
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 8827/2016

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

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall

Regidors:

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

PSPV-PSOE
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

1 



 

Excusa la seua absència: Guillem Alsina Gilabert, PSPV-PSOE

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  DATA
16.06.2016 (EXP. 6960/2016) I 11.07.2016 (EXP. 7979/2016).-Se sotmeten a votació
els  esborranys  de  les  actes  de  les  sessions  de  dates  16  de  juny  de  2016  (exp.
6960/2016) i 11 de juliol de 2016 (exp. 7979/2016), 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.

D'acord amb l'anterior, s'aproven per unanimitat les actes de les sessions de dates 16
de juny de 2016 (exp. 6960/2016) i 11 de juliol de 2016 (exp. 7979/2016).

2.-  DACIÓ  DE  COMPTE  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 juny de 2016.

3.-  PROPOSTA D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  DE  LA
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS (EXP. 6880/2016).- Atés el dictamen de
la Comissió Informativa de Cultura i Educació de data 12 de juliol de 2016.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 16 de novembre de 2016:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Vist l'acord núm. 5 adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent
del dia 1 de juliol de 2015, pel qual, s'aprova el nomenament de representants de la
corporació en òrgans col·legiats.

Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent de data 14 de gener
de 2016 va prendre coneixement, per a la seua efectivitat, de la renúncia formulada
per Maria Isabel Vives Sebastià.

Vista  la  necessitat  de  reestructurar  la  designació  dels  representants  d'aquest
Ajuntament per a formar part dels òrgans col·legiats.

A la vista de l'anterior, es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD:

PRIMER:- Designar com a suplent del President del Consell Escolar Municipal a Mª
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Carmen Ruiz Rueda.

SEGON.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament del Consell Escolar del
CP d'Educació Especial «Baix Maestrat» a Mª Carmen Ruiz Rueda.

TERCER.- Designar com a representant d'aquest Ajuntament en el Comité Local de la
Creu Roja a Mª Carmen Ruiz Rueda i com a suplent a Maria Cano Palomo.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria d'11 vots a favor (5 vots
TSV, 3 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 1 vot PVI) i 9 abstencions (8 abstencions PP
i 1 abstenció AC).

4.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'EXECUCIÓ
DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SUR15 (EXP. 11664/2015).- Atés
el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures de data 4 de juliol
de 2016.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Infraestructures de data 1 de juliol
de 2016: 

«INFORME-PROPOSTA 

En relació amb l'expedient relatiu a Suspensió temporal de l’execució de programa del
SUR15 , la tècnic que subscriu INFORMA

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.  Amb  data  2  de  octubre  de  2015,  URBANIZACIONES  VINAROS  SL va
presentar sol·licitud per a la suspensió temporal de l'execució del programa d'actuació
integrada del SUR15. Camí Fondo.

SEGON. Es va emetre informe sobre la legislació aplicable i el procediment per a dur-
la a terme.

TERCER Amb data 30.11.2015 , mitjançant decret, es va iniciar el procediment per a la
suspensió temporal de l'execució del programa d'actuació integrada de .

CINQUÉ. La sol·licitud de suspensió es va sotmetre a exposició pública per un termini
de quinze dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província .

SISÉ. Es va donar audiència per un termini de quinze dies  als propietaris afectats. Els
propietaris se oposen a la suspensió proposta , i demanen la caducitat del programa
presentat,  excepte  la  presentada  per Elviar  Castaño  Diaz  (Sociedad  de  Activos
Procdentes de Reestructuración Bancaria, SA – SAREB) .
 

LEGISLACIÓ APLICABLE

PRIMER. De conformitat amb la disposició transitòria huitena de la Llei 5/2014, de 25
de  juliol,  de  la  Generalitat,  d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme  i  Paisatge,  de  la
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Comunitat Valenciana,  en els programes que es troben en execució a l'entrada en
vigor de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de mesures urgents d'impuls
a  la  implantació  d'actuacions  territorials  estratègiques, quan  causes  justificades
d'interés públic o la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconsellen, l'administració
actuant,  d'ofici  o  a  instància  dels  propietaris  o  de  l'urbanitzador,  podrà  acordar  la
suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del programa per un termini de dos
anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim.

SEGON. La legislació aplicable és la següent:

— L'article 127.1.a) i la disposició transitòria huitena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
de  la  Generalitat,  d'Ordenació  del  Territori,  Urbanisme i  Paisatge,  de la  Comunitat
Valenciana. 
— L'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local. 
 
TERCER.  L'acord  de  suspensió  temporal  ponderarà  els  eventuals  perjuís  que
pogueren  derivar-se  per  als  propietaris  o  tercers  afectats  i  contindrà  obligatori
pronunciament  sobre  les  mesures  a  adoptar  per  a  salvaguardar  els  seus  drets,
especialment:
 
—  Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o parcial,
respecte de l'àmbit i desenrotllament de l'actuació.
— Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.
—  Mesures a adoptar,  si  és el cas, en relació amb la conservació de les obres ja
executades.
—  Estudi  econòmic  i  mesures  a adoptar  en relació  amb els  drets  de propietaris  i
tercers afectats.
— Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d'urbanització.
— Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l'urbanitzador i
els propietaris; així com, si és el cas, la modificació o ajust de la reparcel·lació.
— Efectes de la suspensió en relació amb l'empresari constructor.

QUART.  El  procediment  per  a  acordar  la  suspensió  temporal  del  programa  és  el
següent:

A.  La  sol·licitud  de  suspensió  temporal  del  programa  d'actuació  integrada  serà
informada pels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament.

B. El Ple de l'Ajuntament aprovarà inicialment la suspensió temporal i s'obrirà període
d'informació pública per un termini  de quinze dies,  mitjançant  anunci  en el  Butlletí
Oficial de la Província,  i  amb simultània audiència, pel mateix termini, a l'empresari
constructor i als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació.

C.  Informades  les  al·legacions  presentades,  el  Ple,  si  és  procedent,  acordarà
definitivament la suspensió temporal del programa.

Vist quant antecedix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en
la  legislació  aplicable  procedint  la  seua aprovació  pel  Ple,  òrgan competent  per  a
l'aprovació dels programes d'actuació integrada, en virtut de l'article 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
La T AG- urbanisme / Secretaria acctal
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Vist lo cual, el regidor de l' Area de Infraestructures considerant que no hi han causes
justificades d'interés públic ni la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconselle, i
considerant les al.legacions presentades, eleva la següent proposta de resolució:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per:

1.- Gloria, Oscar y Manuel  Gasulla Forner
2.- Familia Burriel /Eleuterio Nafria Burriel
3.- Elviar Castaño Diaz (Sociedad de Activos Procdentes de Reestructuración 
Bancaria, SA – SAREB)
4.- Agustin Baila Mir
5.- Bonilla Jovani (Alejandro, Monica, Laura Patricia, Carlos David)
6.- Marta Estela Bonilla Jovani
7.- David Miralles ballester
8.- Rosa M.ª Ballester Torà
9.- Marta Miralles Ballester
10.- Eloi Miralles Eixarch
11.- Monica de los Angeles
12.- Sara Castellà Bover
13.- Hnos. Roso Eixarch y Francisco Gil Eixarch

SEGON. Denegar  la suspensió temporal.

TERCER.  Notificar  el  present  acord  als  interessats  amb  indicació  dels  recursos
pertinents.»

***
La regidora M.ª Dolores Miralles Mir sol·licita consten en acta les seues intervencions
durant el debat d'aquest assumpte.

***

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 10 vots a favor (5 vots
TSV,  3  vots  PSPV i  2  vots  COMPROMIS)  i  10  abstencions (8  abstencions PP,  1
abstenció AC i 1 abstenció PVI). 

5.-  PROPOSTA D'INICI  D'EXPEDIENT PER A DECLARAR LA CADUCITAT DEL
PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SUR SALINES I RESOLUCIÓ DE LA
CONDICIÓ  D'URBANITZADOR  A  LA  MERCANTIL  PROYEXVA  SL  (EXP.
1511/2014).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures
de data 4 de juliol de 2016.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria d'Infraestructures de data 1 de juliol
de 2016: 

«Propuesta de la Concejalía del Area de Infraestructuras
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En  relación  con  el  expediente  tramitado  sobre  la  SUSPENSION del  programa de
actuación integrada del  sector   SUR SALINAS al  amparo de lo  dispuesto  en  La
disposición transitoria primera de la Ley 1/2012  .

VISTO  lo  alegado  por   varios  propietarios  del  suelo  afectado  por  el  ámbito  de
programación,  solicitando  la  incoación  del  procedimiento  administrativo
correspondiente para declarar la caducidad del programa y la resolución del mismo así
como de la condición del agente urbanizador

PROPONGO

1º.- Iniciar los trámites para:

- Declarar la caducidad del Programa de Actuación Integrada del SUR SALINES, por
incumplimiento de los plazos de ejecución del mismo. 

-  Resolver  la  condición  de  agente  urbanizador  a  la  mercantil  PROYEXVA  SL,
declarando su responsabilidad en el incumplimiento de plazos. 

2º.-  Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  en  el  expediente
CONCEDIENDO EL PLAZO DE AUDIENCIA a los mismos.

3º.- En el supuesto de no presentar alegaciones en plazo, la propuesta de acuerdo se
elevará a Dictamen para la adopción de acuerdo definitivo al respecto.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 18 vots a favor (5 vots
TSV, 3 vots PSPV, 2 vots COMPROMIS i 8 vots PP) i 2 abstencions (1 abstenció AC i
1 abstenció PVI). 

6.- PROPOSTA PER A ADJUDICAR EL LLOC NÚM. 26 DEL MERCAT MUNICIPAL
(EXP. 7373/2016).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i
Recursos Humans de data 22 de juliol de 2016.

A la vista de la proposta de l'informe – proposta emès conjuntament per la TAG de
Governació i per l'interventor en data 22 de juny de 2016:

«INFORME DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ
D'AUTORITZACIÓ  DIRECTA  D’ÚS  DELS  LLOCS  DE  VENDA  DEL  MERCAT
MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS

ANTECEDENTS DE FET

1. En data  28 de gener de 2016,  el Ple de la Corporació va aprovar Plec de Clàusules
Administratives  elaborat  per  la  Regidoria  de  Comerç  relatiu  a  la  QUINTA
CONVOCATÒRIA  D'AUTORITZACIONS  D’ÚS  DELS  LLOCS  DE  VENDA  DEL
MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.

2. Dins del termini de presentació d'ofertes, només es va presentar dos sol·licituds per
als llocs núm. 25 i núm. 30, quedant la resta de llocs del mercat municipal vacants.

3. En data 15 de juny de 2016, la Sra. ANAMARIA RAMONA ZAHARIA manifesta la
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voluntat  d'accedir  al  lloc  núm.  26  del  mercat  municipal.  Acompanya  la  següent
documentació:

 Passaport Romanès per acreditar la identitat
 Certificat conforme té autorització per treballar indefinidament
 Declaració en la qual es compromet a assumir la totalitat de les obligacions
derivades dels llocs de venda del mercat municipal.
 Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
 També la corresponent garantia per valor de 415,38€. 

FONAMENTS DE DRET

1. Conformement amb l’art. 2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, els béns de les Entitats
Locals es classifiquen en béns patrimonials i béns de domini públic.

2.  Dins  dels  béns  de  domini  públic  són  béns  de  servei  públic  “los  destinados
directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades
locales, tales como Casas consistoriales, Palacios provinciales y, en general, edificios
que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos,
montes  catalogados,  escuelas,  cementerios,  elementos  de  transporte,  piscinas  y
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados
a la prestación de servicios públicos o administrativos”. Per tant, com podem apreciar,
el mercat es troba dins d’aquesta categoria de bé de domini públic de servei públic.

3.  De conformitat amb l’art. 74.2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, del RBEL, l’ús dels
béns  de  servei  públic  es  regirà,  abans  de res,  per  les  normes  del  Reglament  de
Serveis de les Corporacions Locals i, subsidiàriament, per les del propi Reglament de
Béns de les Entitats Locals.

4.  En  tot  cas,  cal  tindre  en  compte  que  l’art.  78  RBEL,  pel  que  fa  al  procés
d’adjudicació  dels  llocs,  indica  que  estarà  subjecte  a  concessió  administrativa  l’ús
privatiu dels béns de domini públic. Ús privatiu, que és aquell que ve constituït per
l’ocupació d’una porció del domini públic, que limita o exclou la utilització per la resta
de  persones  interessades  (art.  75  RBEL).  Així,  l’art.  78.2  RBEL disposa  que  les
concessions  s’atorgaran  prèvia  licitació,  d’acord  amb  el  contingut  dels  articles
següents i la normativa de contractació de les Corporacions locals.

5. Pel que fa a l’aplicació de les normes de la contractació administrativa al present
procés de licitació, i a la vista dels Plecs de Clàusules Administratives de la Quinta
Convocatòria d'autoritzacions d'ús de llocs de venda del Mercat Municipal, la Clàusula
14 en part estableix el següent:

”  Per al supost de quedar llocs vacants una vegada realitzada l’adjudicació, aquests
podran ser adjudicats directament, durant el termini de cinc anys des de la data de
l’adjudicació de les parades objecte de la present licitació (o data anterior si el Ple
decideix  una  altra  fórmula  d’adjudicació).  Amb  aquesta  finalitat  se  seguiran  les
següents directrius:

a)  Cada  persona,  física  o  jurídica,  podrà  demanar  un  màxim d’una  parada  o  dos
consecutives.
b) El preu d’adjudicació serà el de licitació per a cada tipologia de productes.
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c)  L’adjudicació  de  llocs  es  realitzarà  per  ordre  de  petició,  sempre  que  vaja
acompanyada, en tot cas, dels certificats de trobar-se al corrent amb les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social i l’abonament del 5 per cent del preu de licitació en
concepte de garantia definitiva, i el compromís d’assumir la totalitat d’obligacions que
corresponen  als  venedors  derivades  dels  plecs  de  clàusules  administratives  i
tècniques.  L’ordre de petició  es considerarà  des del  moment  que la  documentació
anterior estiga completa.
d) El Ple de la Corporació realitzarà l’adjudicació, a partir de la qual se seguiran la
resta de tràmits generals establerts en aquest plec i,  en particular,  aquells que fan
referència a la formalització de la relació i l’abonament del preu d’adjudicació.“

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Adjudicar el lloc núm. 26 (TIPOLOGIA PRODUCTES VARIS) del Mercat Municipal a
la Sra. ANAMARIA RAMONA ZAHARIA.

2. La transmissió estarà condicionada:

- Al pagament del preu d’adjudicació,  establert en  553,84€/any.

- A la formalització de la relació jurídica amb l’Ajuntament.

3.  Notificar  a les persones interessades amb indicació que,  a partir  de la recepció
d'aquesta notificació, hauran de signar document de formalització en 10 dies hàbils i
ingressar el primer pagament del preu d'adjudicació, en un mes. 

4. Comunicar a la Intervenció de Fons i la Tresoreria Municipal, als efectes adients.»

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

7.- PROPOSTA PER A MODIFICAR L'ÚS DE LA PARADA NÚM. 41 DEL MERCAT
MUNICIPAL (EXP. 7551/2016).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea
Econòmica i Recursos Humans de data 22 de juliol de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Comerç de data 7 de juliol de 2016:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En relació a l'expedient que es tramita per a la modificació de l'ús de la parada número
41 del merca i de la tipologia de productes a comercialitzar en la parada número 20 del
Mercat Municipal.

Vist l'informe emés per l'ADL amb data 6 de juliol de 2016.

Vista la bona acollida que el servei de Bibliomercat ha tingut entre la població, a més
de constatar-se que s'han assolit  els objectius inicials indicats en l'apartat anterior i
atès que hi queden un nombre elevat de llocs vacants per a la pràctica comercial, es
considera  que  seria  beneficiós  per  a  l'interés  públic  general,  establir  de  manera
permanent el servei de Bibliomercat a la parada número 41 del mercat municipal.
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D'altra banda, amb l'objectiu de mantindre el  mix comercial  existent en el  Mercat i
donat que la tipologia de productes varis permet la implantació de parades per a la
venda de productes no alimentaris, d'acord amb l'establert en el Plec de prescripcions
tècniques que regula la quinta convocatòria d'autoritzacions d'ús dels llocs de venda
del mercat municipal, es considera adequat modificar la tipologia de la parada número
20 de carn i xarcuteria, per a destinar-la a la venda de productes varis.

Per tot l'exporta anteriorment, al Ple de la Corporació formulo las següent 

PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- Modificar l'ús de la parada número 41 del Mercat municipal per a destinar-la
al servei de Bibliomercat.

Segon.-  Modificar  la  tipologia  de la  parada número 20 de carn i  xarcuteria,  per  a
destinar-la a la venda de productes varis.

Tercer.- Notificar l'acord que s'adopte al departament de contractació i a l'Associació
de Venedors i Comerciants del Mercat Municipal.»

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

8.- PROPOSTA PER A ACCEPTAR LA RENÚNCIA AL LLOC NÚM. 25 DEL MERCAT
MUNICIPAL (EXP. 7431/2016).-Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea
Econòmica i Recursos Humans de data 22 de juliol de 2016.

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

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En data 28 de gener  de 2016,  el  Ple  de la  Corporació  va  aprovar  l'expedient  de
contractació  QUINTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE
VENDA  DEL  MERCAT  MUNICIPAL  DE  SANT  AGUSTÍ  DE  VINARÒS  (EXP.
14997/2015)

En sessió ordinària  del  Ple  de la  Corporació de data 28 d'abril  de 2016,  s'adopta
l'acord d'adjudicar la parada número 25 a Luciano Exequiel Donato Egea.

En data 16 de maig de 2016 es formalitza el corresponent contracte administratiu.

En data 21 de juny de 2016, en escrit amb registre d'entrada número 10428, el Sr.
Luciano Exequiel  Donato Egea, sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc
número 25 del Mercat Municipal.

En la clàusula 25na  del Plec de clàusules administratives particulars estableix que:
«1. Són causes d’extinció de les autoritzacions les establertes als art. 156, 213 i 223
del  TRLCSP,  els  correlatius  del  RGLCAP i  la  normativa  especial  aplicable  a  les
concessions sobre béns integrants del domini públic local, en especial la Llei 33/2003
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com les que
puga determinar el Reglament Regulador del Mercat. Així mateix, serà causa d’extinció
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l’incompliment de les condicions derivades de l’adjudicació.
2.  En la tramitació de l’expedient,  es donarà audiència al  contractista perquè puga
formular al·legacions, i l’òrgan competent resoldrà.»

El Reglament Regulador de l'activitat del Mercat Municipal establix en l'article 19 les
causes d'extinció de la concessió, contemplant en l'apartat a), com a causa d'extinció,
la renúncia expressa i escrita del titular.

La clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques determina que:
«L'adjudicatari podrà renunciar de manera expressa i per escrit, a la concessió de la
parada amb preavís a l'Ajuntament. Si la renúncia s'efectua dins dels 10 primers dies
del mes, aquesta produirà efectes des del dia 1 del mes següent. Si la renúncia es
presenta després del dia 10, produirà efectes des del dia 1 del segon mes posterior al
què  es  realitze  el  preavís.  La  renúncia  expressa no eximeix  del  pagament  de  les
obligacions generades fins que aquella es faça efectiva»

Per tot això, formulo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. Acceptar la renúncia de Luciano Exequiel Donato Egea, la qual produirà efectes des
del dia 1 d'agost de 2016.
2. Incoar expedient per a la devolució de la garantia i sol·licitar els informes oportuns a
tal efecte.
3. Notificar a la persona interessada.»

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

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA REBAIXA
DE L'IBI (EXP. 7161/2016).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea
Econòmica i Recursos Humans de data 22 de juliol de 2016.

A la vista de la moció presentada pel Grup Municipal Popular per a la rebaixa de l'IBI:
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Sotmesa a votació la moció anterior, es produeix un empat en el resultat per 10 vots en
contra (5 vots TSV, 3 vots PSPV i 2 vots COMPROMIS) i 10 vots a favor (8 vots PP, 1
vot AC i 1 vot PVI).

Atès el resultat d'empat, s'efectua una nova votació amb el mateix resultat, per la qual
cosa i amb el vot de qualitat del President queda desestimada per majoria la proposta
anterior.

10.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS SOM VINARÒS, PSPV-
PSOE, COMPROMÍS, ACORD CIUTADÀ I PVI, PER A L'ADHESIÓ AL MANIFEST
EN DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT  VALENCIANA EN
MATERIA DE DRET CIVIL.-El Sr. alcalde justifica la urgència de la moció presentada
en el propi contingut de la mateixa. Sotmesa a votació la urgència de la moció aquesta
s'aprova  per  majoria  de  12  vots  a  favor  (5  vots  TSV,  3  vots  PSPV,  2  vots
COMPROMIS, 1 vot AC i 1 vot PVI) i 8 vots en contra (PP).

A la vista del Manifest  promogut per l'Associació de Juristes Valencians (AJV) que
defèn la competència estatutària de la Generalitat Valenciana en matèria Civil:

«MANIFIESTO  POR  LA  RETIRADA  DE  LOS  RECURSOS  DE
INCONSTITUCIONALIDAD  CONTRA  LAS  LEYES  DE  DERECHO  CIVIL  FORAL
VALENCIANO: Desde 1707, 308 años sin derecho civil valenciano.
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Como ASSOCIACIÓ de JURISTES VALENCIANS,  nos preocupa que los  intereses
sociales de los valencianos reciban las mejores respuestas jurídicas. Por eso, desde
este foro queremos hacer una “crida” a favor del Derecho civil valenciano, que reguló
las  relaciones  jurídicas  de  nuestro  pueblo  durante  siglos,  y  de  la  conveniencia  e
importancia de su desarrollo, porque permite dar una respuesta ágil, moderna y propia
a los problemas actuales de los valencianos. También nos ocupa a la AJV la tarea de
combatir  desde  una  perspectiva  jurídica,  y  con  la  ayuda  de  los  medios  de
comunicación, las actuaciones contrarias al sentir general de los valencianos. Por ello,
a falta de pocos días de la conmemoración del 29 de junio, fecha de la abolición de los
fueros, creemos que es hora de zanjar de forma definitiva esta discriminación que
sufrimos  como  pueblo  desde  hace  más  de  tres  siglos,  pese  a  la  constante
reinvindicación  de  varias  generaciones  de  valencianos.  Pedimos,  pues,  la  retirada
inmediata por parte del gobierno estatal de los recursos de inconstitucionalidad contra
las normas de derecho civil valenciano.

Los hitos de esta discriminación son conocidos: tras la abolición de los fueros en 1707
y los intentos reiterados para su recuperación en el ámbito civil, a instancia de juristas
y políticos de diferentes épocas e ideologías,  por fin el  Estatuto de Autonomía de
2006k  que  reconoce  la  categoría  de  Nacionalidad  Histórica  al  pueblo  valenciano,
asume la importancia del derecho civil foral valenciano dentro del ámbito competencial
de la Generalitat,  y restablece plenamente la competencia que sobre este derecho
estuvo vigente en el Reino cristiano de Valencia desde el siglo XIII. Así, el artículo 49-
1º-2ª  consagra  la  competencia  exclusiva  de  la  Generalitat  Valenciana  para  la
conservación,  desarrollo  y  modificación  del  Derecho  Foral  Civil  Valenciano.  En  el
ejercicio  de  esa  competencia  exclusiva,  la  Generalitat  aprobó  normas  de  amplia
demanda social, como la Ley del régimen económico matrimonial valenciano (2007), la
ley de custodia compartida (2011), la Ley de Uniones de Hecho (2012) y la ley de los
contratos y otras relaciones jurídicas agrarias (2013). Tres de estas cuatro leyes están
actualmente  recurridas  por  el  Estado  central  ante  el  Tribunal  Constitucional.  Y,  en
algún  caso,  como  en  el  de  la  Ley  de  régimen  económico  matrimonial,  tras  un
comportamiento abiertamente desleal y despreciativo durante las negociaciones para
la retirada del recurso.

En definitiva, el texto estatutario vigente señala al derecho civil foral como uno de los
elementos identitarios de los valencianos, en la línea de otros estatutos como los de
Aragón o Cataluña. Pero, como ha ocurrido en tantas ocasiones a lo largo de nuestra
historia, desde Madrid se imponen cortapisas a nuestro autogobierno, y ello pese a
que el artículo 7 obliga a la Generalitat a que la reintegración del derecho civil foral sea
un principio rector de la actuación del Consell y de Les Corts, en línea con lo previsto
en el propio Preámbulo del Estatut. En una carta reciente, el rey Felipe VI aseguraba,
refiriéndose al decreto de abolición de 1707, que “cualquier legalidad establacida en el
pasado,  que  pudiera  tener  un  sentido  discriminatorio  o  limitador  del  autogobierno
valenciano, ha sido, sin duda alguna, superada por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía  Valenciano”.  Con  la  retirada  de  los  mencionados  recursos,  se  podría
corregir esa legalidad discriminatoria, que ya dura 308 años.

En  definitiva:  manos  a  la  obra.  Es  imprescindible  para  evitar  injustos  tratamientos
contrarios al principio de igualdad, la retirada, vía desistimiento, de los discriminatorios
recursos  de  insconstitucionalidad  planteados  por  el  Estado  central,  porque,  en
definitiva, lo que se cuestiona con esos recursos es la propia existencia del derecho
civil  foral valenciano, y con ello, la potestad de dar una solución propia a nuestros
problemas actuales. Porque los valencianos tenemos que ser conscientes de lo que
suponen estos recursos planteados ante el Tribunal Constitucional por el Estado: un
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ataque a nuestra voluntad de dar solución en el ámbito del derecho privado a algunos
de los  problemas y retos que se nos plantean por  el  hecho de ser  una sociedad
moderna. Así,  desde el año 2008, miles de parejas valencianas se han casado en
separación de bienes; y hemos optado por la custodia compartida de padres y madres
de los hijos en caso de separación, tal y como han hecho Navarra, Aragón, Euskadi y
Cataluña,  y  como parece que también va a hacer  el  Parlamento  para el  resto de
España (siguiendo, por cierto, el modelo valenciano).

PROU! Creemos que es hora de que el Gobierno estatal retire sin perder más tiempo
los recursos de inconstitucionalidad planteados; ha llegado el momento de afianzar el
desarrollo legislativo de nuestro derecho civil. No sólo eso: pedimos la adhesión social
a esta iniciativa a través de una campaña que se iniciará formalmente el próximo 29 de
junio,  fecha  en  que  -recordemos-  se  derogó  nuestro  derecho  civil,  se  eliminaron
nuestras instituciones propias (Les Corts, La Diputació del General…), se desmembró
del territorio valenciano la histórica Cabdet, y se instauraron normas completamente
ajenas a los valencianos “por justo derecho de conquista”.

Por  dignidad  de  todos  los  valencianos,  solicitamos  la  retirada  inmediata  de  los
recursos de inconstitucionalidad.”

A la vista de la moció presentada per tots els grups municipals:

“AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS

MOCIÓ 

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut
d’Autonomia, en la que es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica,
és restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la
resta  de  pobles  espanyols  no  castellans  (navarresos,  catalans,  bascos,  balears   i
aragonesos), i acabar en  tan injusta discriminació.

Com  a  conseqüència  d’esta  “nova”  competència  reestablida,  Les  Corts
Valencianes, han aprovat les  Lleis següents:

- Llei 10/2007, de 20 de març, del règim econòmic matrimonial valencià.

-  Llei  5/2011, d’ 1 d’abril, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia
compartida).

-  i la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de Fet  de la Comunitat Valenciana.

Totes  estes  Lleis,  varen  ser  objecte  de  Recurs  d’inconstitucionalitat  presentat  pel
President del Govern de l’Estat.

La recent STC nº 82 /2016, de 28 d'abril,  declara inconstitucional la Llei de Règim
Econòmic Matrimonial Valencià, buida de contingut i d'eficàcia normativa dos articles
no recorregut de l'Estatut d'autonomia, (art. 7.1 i DT 3ª), que en el seu moment van
aprovar  les Corts  Valencianes i  les  Corts  Generals  d'Espanya,  sense recurs algún
contra ´Estatut. Aixi mateix està pendent de publicar-se en el BOE altra Sentència del
TC respecte a la Llei d´Unions de Fet, que declara inconstitucional els aspectes civil d
´eixa Llei.
Com s'assegura en el vot particular d'un dels magistrats del Tribunal Constitucional és
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possible una altra interpretació constitucional de l'Estatut d'Autonomia i de les seues
competències en matèria del dret civil.

Tot pareix indicar que, en breu, poden produir-se més pronunciaments del Tribunal
Constitucional  determinant  l’inconstitucionalitat  de  la  Llei  5/2011;  En  definitiva,  l
´inconstitucionalitat  de  les  normes  valencianes  de  dret  civil  previstes  en  l´Estatut
generen  greus  conseqüencies  jurídiques  i  augment  de  litigiositat  en  àmbits  tan
importants a banda del règim econòmic matrimonial dels valencians casats a partir del
1 de juliol de 2008,  tambè en matèria de custòdia compartida i respecte de les unions
de fet de parelles valencianes.

El  dret  valencià,   possibilita  donar  una  resposta  àgil,  moderna  i  pròpia   als
problemes actuals dels valencians,  i  permet concloure la discriminació que patim com
a poble des de fa més de tres segles després de l’abolició dels furs en 1707, que
requerix  de  forma  inajornable,  la  retirada  per  part  del  govern  estatal  del  recurs
d’inconstitucionalitat pendent contra les normes de dret civil valencià.

Com es prou habitual la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat per mig de
pactes entre Govern Estatal  i  Autonòmic,  la  Comunitat  Valenciana ha de rebre  el
mateix tracte que han rebut altres comunitats autònomes per a casos semblants si no
es vol incórrer en arbitrarietat i tracte discriminatori. 

L´ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS ( AJV)  ha elaborat un  Manifest, que
figura en el document adjunt, en el que, pels motius exposats, se demana la retirada
dels recursos d’ inconstitucionalitat  contra  les normes de dret civil valencià.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER:  Que l´Ajuntament s’adherisca al Manifest promogut per l´ASSOCIACIÓ DE
JURISTES  VALENCIANS  (AJV),  que  defèn  la  competència  estatutària  de  la
Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil.

SEGON:  Remetre l’adhesió a:

- Les Corts Valencianes.

     - La Presidència de la Generalitat.

- Les Corts Generales.

- La Presidència del Govern Espanyol. “

Sotmesa a votació la moció anterior, aquesta s'aprova per majoria de 12 vots a favor
(5 vots TSV, 3 vots PSPV, 2 vots COMPROMIS, 1 vot AC i 1 vot PVI) i 8 abstencions
(PP).

11.- PRECS I PREGUNTES.

Àudio íntegre: 
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Maria Dolores Miralles Mir

 UJI

 Parc de gossos

 Neteja embornals

 No solapar actes

 Tallat la avinguda Sant Jaume

 Ban d'estiu

 Ajudes al transport

 IBI

Josep Lluís Batalla Callau

 Bar-Restaurant Ermita de Vinaròs

 Vinalab

 PAI de Machaco

 Ajudes de transport 

 Ramon Llull

 Ajudes llibres Ramón Puig

 Soterranyes

 Coliseum Festival

 Aula de teatre

Ana Belen Matamoros Centelles

 Regne Unit

Miguel Angel Vidal Pasqual

 Salines FF (ocupació de cases)

Elísabet Fernández Millán

 Tanques a les platges nord i sur

Amparo Mártinez Albiol

 Informe reducció jornada laboral dels funcionaris
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Carla Miralles Castella

 Herbicides

 Consell Local d'Agrari

Luis Gandía Querol

 Reparació font Plaça Jovellar

Juan Amat Sesé

 Plecs Bar-Restaurant Ermita de Vinaròs

 Ajudes de transport

S'aixeca la sessió a les 10.30 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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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