
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2016/3 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 22 / de desembre / 2016 

Durada Des de les 19:30 fins a les 22:15 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Secretari Jordi Romeu Granados 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) ENRIC PLA VALL SI

TSV HUGO ROMERO FERRER SÍ

TSV JAN VALLS FERNANDEZ SÍ

TSV MARIA DEL CARMEN RUIZ RUEDA SÍ

TSV DAVID ADELL MIRALLES SÍ

PSPV-PSOE GUILLERMO ALSINA GILABERT SÍ

PSPV-PSOE MARIA CANO PALOMO SÍ

PSPV-PSOE MARC ALBELLA ESTELLER SÍ

PSPV-PSOE MARÍA BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT SÍ

COMPROMÍS DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER SÍ

COMPROMÍS JORDI MOLINER CALVENTOS SÍ



 

PP JUAN BAUTISTA JUAN ROIG SÍ

PP JUAN AMAT SESÉ SÍ

PP LUIS GANDÍA QUEROL SÍ

PP CARLA MIRALLES CASTELLÁ SÍ

PP AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL SÍ

PP ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN SÍ

PP MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL SÍ

PP ANA BELÉN MATAMOROS CENTELLES SÍ

PVI MARÍA DOLORES MIRALLES MIR SÍ

SECRETARI JORDI ROMEU GRANADOS SÍ

INTERVENTOR OSCAR J. MORENO AYZA SÍ

Excuses d'assistència presentades:

• Josep Lluis Batalla Callau (Acord Ciutadà), però motius de salut.

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació d'actes de sessions anteriors de dates 24.11.2016 (exp. 13119/2016) i 
07.12.2016 (exp. PLN/2016/2).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 24
de novembre de 2016 (Exp. 13119/2016) i 7 de desembre de 2016 (Exp. PLN/2016/2),
que  prèviament  han  estat  a  disposició  de  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 data 24 de
novembre de 2016 (Exp. 13119/2016) i 7 de desembre de 2016 (Exp. PLN/2016/2).

 



 

2.- Expedient 11332/2016. Proposta per a aprovar la rectificació Inventari 2016.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació en sessió de
data 13 de desembre de 2016.

A la vista de l'informe-proposta emés per la Secretaria de la Corporació en data 1 de
desembre de 2016:

"Visto que las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus
bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.

Atendiendo que de los Inventarios previstos en la Ley quedará en todo caso un ejemplar
en la Corporación y otro en poder de la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma.

La  rectificación  del  Inventario  se  verificará  anualmente  y  en  ella  se  reflejarán  las
vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa.

El Pleno de la Corporación, será el órgano competente para acordar la aprobación del
Inventario ya formado, su rectificación y comprobación.

De conformidad con lo que disponen los arts. 17, 31, 33 y 34 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado por el R.D. 1372/86 de 13 de julio y 86 del R.D.L.
781/86 de 18 de abril y art. 32-1 y 4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio
de  las  Administraciones  Públicas,  se  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente
propuesta de acuerdo:

Primero.- Aprobar  la  rectificación  del  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  del
Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, de acuerdo con lo siguiente: 

Bienes Muebles

Ficha Matrícula Destino

136 Alta por donación Turismo Nissan Micra CS-4190-AN Servicios Sociales
137 Alta por Reversión Tractor John Deere E-2488-BBX Obras y Servicios
138 Alta por compra G.Electrógeno Yunque R8473BCV Obras y Servicios
139 Alta por Compra Camión Iveco Aitlko CS-7182-AK Obras y Servicios
140 Baja por cesión Camión Scania 9L6X2 2305DZF Ute recogida residuos
141 Baja por cesión Camión Scania 9L6X2 2314DZF Ute recogida residuos
142 Baja por cesión Camión Man 18232F CS-7983-AB Ute recogida residuos

Bienes Inmuebles

Ficha Ubicación Destino

385 (18 PMS) Arrendamiento Pda. Soterrañes, pol.403-440 
460 Baja por venta Pol.Ind. (antiguo camino Morteres) Sobrante vía pública 
461 Baja por venta Pol.Ind. (antiguo camino Morteres) Sobrante vía pública
463 Alta por cesión Pda. Boverlas-C/ Campo Futbol Vial público
464 Alta por expropiación Av. Juan XXIII, 7 Zona verde



 

465 Alta por expropiación Av. Juan XXIII, 7 (D) Zona verde
466 Alta por expropiación Av. Juan XXIII Zona verde
467 Alta por cesión Pda. Capsades-C. Serra del Montsià Vial público
468 Alta por cesión Vía servicio CN-340 Vial público
469 Alta por cesión Pda. Barbiguera Vial público
470 Alta por cesión Pda. Barbibera Vial público

Segundo.- Trasladar copia del mismo a la Subdelegación de Gobierno y a la Consellería
de Justicia y Administración Públicas."

 

3.- Expedient 12958/2016. Proposta d'adhesió al conveni marc d'implantació xarxa 
oficines integrades d'atenció al ciutadà (PROP).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació de data 13 de
desembre de 2016.

A la vista de l'informe-proposta emés per la Secretaria de la Corporació en data 17 de 
novembre de 2016:

"En relació amb la providència de l'Alcaldia, del dia de la data, de tramitació d'expedient

per a l'adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs al conveni marc de 22 de maig de 2015 entre

l'Administració  General  de  l'Estat  i  la  Generalitat,  per  a  la  implantació  d'una  xarxa

d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana 

INFORMO

1. En data 11 de novembre de 2016 té entrada escrit de la Conselleria de Transparència,

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, pel qual

s'indica el següent:

El passat 22 de maig de 2015, es va firmar el Conveni Marc entre l'Administració General

de I'Estat i la Generalitat, per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció

al ciutadà en I'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, publicat per Resolució de 18

de juny de 2015, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les

Corts (DOGV núm. 7552, de 19.06.2015). 

Segons les clàusules desena i dotzena del dit Conveni Marc, des de la data de la seua

firma, el 22 de maig de 2015, s'extingix I'anterior conveni marc de 22 de maig de 2007 i

perden la seua vigència les adhesions de les entitats locals realitzades al conveni marc

de 2007.

Considerant que la Llei40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu

que  les  administracions  públiques  es  relacionen  entre  si  per  mitjans  electrònics,

contemplant  un  nou  principi  d'actuació  en  les  relacions  interadministratives,  la



 

interoperabilitat  deis  mitjans electrònics i  sistemes, així com la prestació  conjunta de

servicis als ciutadans.

I considerant, que el Decret 191/2014, de 14 de novembre del Consell pel qual es regula

I'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i I'ordenació de les oficines

de  registre  en  l'administració  de  la  Generalitat,  establix  com a  servici  mínim  de  les

Oficines Prop, incloses les mixtes amb entitats locals, el facilitar a la ciutadania a través

del registre d'entrada instal·lat en la pròpia oficina la presentació i registre de documents.

Li  fem  particip  que  revisada  la  situació  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs,  és  requisit

imprescindible per a dotar de cobertura legal al servici de registre concertat de l'Oficina

Prop Mixta de Vinaròs, I'adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs al conveni marc de 22 de

maig de 2015, la qual cosa es posa en el seu coneixement als efectes de que s'inicien,

tan ràpidament com siga possible, els tràmits per a realitzar la dita adhesió i esmenar la

situació actual.

2.  En el dia de la data l'Alcaldia dicta providència per a la tramitació de l'expedient de

referència.

3.  El  conveni marc de 22 de maig de 2015 entre l'Administració General de l'Estat i la

Generalitat, per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en

l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, publicat al DOGV núm. 7552, de data 19 de

juny  de  2015,  regula  la  col·laboració  entre  l'Administració  General  de  l'Estat  i

l'Administració de la Generalitat de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament de les

actuacions  necessàries  per  a  establir  progressivament  una  xarxa  d'espais  comuns

d'atenció al ciutadà que permeta la prestació de serveis integrats d'informació, atenció, i

tramitació sobre determinats aspectes de l'activitat administrativa, i coordinar per a tal fi

l'exercici  de les competències de les administracions públiques intervinents (Clàusula

Primera).

4.  D'aquesta manera, les administracions intervinents es comprometen, en l'exercici de

les  seues  competències  respectives  a  establir  un  marc  general  d'obligacions  per  a

permetre que els ciutadans puguen presentar en els registres de les entitats locals de

l'àmbit  territorial  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  s'adherisquen  voluntàriament  al

conveni marc, les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigisquen als òrgans i entitats

de  dret  públic  de  l'Administració  General  de  l'Estat,  als  de  l'Administració  de  la

Generalitat de la Comunitat Valenciana, als de qualsevol Administració de les diputacions

provincials, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'art. 121 de la Llei 7/1985,

de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i a les entitats locals adherides al

conveni marc, de l'àmbit de la Comunitat Valenciana (Clàusula Segona, b).

5.  El propi conveni marc disposa que el mateix no contempla l'existència de despeses

que requerisquen l'establiment d'un sistema de finançament, atés que no es genera un

increment dels programes ordinaris d'inversió i despesa de cada Administració. A aquest



 

respecte, cada Administració intervinent assumirà amb els seus propis mitjans (personals

i materials) les accions a emprendre en compliment del conveni.

6.  L'article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local

(LRBRL) estableix que:

  1.  La  Administración  local  y  las  demás  Administraciones  Públicas  ajustarán  sus

relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y

respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

    2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y,

especialmente,  con  las  de  las  restantes  Administraciones  Públicas,  cuando  las

actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes

entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean

concurrentes o complementarios de los de éstas.

    3. Las funciones de coordinación no afectaran en ningún caso a la autonomía de las

entidades locales.

7.  Segons allò  disposat  a  l'art.  57  de  la  LRBRL,  la  cooperació  econòmica,  tècnica  i

administrativa  entre  l'Administració  local  i  les  Administracions  de  l'Estat  i  de  les

Comunitats  Autònomes,  tant  en  serveis  locals  com en assumptes  d'interés  comú,  es

desenvoluparà amb caràcter voluntari, baix les formes i en els termes previstos en les

Lleis,  la  qual  cosa podrà  tindre  lloc,  en  tot  cas,  mitjançant  els  consorcis  o  convenis

administratius que pogueren subscriure's.

8. Per la seua part, l'art. 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim

Local de la Comunitat Valenciana disposa que:

  1. Las entidades locales de la Comunitat Valenciana podrán cooperar entre sí o con la

administración  del  Estado  o  de  la  comunidad  autónoma  a  través  de  convenios  o

acuerdos que tengan por finalidad la ejecución en común de obras,  la prestación de

servicios comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones.

   2. Dichos convenios o acuerdos contendrán:

        a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa

cada una de las partes.

          b) La competencia que ejerce cada administración. Su financiación.

          c) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.

         d) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes

firmantes del convenio.

        e) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la



 

forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

       f) Los mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones conjuntas y la

resolución de los conflictos que pudieran plantearse.

       g) La posibilidad de crear un órgano mixto de vigilancia y control para resolver los

problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  puedan  plantearse  respecto  de  los

Convenios de colaboración.

9. L'òrgan competent per a l'aprovació serà el Ple de la Corporació, atés que es tracta

d'una relació interadministrativa.

10. A judici de qui subscriu correspon ordenar la publicació del Conveni en el DOCV a la

Generalitat Valenciana, en acompliment del disposat a l'art. 111.3 de la Llei 8/2010, de 23

de juny, de la Generalitat. Així mateix, a fi d'acomplir amb el principi de transparència que

regeix l'activitat de les administracions públiques (art. 3.5 Llei 30/1992) es publicarà una

el text íntegre del conveni en la pàgina web de l'Ajuntament.

CONCLUSIONS

S'informa favorablement l'aprovació del conveni de col·laboració de referència, sempre i

quan aquesta col·laboració interadministrativa es porte a terme a nivell municipal a través

de l'Oficina PROP, dins el marc del conveni subscrit amb data 3 de febrer de 1999 entre

la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Vinaròs. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs al conveni marc de 22 de maig de 2015

entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat, per a la implantació d'una xarxa

d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Establir  que els compromisos de la signatura de l'adhesió a l'esmentat  conveni  de

col·laboració es duran a terme a través de l'Oficina PROP, dins el  marc del  conveni

subscrit amb data 3 de febrer de 1999 entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de

Vinaròs.

3.  Delegar en l'Alcaldia les facultats necessàries per a la subscripció del corresponent

protocol d'adhesió.

4.  Comunicar  a la Conselleria  de Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació i

Cooperació als efectes adients. 

4.-  Expedient  13699/2015.  Proposta  d'acceptació  de  l'ajuda  atorgada  relativa  a
Convocatòria Estratègia DUSI 2014-2020.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  Econòmica,  RRHH,  Turisme  i



 

Comerç en sessió de data 16 de desembre de 2016.

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

"Con fecha 17 de noviembre de 2015, se publicó en el «BOE» la Orden HAP/2427/2015,
de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la
selección  de  estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020. El importe total de la convocatoria fue de 730,917 millones de euros.

El pasado 13 de enero de 2016, terminó el plazo establecido en la convocatoria para la
presentación  de  las  solicitudes  de  ayuda  económica,  habiéndose  presentado  269
Estrategias  de  desarrollo  urbano sostenible  e  integrado,  cuyo  importe  de  gasto  total
elegible ha sido de 3.701,842 millones de euros, muy superior a la ayuda existente para
esta convocatoria que, como se indica anteriormente, asciende a 730,917 millones de
euros. 

El Ayuntamiento de Vinaròs decidió participar de la convocatoria de referencia de común
acuerdo  con  el  Ayuntamiento  de  Benicarló,  mediante  un  proyecto  conjunto  que
aprovechaba  la  vecindad  entre  ambos  municipios,  la  existencia  de  problemáticas  y
desafíos  comunes  a  los  que  hacer  frente,  así  como  la  existencia  de  inquietudes  y
propósitos cercanos que satisfacer. 

Con  fecha  3  de  octubre  de  2016  se  publicó  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  la
Resolución Provisional de la primera convocatoria de la Orden HAP/2427/2015, de 29 de
septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se
asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para cofinanciar
las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán
cofinanciadas en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) en el periodo
de programación 2014-2020. 

En  dicha  resolución  consta  aprobada  provisionalmente  la  propuesta  “172  CV28
Ayuntamiento  de  Benicarló  (Castellón)  –  Área  U.  Benicarló  Vinaròs”  por  valor  de
10.000.000 €.

Asimismo, en el BOE de fecha 14 de diciembre de 2016 se ha publicado la Resolución de
12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la
que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias
de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán  cofinanciadas  mediante  el
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 

En dicha resolución consta nuevamente, ya aprobada de modo definitivo, la propuesta
“172 CV28 Ayuntamiento de Benicarló (Castellón) – Área U. Benicarló Vinaròs” por valor
de 10.000.000 €.

El punto quinto de la esta resolución indica lo siguiente:

En el  plazo  de diez días,  a  contar  desde el  día  siguiente al  de la  publicación de la
presente  Resolución  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  las  Entidades  beneficiarias
deberán comunicar al órgano que ha resuelto el procedimiento su aceptación o renuncia
a  la  ayuda  otorgada.  Dicha  comunicación  se  formulará  exclusivamente  por  vía
electrónica.  En  ausencia  de  respuesta  en  dicho  plazo,  se  entenderá  otorgada  la
aceptación por parte del beneficiario. La aceptación de la ayuda implica la aceptación de



 

la inclusión de la Entidad en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el
artículo 115, apartado 2 del Reglamento (CE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Por  todo  ello,  se  somete  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente  PROPUESTA DE
ACUERDO: 

1. Manifestar la conformidad del Ayuntamiento de Vinaròs a aceptar la ayuda concedida
con  cargo  a  la  primera  convocatoria  para  la  selección  de  Estrategias  de  Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de
13 de noviembre.

2.  Comunicar la presente aceptación al Ministerio de Hacienda y Función Pública a los
efectos oportunos."

 

5.- Expedient 13940/2016.- Moció per a instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de 
reposició d'efectius en la Funció Pública.

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 (5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís)
En contra: 8 (PP)
Abstencions: 1 (PVI)
Absents: 0

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç
de data 16 de desembre de 2016.

A la vista de la moció presentada pels Grups Municipals TSV, PSPV, Compromís i AC:
"MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ
D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA

A l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent
MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els llocs de treball oferits per les administracions locals valencianes han caigut en l'últim
lustre un 87% com a conseqüència de les limitacions a l'ocupació pública imposades pel
RDL 20/2012 i les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Aquest  plantejament  polític  només  ha  aconseguit  reduir  la  qualitat  i  els  serveis  a  la
ciutadania,  generant  precarietat,  cosa  que  fa  necessària  una  crida  perquè  el  Govern
d'Espanya promoga un canvi  urgent  en  la  legislació  que permeta  cobrir  vacants,  reduir
interinitats i garantir la prestació de serveis de qualitat.

Organitzacions polítiques, sindicals i professionals del sector públic han denunciat que des
del començament oficial de la crisi econòmica actual, les causes de la qual tenen el seu
origen en decisions polítiques contràries a la intervenció pública per a corregir  el  model
productiu, un dels elements afectats ha sigut l'ocupació pública, que al Comunitat Valenciana



 

ha significat una reducció de 1.000 ocupacions de mitjana per any.

En  les  administracions  locals  de  la  Comunitat  Valenciana,  les  restriccions  polítiques  a
l'ocupació, i en concret a l'ocupació pública de caràcter permanent (personal laboral indefinit
o funcionaris de carrera) tenen conseqüències nefastes.

A partir de les dades brutes d'oferta pública d'ocupació entre els anys 2008 i 2013 es poden
plantejar algunes conclusions al voltant d'aquesta qüestió.

De l'anàlisi de les dades brutes del període de referència es desprèn amb caràcter general
que fins a 2009 es manté un impuls inercial de l'ocupació pública oferta. A partir d'aquest
moment el descens és sistemàtic caient brutalment l'oferta d'ocupació.
  
 2008-2009 2008-2013

València +31% -91%

Alacant +12% -82%

Castelló -33% -90%

Total Comunitat Valenciana +8,8% -87%
 

2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

València 598 786 460 239 67 55
Alacant 634 713 414 164 108 114
Castelló 378 253 244 147 39 39
Total 1.610 1.752 1.118 550 214 208

La caiguda de 2010 coincideix amb la primera reducció en el marc de la llei dels PGE de la
taxa de reposició d'efectius, restricció a la incorporació de personal que s'ha mantingut i fins
i tot endurit fins a l'actualitat.

Dins d'aquesta política de restriccions s’ha de cridar l'atenció sobre l'ínfim percentatge de
persones amb discapacitat que han pogut accedir a l'ocupació pública en aquest període, ja
que mentre l'article  59 de l’Estatut  Bàsic  de l’Empleat  Públic,  indica que “en les ofertes
d'ocupació pública es reservarà un contingent no inferior al set per cent de les vacants per a
ser  cobertes  entre  persones  amb  discapacitat”,  de  les  3.602  places  de  l'oferta  pública
acumulada  en  el  període  de  referència  solament  41  (el  0,88%)  s'han  reservat  al  torn
restringit de persones amb discapacitat. Xifra molt allunyada de la previsió de l'EBEP.

L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seua autonomia (encara que predicada
constitucionalment) és realment menor que la de la resta de nivells administratius bàsics.
Això es tradueix en la pràctica que els controls coercitius que pateix, via supervisió de la
Delegació del Govern, incideixen més en les restriccions normatives a l'ocupació pública que
en la resta d'administracions territorials.

El nivell de convocatòries descendeix al llarg del període de referència en tots els territoris i
en tots els tipus de convocatòria, el nombre de convocatòries en l’any 2013 és molt inferior
en tots els ítems que en l’any 2008.

En definitiva,  el  nivell  d'ocupació  pública  estable en l'Administració  local  valenciana cau
dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris per a garantir la prestació
dels  serveis  mitjançant  ocupació  de  qualitat  i  amb  independència  i  professionalitat



 

acreditada  a  través  de  procediments  de  pública  concurrència  i  mecanismes  selectius
adequats. L'augment de la temporalitat (amb una mitjana de 120 convocatòries per any de
treball temporal, unes 40 de començament d’any 2014 ençà), la privatització de serveis o la
seua disminució són les conseqüències, no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció
d'ocupació pública estable. 

Es per això que el Grup Municipal de Compromís proposa al ple de l’ajuntament l’adopció
dels següents

ACORDS

UNIC.- Instar  al  Govern  d'Espanya  i  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques
perquè  procedisca  a  modificar  la  política  de  restricció  a  l'ocupació  pública  estable  i  de
qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa de reposició
d’efectius que està llastrant i precaritzant la funció pública.

 

6.-  Expedient  13607/2016.  Proposta  per  a  aprovar  el  Pla  Municipal  de
Drogodependències de Vinaròs.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde justifica la inclusió de l'assumpte a l'ordre del dia atesa la necessitat de
poder de demanar la subvenció corresponent.

A la vista de l'informe proposta emés pel Coordinador de Benestar Social de data 19 de
desembre de 2016:

"Vista  la  obligatoriedad  de  tener  un  Plan  Municipal  sobre  drogodependencias  para
municipios con más de 20.000 habitantes, tal y como se contempla en la Ley 10/  2014 de
29  de  diciembre  de  la  Conselleria  de  Salut  que  en  su  título  II  al  hablar  de  las
competencias sobre la materia de la Generalitat y entidades locales (artículo 6, punto 3
apartado a1º). 

Visto que será necesario tener el plan aprobado por el Pleno de la Corporación para la
solicitud de subvención para la financiación del servicio municipal en 2017, al igual que
se nos requirió en la anterior convocatoria; Resolución de 22 de diciembre de 2015 de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica.

Es por todo ello que se somete al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de
ACUERDO: 

1. Aprobar el Plan Municipal de Drogodependencias del Ayuntamiento de Vinaròs.

2.  Comunicar  a  la  Conselleria  de  Sanidad  Universal  y  Salud  Publica  a  los  efectos
oportunos.



 

7.- Expedient 13519/2016.- Proposta Resolució presentada pel Grup Municipal PVI
per a la ubicació de la piscina municipal.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 (8 PP i 1PVI)
En contra: 11( 5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís)
Abstencions: 0
Absents: 0

A la vista de la proposta emesa per la portaveu municpal del Grup Municpal Independent
de data 28 de novembre de 2016:

"Maria  Dolores  Miralles  Mir,  portaveu  municipal  del  Grup  Municipal  Independent  a
l'Ajuntament de Vinaròs, en nom i representació del mateix, i a l'empar del que establix la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Llei de Bases del Règim Local, i l'art. 116 de la
Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Com a portaveu del Grup Municipal Independent a l'Ajuntament de Vinaròs, i atés que en
la  última  sessió  Plenària  no  va  ser  aprovada  la  urgència  presentada  pel  meu  grup
municipal, presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Quan es varen adquirir els terrenys de la ciutat esportiva es va elaborar un projecte bàsic
que contemplava la  construcció  en  aquell  lloc  d'un estadi  i  d'uns  campets  de  futbol,
també un pavelló poliesportiu, un carril perimetral esportiu, unes pistes descobertes multi
usos, un local social. A més a més també una piscina coberta i un altra descoberta amb
els seus vestuaris.

Totes  aquestes  infraestructures  esportives  s'agrupaven  en  una  sola  ubicació  amb  la
finalitat de trencar amb la gran dispersió d'instal·lacions esportives que tenim a Vinaròs, y
de resultes de lo qual avui ja tenim allí en ple funcionament l'estadi i  els campets de
fútbol.

El projecte inicial elaborat a l'Agost del 2010 presentat per a la construcció de la piscina
coberta com a una de les obres a finançar dintre del pla Confiança, en conseqüència la
situava en els terrenys de la ciutat esportiva, un projecte que està pagat i que per no
malbaratar la inversió es tindria que aprofitar.

No només les inversions van ser dintre de la ciutat esportiva sinó que també, per millorar
els accessos, entre altres es va condicionar el Camí de Sant Gregori.

Desprès d'aquestes inversions totes elles en la mateixa direcció, incomprensiblement el
tripartit  actual  que  ens  governa  ha  decidit  canviar  la  ubicació  d'aquest  projecte  per
col·locar  la  piscina  al  final  del  carrer  Leopoldo  Querol,  escampant  més  si  cal  les
instal·lacions  esportives,  deixant  sense ús  uns  terrenys  adquirits  i  pagats  a  la  ciutat
esportiva que a més tenen el doble d'extensió que els terrenys elegits per l'equip de
govern actual que permetran el dia de demà futures ampliacions, la qual cosa es inviable
en la nova ubicació pretesa que té mancances d'apartaments i hi ha que requalificar com
a dotacional esportiu quan els terrenys de la ciutat esportiva ja ho son, per la qual cosa
l'inici de les obres podria ser immediat.

De les declaracions del PSPV en els mitjans de comunicació dient que encara que ells
estan a favor de la ubicació de la piscina coberta en la ciutat esportiva, respectaran la
decisió majoritària dels regidors de l'equip de govern, no ens pareix admissible que una



 

decisió tant important la tinguen que prendre només els membres del tripartit excloent als
regidors de l'oposició.

De resultes de les apreciacions realitzades per distints regidors de la junta de portaveus
prèvia al darrer Plenari de data 24 de Novembre.

Proposem al Plenari, la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer: Que la ubicació de la piscina coberta sigue fixada a la Ciutat Esportiva, per ser a
dia d'avui aquesta ubicació la més convenient, tal i com refereix el posicionament públic
de les formacions polítiques amb major representativitat del municipi.

Segon: Donar trasllat de l'acord que s'adopte als departaments corresponents als efectes
de materialitzar la ubicació escollida per a la piscina." 

 

8.- Despatx extraordinari

 

DE  1.-  Expediente  14138/2016.  Expedient  Lliure.-  Moció  sobre  ubicació  piscina
coberta Munipal TSV, PSPV I COMPROMÍS

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 ( 5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís)
En contra: 9 (8 PP i 1 PVI)
Abstencions: 0
Absents: 0

El Sr. alcalde justifica la urgència en donar solució a la piscina quant abans. Sotmesa a

votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per 12 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots

PSPV, 2 vots Compromís i 1 vot PVI) i 8 vots en contra (PP).

A la vista de la moció presentada pels Grups Municipals TSV, Compromís i PSPV per a la
resolució de la ubicació de la nova piscina municipal coberta de Vinaròs:

"MOCIÓ PER A LA RESOLUCIÓ DE LA UBICACIÓ DE LA NOVA PISCINA MUNICIPAL
COBERTA DE VINARÒS

Els grups municipals de Tots i Totes Som Vinaròs, PSPV-PSOE i Compromís, vist el relat
que s'ha prolongat del projecte de piscina municipal coberta i tenint en compte lo tractat
en Junta de Portaveus del passat mes de Novembre, presentem aquesta moció com a
proposta de resolució de la ubicació de la nova piscina municipal coberta. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

L'any  2009,  l'Ajuntament  de  Vinaròs  va  ser  adjudicatari  de  5,660,536  euros  del  Pla
Especial de suport a la Inversió Productiva als municipis de la Comunitat Valenciana,



 

estant entre els projectes a desenvolupar una piscina municipal. 
Durant l'any 2010, el Ple de la Corporació va aprovar el projecte bàsic per a una piscina
coberta a la futura ciutat esportiva. 

Amb  posterioritat  l'ajuntament  va  sol·licitar  la  substitució  del  projecte,  i  mitjançant
resolució  del  Conseller  de  Hisenda  i  Administracions  Publiques,  es  va  autoritza  la
substitució, del projecte de piscina coberta, per un altre projecte, sent resultat d'aquest
canvi, la redacció del projecte de carril ludic esportiu a la carretera de Vinaròs a l'ermita.

Entrant el nou govern i amb el compromís d'estudiar la recuperació del projecte inicial de
piscina coberta, es fan els tràmits per sol·licitar el canvi de projecte i de destinació dels
recursos econòmics del pla confiança. 

El decret Llei 3/2016, de 27 de maig, possibilita de de nou la substitució de projectes o la
presentació d'altres.

En el ple extraordinari, d'11 de juliol, es va aprovar per majoria la substitució del projecte
de CARRIL LÚDIC per PISCINA MUNICIPAL COBERTA amb els vots favorables de tots
els grups municipals, amb la excepció del Partit Popular.

Fet un breu resum de la historia del projecte i sent públics els diferents posicionaments
de tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Vinaròs i sent coneixedors
també dels diferents posicionaments de les entitats esportives, educatives i socials, en el
Consell Municipal d'Esports en la convocatòria del dia 29 de novembre. 

I sent coneixedors també, de les conclusions extretes de la taula rodona convocada el dia
24 d'octubre al saló d'actes de la biblioteca municipal i on eren partícips tots els grups
municipals  a  més  dels  representants  de  les  AMPES  dels  col·legis,  l'esport  adaptat,
representants del departament de salut i clubs esportius entre ells el club natació Vinaròs.
Instem al plenari a que es posicione i acorde la següent forma de resolució de la situació;
ACORDS:

PRIMER. Que el Plenari de l'Ajuntament es pronuncie sobre la ubicació definitiva, però es
pronuncie una vegada estiguen finalitzats i vistos tots els informes, estudis, projectes i
memòria de la comissió de creació del servei de piscina municipal coberta,  els quals
comprendran els aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l'activat, la forma de
gestió, la previsió d'ingressos i preu dels serveis ofertats i supostos de cessament de
l'activat. 

SEGON.  Que es convoque una taula rodona on estiguen representats tots els partits
polítics, les entitats esportives vinculades a l'ús de la piscina, i ciutadans i ciutadanes,
que així ho desitgen prèvia petició per registre d'entrada.
L'objecte d'aquesta taula rodona, serà millorar i ampliar el consens una vegada siguen
conegudes totes les dades referents al projecte de piscina municipal. 

TERCER. En cas que la resolució d'aquesta taula no tingue un ampli consens, s'iniciarien
els mecanismes per a convocar un sondeig ciutadà a la població de Vinaròs" 



 

DE 2.- Expedient 300/2014. Proposta per a designar representants de l'Ajuntament
de Vinaròs per al Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Serra del
Puig.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde justifica la urgència en la necessitat de constituïr el Consell a principis de
mes. Sotmesa a votació la urgència de l'assumpte aquesta s'aprova per unanimitat. 

A la vista de l'informe-proposta emés pel Tècnic municipal de Medi Ambient de data 20 de
desembre de 2016:

"Vista la iniciativa presentada per la Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura
i Pesca i  examinada la documentació que li  acompanya en relació amb la Declaració
Paratge Natural Municipal i el nomenament dels membres que composaran el Consell de
Participació del Paratge Natural Municipal, emet el següent 

INFORME

PRIMER. En data 23 de febrer de 2016, s'aprova el Decret 16/2016 de 19 de febrer, del
Consell, pel qual es declara PNM enclavament denominat Serra del Puig, en el terme
municipal de Vinaròs. En el seu article 6 “Consell  de Participació del Paratge Natural
Municipal Serra del  Puig”,  s'especifica, entre d'altres, la finalitat i  composició d'aquest
Consell de Participació: 

 1.Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Serra del Puig,
com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la
gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics
afectats. 
 2.El Consell de Participació estarà format per:
 a) Tres representants, elegits mitjançant un acord del Ple, per l’Ajuntament de
Vinaròs, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
 b) Un representant dels serveis territorials a Castelló de la conselleria competent
en matèria de medi ambient.
 c) Dos representants dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats
o que col·laboren en la  conservació  dels  valors  naturals  a  través  de  l’activitat
científica, l’acció social, l’aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius
de la qual coincidisquen amb la finalitat de l’espai natural protegit, amb caràcter
rotatori  biennal,  elegit  per  les  entitats,  associacions  o col·lectius  entre ells  per
règim de majoria.

SEGON. En relació als representants de l'Ajuntament de Vinaròs, es rep la proposta per
part  de la  Regidoria  de Medi  Ambient,  Sostenibilitat,  Agricultura i  Pesca,  per  tal  que
formen part del Consell de Participació:

 - Sr. Enric Pla Vall. Alcalde-president 
 - Sr. Jordi Moliner Calventós. Regidor.
 - Sr. Juan Bautista Juan. Regidor

Aquest representants, s'hauran de ratificar mitjançant acord de Ple Municipal.
 
TERCER. En relació al representant del serveis territorials de Castelló, en data 24 d'abril
de  2016 es  rep  notificació  dels  Serveis  Territorials  de  Conselleria  d'Agricultura,  Medi



 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, amb la designació del Sr. José Vicente
Escobar  Estellés,  tècnic  d'espais  naturals  protegits,  com a  representant  proposat  per
formar part del Consell de Participació
QUART. En  relació  a  la  designació  dels  dos  representants  dels  interessos  socials,
institucionals o econòmics, es traslladen les corresponents invitacions per formar part del
Consell de Participació a les següents entitats: 

 - Centre excursionista Aula de Natura 
 - Caixa Rural Vinaròs

Ambdues entitats accepten la invitació a formar part del Consell de Participació.

QUINT. Pel que fa al president del Consell de Participació, l'art. 6, apartat 5 del Decret
16/2016, de 19 de febrer, disposa el següent: 

El  president  del  Consell  de  Participació  serà  nomenat  per  l'Ajuntament  de  Vinaròs,
mitjançant acord del Ple, entre els membres del Consell de Participació. 

És per aquesta raó que s'eleva al Ple de la Corporació la següent proposta d'acord: 

1. Designar representants de l'Ajuntament de Vinaròs per al Consell de Participació del
Paratge Natural Municipal Serra del Puig a les següents persones:
 Sr. Enric Pla Vall. Alcalde-president .
 Sr. Jordi Moliner Calventós. Regidor.
 Sr. Juan Bautista Juan. Regidor.

2. Nomenar president del Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Serra del
Puig al Sr. Jordi Moliner Calventós, regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i
Pesca

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

9.- 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 novembre de 2016.

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

Precs i preguntes

Àudio íntegre:
 


lfernandez
File Attachment
ruegos y preguntas.mp3.mp3



 

Mª Dolores Miralles Mir:

 Càrrega i descàrrega davant clíniques veterinàries. 
 Retransmissió nit de Cap d'Any. 
 Pressupost cates píscina. 
 Queixes obra Angèliques. 
 Felicitació Nadal. 

 
Miguel A. Vidal Pascual:

 Pont Poliesportiu. 
 
Luís Gandía Querol:

 Parlament Europeu, despeses viatge Alcaldia. 
 
Juan Amat Sesé:

 Reconeixement a esportistes. 
 Parlament Europeu, despeses viatge Alcaldia. 

 
Juan Bta. Juan Roig

 Felicitació Nadal. 
 
Alcaldía:

 Felicitació Nadal. 
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