe por  el  pleno municipal  el  nuevo Plan de Integración y Convivencia 
Social por una vigencia de cuatro años: 2016-2019.

2. Se remita a la Dirección General de Inclusión Social de la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, el certificado del secretario de la Corporación en el que conste la 
fecha de la aprobación del “III Plan Municipal de Convivencia Vinaròs 2016-2019” por 
el pleno.”

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprova per unanimitat la 
proposta anterior.

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB CLOTILDE QUEROL BOLDO, 
Mª  ANGELES  ARRUFAT  GONZÁLEZ,  ANGELS  BALANZA  ARRUFAT  I  LA 
SOCIETAT  PLANA  DE  SERVER,  SL.,  PER  A  DONAR  ACOMPLIMENT  A  LA 
RESOLUCIÓ  DEL  JURAT  PROVINCIAL  D'EXPROPIACIÓ  FORZOSA  DE 
CASTELLÓ,  DICTADA A L'EXPEDIENT  RELATIU  A SÒL DOTACIONAL  DE  LA 
ZONA VERDA DE L'AV.  JUAN XXIII  (EXPT. 14146/2015).-  Atès el  dictamen de la 
Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 22 de 
gener de 2016.

A la vista de l'informe proposta emés conjuntament per la Secretaria de la Corporació i 
la Intervenció Municipal de Fons en data 13 de gener de 2016:

«INFORME DE LA SECRETARÍA Y DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS
ASUNTO:  CONVENIO  PARA  EL  PAGO  DE  CANTIDAD  RECONOCIDA  EN 
RESOLUCIÓN  DEL  JURADO  PROVINCIAL  DE  EXPROPIACIÓN  FORZOSA  DE 
CASTELLÓN  

En  relación  con  el  acuerdo  del  Jurado  Provincial  de  Expropiación  Forzosa  de 
Castellón, de fecha 12 de mayo de 2015, expte. 2/2012, sobre fijación justiprecio de 

 



 

“Suelo dotacional de Zona Verde”, informamos:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. En fecha 12 de mayo de 2015 el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Castellón, dicta resolución en expediente relativo a “Suelo dotacional de Zona Verde” 
ubicado  en  Av.  Juan  XXIII  (expt.  2/2012),  estableciendo  el  justiprecio  en 
2.006.065,04€.

2. A su vez, la citada resolución establece lo siguiente:

Sobre el  justiprecio  acordado definitivamente  se girará la  en expediente  relativo  a 
“Suelo  dotacional  de  Zona  Verde”  ubicado  en  Av.  Juan  XXIII  (expt.  2/2012), 
estableciendo el justiprecio en 2.006.065,04€.cial para el cómputo correspondiente la 
siguiente a aquella en que se hubiera producido la ocupación de que se trate (Norma 
8ª). 

Asimismo,  por  la  Administración expropiante  se deberá abonar  el  interés  legal  del 
justiprecio definitivo desde el día siguiente a la fecha en que se produjo la ocupación 
de la parcela expropiada.

3. En el día de la fecha la Alcaldía dicta providencia por la que indica:

1. Procédase a la tramitación del convenio entre el Ayuntamiento de Vinaròs y Clotilde 
QUEROL  BOLDO,  Doña  María  Ángeles  ARRUFAT  GONZÁLEZ;  Doña  Àngels 
BALANZA ARRUFAT, y la sociedad PLANA DE SERVER, S.L., para dar cumplimiento 
a la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Castellón, dictada en 
expediente relativo  a “Suelo  dotacional  de Zona Verde”  ubicado en Av.  Juan XXIII 
(expt. 2/2012).

2. A tal fin, emítanse los informes oportunos por parte de la Secretaría y la Intervención 
de Fondos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art.  88 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se refiere a la 
terminación convencional del procedimiento:

1.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  celebrar  acuerdos,  pactos,  convenios  o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean 
contrarios  al  Ordenamiento  Jurídico  ni  versen  sobre  materias  no  susceptibles  de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, 
con el  alcance,  efectos  y  régimen jurídico  específico  que en cada caso prevea la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores 
de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, 
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

2.  Los  citados  instrumentos  deberán  establecer  como  contenido  mínimo  la  
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el  
plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las  
que estuvieran destinados.

 



 

2. A la hora de determinar el órgano competente para la aprobación del convenio, a 
falta de normativa específica de aplicación, cabe tomar en cuenta, de modo analógico 
lo señalado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En este sentido,  su disposición adicional  segunda se refiere a la  competencia  del 
Pleno de la Corporación cuando el contrato supera la duración cuatro años. Asimismo 
no se exige una mayoría cualificada a la hora de adoptar el acuerdo.

3. De conformidad con el art. 8.1 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se requiere la publicación en el 
Portal de Transparencia municipal, al menos de la constatación del convenio suscrito 
“con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones 
realizadas,  obligados  a  la  realización  de  las  prestaciones  y,  en  su  caso,  las 
obligaciones económicas convenidas”. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.-  Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Vinaròs y Clotilde QUEROL 
BOLDO,  Doña  María  Ángeles  ARRUFAT  GONZÁLEZ;  Doña  Àngels  BALANZA 
ARRUFAT,  y  la  sociedad  PLANA DE  SERVER,  S.L.,  para  dar  cumplimiento  a  la 
resolución del  Jurado Provincial  de Expropiación Forzosa de Castellón,  dictada en 
expediente relativo  a “Suelo  dotacional  de Zona Verde”  ubicado en Av.  Juan XXIII 
(expt. 2/2012), cuyo texto es el siguiente:
“

CONVENIO ENTRE Clotilde  QUEROL BOLDO, Doña María Ángeles 
ARRUFAT GONZÁLEZ; Doña Angels BALANZA ARRUFAT, y la socie-
dad PLANA DE SERVER, S.L.,  CON EL AYUNTAMIENTO DE VINA-
RÒS PARA EL PAGO DE LA CANTIDAD RECONOCIDA EN RESOLU-
CION DEL JURADO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE CASTELLÓN 
(EXP. 2/2012) 

En Vinaròs, a  de ___________ de 201_

REUNIDOS
 
De una parte 

Doña Clotilde QUEROL BOLDO, provista de DNI número 18.697.018L;  
Doña María Ángeles ARRUFAT GONZÁLEZ, provista de DNI número  
39.995.217-B; Doña Angels BALANZA ARRUFAT, provista de DNI nú-
mero 18.948.099-D; y la sociedad PLANA DE SERVER, S.L., provista  
de CIF número B-43134329.
(En adelante los acreedores).

Y de otra, 

D.  Enric  PLA  VALL,  en  su  condición  de  Alcalde-Presidente  del  
Ayuntamiento  de  Vinaròs  y  con  la  asistencia  de  Don  Jordi  Romeu  
Granados en su condición de Secretario de dicho Ayuntamiento 

Reconociéndose todos los comparecientes capacidad física y jurídica  
suficiente para vincularse, ellos y a sus representados, en los términos  

 



 

del presente documento, exponen:

1.-  Que  los  Acreedores  son  titulares  de  un  crédito  frente  al  
Ayuntamiento de Vinaròs, en virtud de la RESOLUCION DEL JURADO 
DE  EXPROPIACIÓN  FORZOSA DE  CASTELLON  (EXP 2/2012)  de  
fecha 12 de mayo de 2015, por importe de DOS MILLONES SEIS MIL  
SESENTA  Y  CINCO  CON  CUATRO  CENTIMOS  DE  EURO 
(2.006.065,04€)  procedente de la expropiación de la finca sita en la  
Avda. Juan XXIII  referencia catastral nº 4532703BE8843S0001XW. 
2. Que dicha resolución tuvo entrada en el ayuntamiento en fecha 20 de 
mayo de 2015 con registro de entrada nº 2015-E-RC-9486.

3.  Que  los  Acreedores  y  el  Ayuntamiento  de  Vinaròs  en  virtud  del  
artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común, han acordado un plan de pagos sobre el referido crédito y de  
sus intereses, lo que se lleva a efecto por medio del presente

CONVENIO

PRIMERO. -  El Ayuntamiento de Vinaròs, mediante acuerdo plenario  
de fecha ________, aprobó el contenido del presente convenio y, por  
tanto, reconoce adeudar a los propietarios la cantidad antes indicada,  
más los intereses legales devengados a partir del 12 de noviembre de  
2015.

SEGUNDO.  - En  sus  méritos,  las  partes  acuerdan  el  siguiente  
calendario de pagos que incluirá los intereses a abonar por el justiprecio  
objeto del presente convenio del artículo 57 de la Ley de Expropiación  
Forzosa:

2016                        Pago 1 de marzo

Intereses desde 12/11/2015 a 31/12/2015                = 9.618,12 € 3,50%

Intereses desde 02/01/2016 a 01/03/2016                =            10.030,33 € 3% DA 32ª LPGE 2016

Amortización                  = 280.351,55 €

TOTAL PAGO 2016           = 300.000,00 €

2017                        Pago 1 de marzo

Intereses (desde 02/03/2016 a 1/03/2017)              =                51.771,40 € (2.006.065,04-280.351,55).= 

1.725.713,49€*3%)

Amortización                 =                431.428,37 €

TOTAL PAGO 2017 = 483.199,78 €

2018                        Pago 1 de marzo

 



 

Intereses desde 02/03/2017 a 1/03/2018                = 38.828,55 €  (1.725.878,34-

431.428,37).=1.294.285,11€*3%)

Amortización                = 431.428,37 €

TOTAL PAGO 2018 = 470.256,92 €

2019                        Pago 1 de marzo

Intereses desde 02/03/2018 a 1/03/2019 = 25.885,70 €(1.294.408,76-431.428,37).= 

862.856,74 €*3%)

Amortización                 = 431.428,37 €

TOTAL PAGO 2019 = 457.314,07 €

2020                        Pago 1 de marzo

Intereses desde 02/03/2019 a 1/03/2020 = 12.942,85 € (862.939,17-431.428,37).=

431.428,37 €*3%)

Amortización                      = 431.428,37 €

TOTAL PAGO 2020              = 444.371,22 €

Los intereses liquidados en el cuadro anterior podrán variar en función de la  
variación que sufra el interés legal del dinero fijado anualmente por el Estado.  
No obstante, el Ayuntamiento podrá realizar entregas económicas anticipadas,  
con el  correspondiente  descuento  proporcional  del  tipo  de interés a aplicar  
sobre el total de la deuda. 

No obstante, lo anterior los acreedores se reservan el derecho a reclamar los  
intereses previstos en el artículo 56 de la Ley de Expropiación forzosa por el  
retraso en la determinación del Justiprecio frente a la administración causante  
de la demora. 

TERCERO.  - Los  pagos establecidos  en el  presente  acuerdo se realizarán  
mediante  TRANSFERENCIAS  a  las  cuentas  corrientes  titularidad  de  los  
Acreedores  en  la  parte  correspondiente  a  su  porcentaje  de  titularidad,  de  
acuerdo con el anexo a suscribir por las partes que deberá incorporarse a la  
firma del presente convenio.

CUARTO. - El incumplimiento de cualquier pago por parte del Ayuntamiento de  
Vinaròs conllevará el abono del interés de demora correspondiente fijado en las  
leyes de presupuestos del Estado que correspondan, así como cualquier otro  
gasto, daño o perjuicio o costas, que su ejecución pudiera conllevar

Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, firman este documento, en  
el lugar y fecha arriba indicados.”

 



 

Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción del documento de formalización 
del convenio y cuanta documentación se requiera para la ejecución del mismo . 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a las partes interesadas.

Cuarto.- Publicar el contenido del presente convenio en el Portal de Transparencia 
municipal.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 19 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 8 vots PP) i 2 abstencions (1 abstenció AC i 
1 abstenció PVI).

5.- PROPOSTA EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL 
LOCAL DE FESTES (EXPT. 9620/2015).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa 
de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 22 de gener de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura, Tradicions, Festes i Joventut de 
data 22 de gener de 2016, informada favorablement per la Secretaria de la Corporació:

«PROPOSTA  DE  LA  REGIDORIA  DE  CULTURA,  TRADICIONS,  FESTES  I 
JOVENTUT
ASSUMPTE:  AL.LEGACIONS  A  L'APROVACIÓ  INICIAL  DELS  ESTATUTS  DEL 
CONSELL LOCAL DE FESTES

MARC  ALBELLA ESTELLER,  regidor  de  Cultura,Tradicions,  Festes  i  Joventut  de 
l'Ajuntament de Vinaròs, en relació amb la tramitació que es duu a terme dels Estatuts 
del Consell Local de Festes. 

Atés  que,  en  data  26  de  novembre  de  2015  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar 
inicialment els esmentats estatuts. 

Vist  que,  durant  el  termini  de  presentació  de  reclamacions  i  suggeriments,  s'han 
presentat dos al·legacions, en data 30 de desembre de 2015, per part de la regidora 
del Partit Popular, Sra. Carla Miralles Castellá, que són les següents. 

Al·legació 1ª. Modificar la redacció pel que fa al nomenament i  mandat de reines i 
dames.

Al·legació 2ª: Eliminar l'apartat corresponent al “Procés i criteri de selecció d'entitats i 
particulars”.

Atés que les al·legacions s'entén no poden ser admeses,  ja que la voluntat  d'esta 
Regidoria és obrir a una major participació ciutadana tot allò relacionat amb les Festes 
municipals  i,  atorgar  un  major  protagonisme  al  Consell  de  Festes,  entre  altres 
aspectes,  en allò relatiu a l'elecció de la reina i  dames, la qual cosa es considera 
queda garantida amb la redacció del text aprovat inicialment.  

Per tot això, elevo el Ple de la Corporació la següent proposta d'acord:

 



 

1. Desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Carla Miralles Castellá, en relació 
amb l'aprovació provisional dels Estatuts del Consell Local de Festes de Vinaròs.   

2. Aprovar  definitivament  els  Estatuts  del  Consell  Local  de  Festes  de  Vinaròs  i 
publicar-los íntegrament al BOP i Tauler d'Edictes Municipal.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS), 8 vots en contra (PP) i 2 abstencions (1 
abstenció AC i 1 abstenció PVI).

6.- PROPOSTA EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
VINAROSSENC DE CULTURA (EXPT.13083/2015).- Atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 22 de gener de 
2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Cultura, Tradicions, Festes i Joventut de 
data 22 de gener de 2016, informada favorablement per la Secretaria de la Corporació:

«PROPOSTA  DE  LA  REGIDORIA  DE  CULTURA,  TRADICIONS,  FESTES  I 
JOVENTUT
ASSUMPTE:  AL.LEGACIONS  A  L'APROVACIÓ  INICIAL  DEL  REGLAMENT  DEL 
CONSELL VINAROSSENC DE CULTURA

MARC  ALBELLA ESTELLER,  regidor  de  Cultura,Tradicions,  Festes  i  Joventut  de 
l'Ajuntament  de  Vinaròs,  en  relació  amb  la  tramitació  que  es  duu  a  terme  del 
Reglament del Consell Vinarossenc de Cultura. 

Atés  que,  en data  26  de  novembre  de  2015,  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar 
inicialment l'esmentat reglament. 

Vist  que,  durant  el  termini  de  presentació  de  reclamacions  i  suggeriments,  s'han 
presentat dos al·legacions, en data 30 de desembre de 2015, per part del regidor del 
Partit Popular, Sr. Lluís Gandia Querol, que són les següents. 

Al·legació 1ª. Modificar la redacció pel que fa a la denominada “Comissió de Savis”.

Al·legació 2ª: Eliminar l'apartat corresponent al “Procés i criteri de selecció d'entitats i 
particulars”.

Atés que les al·legacions indicades s'entén no poden ser admeses, ja que la voluntat 
d'esta Regidoria és conjugar l'ampliació de la participació amb l'eficàcia i eficiència en 
la gestió, la qual cosa es considera queda garantida amb la redacció del text aprovat 
inicialment.   

Sent, d'altra banda que, en aqueix text aprovat inicialment, es va incórrer en un error 
de fet relatiu a la presentació de peticions per a formar part del Consell “de forma 
lliure” (art. 3.2) i que resulta necessària la seua correcció.

Per tot això, elevo el Ple de la Corporació la següent proposta d'acord:

1. Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Lluís Gandia Querol, en relació amb 

 



 

l'aprovació del Reglament del Consell Vinarossenc de Cultura.

2. Corregir l'error de fet en el text del Reglament sotmés a aprovació, amb eliminació 
del següent paràgraf de l'art. 3.2:

Els  membres  que  es  presenten  de  forma  lliure,  hauran  d'emplenar  un  formulari  
d'inscripció  on  hauran  d'explicar  les  motivacions  per  a  formar  part  del  Consell  
Vinarossenc de Cultura, així  com una relació amb allò que creu que pot aportar a  
aquest consell. També es valorarà positivament la seua experiència en l'àmbit.  

3. Aprovar definitivament el Reglament del Consell Vinarossenc de Cultura de Vinaròs i 
publicar-lo íntegrament al BOP i Tauler d'Edictes Municipal.»

***

Intervé  el  regidor  Lluis  Batalla  per  a  demanar  al  Sr.  alcalde  que  acomplisca 
estrictament el disposat al Reglament Orgànic Municipal en allò relatiu al tancament 
del debat i pas a votació.

***

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS) 8 vots en contra (PP) i 2 abstencions (1 
abstenció AC i 1 abstenció PVI).

7.-  APROVACIÓ  DE  L'EXPEDIENT  DE  LA  QUINTA  CONVOCATÒRIA 
D'AUTORITZACIÓNS D'US DE LLOC DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
SAN AGUSTÍ DE VINARÒS (EXPT. 14997/2015).-Atès del dictamen de la Comissió 
Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 22 de gener de 
2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Comerç de data 22 de gener de 2016:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En  relació  amb  l'expedient  de  licitació  relatiu  a  la  QUINTA  CONVOCATÒRIA 
D'AUTORITZACIONS D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
SANT AGUSTÍ DE VINARÒS, iniciat per providència de l'Alcaldia de data 14 de gener 
de 2016.

De conformitat amb els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
proposats per aquesta Regidoria que consten a l'expedient.

No obstant l'informe Jurídic de  data 22 de gener de 2016.

Proposo al Ple de la Corporació:

1. Aprovar  l'expedient  de  contractació  de  la  QUINTA  CONVOCATÒRIA 
D'AUTORITZACIONS D'ÚS DE LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
SANT AGUSTÍ DE VINARÒS, per procediment obert i tramitació ordinària.

 



 

2. Aprovar  els  plecs  de clàusules  administratives particulars i  de prescripcions 
tècniques que han de regir la licitació.

3. Obrir  procediment  de  licitació  al  respecte,  previ  anunci  al  BOP i  Perfil  del 
contractant.»

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprova per unanimitat la 
proposta anterior.

8.- DESPATX EXTRAORDINARI 

DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ACORD CIUTADÀ RELATIVA 
A  LA  DECLARACIÓ  DE  MUNICIPI  OPOSAT  A  L'APLICACIÓ  DEL  TRACTAT 
TRANSATLÀNTIC  DE  COMERÇ  I  INVERSIÓ  (TTIP)  (EXPT.  1116/2016).- El  Sr. 
alcalde  justifica  la  urgència  de  la  proposta  presentada  en el  propi  contingut  de  la 
mateixa. Sotmesa a votació la urgència de la proposta aquesta s'aprova per majoria de 
13 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI), i 
8 vots en contra (PP).

A la  vista  de la  moció  presentada  pel  Grup  Municipal  AC i  recolzada  pels  Grups 
Municipals TSV, COMPROMÍS i PSPV, relativa a la declaració de municipi oposat a 
l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP):

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, 
amb un intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 
representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització 
de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda 
protecció dels drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial 
dels inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l'interès general.

Aquesta  «major  liberalització  de  les  relacions  comercials  EUA-UE»,  tal  com  està 
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndars europeus i nord-americans, és a dir, 
de  les  regulacions  que  protegeixen  els  drets  de  la  ciutadania  en  àmbits  com  el 
consum, el treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limiten als beneficis 
de les corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al «principi de precaució», que a 
Europa domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus.

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació 
dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les 
Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, 
a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar 
lliurement les seves comunitats locals i promocionar l'economia i les iniciatives locals. 
Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors.

En  el  cas  de  presentar  conflictes  per  part  d'aquest  col·lectiu  amb  els  Estats,  un 
«tribunal»  d'arbitratge  seria  qui  s'encarregués  de  resoldre'ls:  l'anomenat  «Investor-
State  Dispute  Settlement»  (ISDS).  Aquest  òrgan  tindria  competències  per  establir 
compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de 

 



 

mesures (p.ex. l'augment d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir 
els seus beneficis presents o futurs. L'Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, 
ja que les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poder ser qüestionades.

Així mateixa, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de 
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que 
estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar 
en el seu benefici la nostra legislació. D'aquesta manera, les lleis del comerç passen 
per  sobre  de  qualsevol  altra  consideració  social,  i  ignoren  qualsevol  legislació 
continental, nacional, regional o local. Les comunitats locals es troben limitades per 
ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i 
de protecció de l'inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis i suprimeix la llibertat 
dels poders locals per subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves 
poblacions atenent a polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local.

L'aprovació del TTIP contribuiria, a l'ofensiva del govern estatal de desmantellament 
dels  municipis,  que  sota  el  nom  de  Llei  de  racionalització  i  sostenibilidad  de 
l'administració local pretén tres objectius bàsics: 

- Restringir la democràcia i autonomia local.
- La supressió de competències i serveis públics locals.
- La total privatització dels serveis municipals.

Els Governs Regionals de la UE (Governs Autonòmics, en el nostre cas), així com les 
corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a 
escala europea que els pugui afectar,  perquè puguin expressar les seves opinions. 
Aquest dret s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP.

Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir  
l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) 
fins a crear un de nou acord millorat. L'ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea 
com a justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació pública. Qualsevol 
classe  d'acord,  incloent  la  contractació  pública,  ha  de  conduir  a  augmentar  les 
garanties  i  no  a  reduir-les.  Aquest  acord  no  ha  de  posar  en  perill  els  aspectes 
progressistes de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten 
el desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són importants, ja que permeten 
que es realitzin les contractacions públiques tenint en compte no només el preu, sinó 
també altres aspectes com els mediambientals i els socials.

Les administracions locals: - en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen 
el deure de responsabilitzar-se i posicionar-se respecte les implicacions de tota mena 
que comporta el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi 
ambient; - sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i 
ocupació locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general; - 
estan  obligades  a  resoldre  els  reptes  socials,  econòmics  i  mediambientals  i, 
consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i  la protecció de la 
ciutadania.

Les comunitats locals volen ampliar  el  debat públic i  democràtic sobre el  que està 
veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres 
públiques:
- el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment 
beneficiosos si  respecten les necessitats humanes,  i  no es basen únicament en el 

 



 

benefici de l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals,
-  l'eliminació  programada  i  progressiva  dels  serveis  públics  és  al  mateix  temps 
l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia;
- l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat 
produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el 
seu cost;
-  els  drets  socials  són  drets  inalienables,  per  la  qual  cosa  no  poden  dependre 
exclusivament de la lògica del mercat.
- només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar 
una qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real 
de la democràcia.
-  el  control  públic ha de ser preservat  per garantir  l'accés als béns comuns i  a la 
creació de nous serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals.

Per tot això proposem al Ple de l'Ajuntament de Vinaròs l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Declarar Vinaròs com Municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics 
per a la solidaridat i redistribució social, el medi ambient i els drets de la ciutadania.
2. Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol:

 el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 
anomenats serveis socialment útils.

 la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la «Llei de racionalització i 
sostenibilitat  de  l'administració  local»  per  legislar  en  el  seu  lloc  una  nova 
normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local.

3. Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les negociacions 
del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de Lliure Comerç 
entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la liberalització i Privatització 
de Serveis Públics).
4. Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que:

 No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i 
siguin eliminades dels tractats actualment en vigor.

 Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció 
de  les  ETN  en  les  regulacions  comercials  que  afectin  els  drets  de  la 
ciutadania.».

Sotmesa a votació la moció anterior, s'aprova per majoria de 12 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 1 vot AC), 8 vots en contra (PP) i 1 abstenció 
(PVI).

DE 2.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ACORD CIUTADÀ PER A 
PROMOURE LA CELEBRACIÓ I DIFUSIÓ DE LA FIGURA DE RAMON LLULL EN 
EL MARC DE L'ANY LLULL (EXPT.  1228/2016).- El  Portaveu del  Grup Municipal 
Acord Ciutadà retira aquesta moció per a facilitar l'estudi de la mateixa.

9.- PRECS I PREGUNTES

 



 

 Àudio íntegre

 Maria Dolores Miralles Mir:

1) Circulació de cotxes en l'Avinguda Jaume I 

2) Posar llum en la carpa de la avinguda de l'Atlàntic 

 Lluís Batalla Callau:

1) Jornades de Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 

(DUSI)

2) Protocol de pobleja energètic

3) Pagaments Socials  

4) Telefon únic de reclamacions o queixes

5) Habitatges Socials

6) Contenidors de les Camaraes

7) Telèfon visible al Gospark

8) Poda d'arbres

9) Consell de redacció El Diariet

 Juan Amat Sese:

1) Consell de redacció El Diariet

2)  Jornades de Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat 

(DUSI)

S'aixeca la sessió a les 21.30 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual 
cosa com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.
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