
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/013 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària. 

Data 26 / juliol / 2018

Durada Des de les 19.30 fins a les 21.35 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Vicesecretari Javier Lafuente Iniesta 

Interventor Óscar J. Moreno Ayza

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) ENRIC PLA VALL SI

TSV HUGO ROMERO FERRER SI

TSV JAN VALLS FERNANDEZ SÍ

TSV MARIA DEL CARMEN RUIZ RUEDA SÍ

TSV DAVID ADELL MIRALLES SÍ

PSPV-PSOE GUILLERMO ALSINA GILABERT SI

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 SI
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PP JUAN AMAT SESÉ SI

PP LUIS GANDÍA QUEROL SÍ

PP CARLA MIRALLES CASTELLÁ SÍ

PP AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL SÍ

PP ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN NO

PP MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL SI

PP ANA BELÉN MATAMOROS CENTELLES SÍ

ACORD CIUTADÀ JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU SI

PVI MARÍA DOLORES MIRALLES MIR SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació d’actes de sessions anteriors. 

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

Se  sotmeten  a  aprovació  els  esborranys  d’actes  de  sessions  anteriors,  de  dates
20.06.2018 (Exp. PLN/2018/11) i  17.07.2018 (Exp. PLN/2018/12) i  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'aprova  per  unanimitat  les  actes  de  les  sessions  de  dates
20.06.2018 (Exp. PLN/2018/11) i 17.07.2018 (Exp. PLN/2018/12).

 

2.- Expedient 7834/2018.- Dictamen sobre canvi de celebració sessions ordinàries
Comissions Informatives, Junta Portaveus i Ple agost 2018. 
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Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 2 de juliol
de 2018.

A la vista de la proposta del Regidor de Govern Obert i Noves Tecnologies sobre el canvi
de dates de les sessions informatives,  Junta de Portaveus i Ple a celebrar en el  mes
d’agost:

- Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures: dia 1
- Comissió Informativa de l’Àrea Social i de Participació: dia 2
- Comissio Informativa de l’Àrea de Cultura i Educació: dia 2
- Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH: dia 24
- Junta de Portaveus: dia 29
- Ple: dia 30.

3.-  Expedient  5381/2018.-  Dictamen  sobre  constitució  de  Comissió  Informativa
Especial  d’Investigació  per  a  l’anàlisi  de  l’execució  del  Programa  Erasmus  Plus
Unitat Gestora. 

Sobre la Mesa per a un millor estudi

Intervé el portaveu del Grup Municipal Popular, Juan Amat, per a fer constar en acta que no
coincideix el dictamen i l’informe proposta emés pel secretari.  A la vista de l’anterior,  la
Presidència acorda deixar sobre la Mesa aquest assumpte per a un millor estudi. 

4.-  Expedient  6726/2018.-  Dictamen  sobre  sol·licitud  de  la  treballadora  E.P.S.
d’ajuda per reconeixement de minusvalidesa de fill.

Favorable
Tipus de votació: Ordinària

A favor: 13 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 
2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra: 0 vots  
Abstencions: 7 abstencions (PP)

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH de data 20 de
juliol de 2018.

A la vista de la proposta de la Regidoria de RRHH i Contractació de data 6 de juliol de
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2018:
«En  relació  amb  la  sol·licitud  presentada  per  E.P.S.,  funcionària  interina,  Escala
d’Administració General, subescala auxiliars, de data 22 de juny de 2018 (2018-E-RE-
776),  de  reconeixement  d'una  subvenció  per  minusvalidesa  per  tenir  el  seu  fill,
reconeguda una minusvalidesa superior al 33%, de conformitat amb el previst en l'art. 13
de l'Annex de l’acord col·lectiu personal de l’Ajuntament de Vinaròs.

No obstant l’informe emès pel Departament de Recursos Humans en data 6 de juliol de
2018.

De conformitat amb l'art. 13 de l'Annex de l’acord col·lectiu personal de l’Ajuntament de
Vinaròs, previ informe de la intervenció municipal,

PROPOSO:

Primer.- Estimar la sol·licitud formulada per E.P.S amb DNI  52.608.960-W, d’un ajut
mensual  de 210,23 €/mes per tenir reconegut, el seu fill una minusvalidesa superior al
33%, amb efectes des del mes de juliol de 2018, de conformitat amb l'art. 13 de l'Annex
de l’acord col·lectiu personal de l’Ajuntament de Vinaròs.

Les  quantitats  econòmiques  han  d’invertir-se  directament  en  el  tractament  per  a  la
recuperació dels afectats, de tal manera que el treballador podrà ser privat de l’ajut en el
supòsit que es comprove que no s’han destinat a aquesta finalitat.

Segon.-  El  treballador,  per  a  continuar  percebent  l’ajut,  estarà  obligat  a  aportar
periòdicament  certificacions  del  grau  de  minusvalidesa  reconeguts  i  a  comunicar
qualsevol canvi en les circumstàncies que determinen l’atorgament de l’ajut. 

Així  mateix,  s'haurà  de  justificar  la  despesa  realitzada  cada  dos  mesos  (s'inclouran
despeses  de  caràcter  mèdic  i  assistencial),  si  no  es  justifica  adequadament  no
s'abonarà.

L’incompliment  pel  treballador  de dita  obligació  podrà  determinar  la  pèrdua  de l’ajut
reconegut.”

5.- Expedient 7770/2018.- Moció presentada pel Grup Municipal Popular en relació
a la Sentència de nul·litat del PAI SUR-14.

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 vots (7 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra: 11 vots  (5 vots TSV, 4 vots PSPV 
i 2 vots COMPROMÍS)

Abstencions: 0 abstencions 
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 2 de juliol
de 2018.

A la vista de la moció presentada pel Grup Municipal Popular en relació a la Sentència
de nul·litat del PAI SUR-14:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante las graves consecuencias derivadas de la declaración de nulidad del PAI SUR-14
decretada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la CV, de fecha 4 de
septiembre de 2017,  puesto que conlleva la  inviabilidad del  PAI  aludido,  tal  y  como
estaba concebido.

Y siendo especialmente preocupante la falta de transparencia del Gobierno municipal
que no ha informado de la existencia de la mencionada resolución públicamente, pese a
tener  conocimiento de ella  desde septiembre de 2017,  hasta que la  oposición lo  ha
denunciado  en  rueda  de  prensa.  Se  hace  especialmente  urgente  que  el  gobierno
municipal informe de que piensa hacer al respecto. Por todo ello se presenta para su
inclusión  en  el  orden  del  día  y  posterior  debate  y  votación  la  siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Instar al gobierno municipal a que exponga de forma urgente, puesto que ya
han transcurrido más de 9 meses desde que fuera dictada la sentencia de nulidad del
PAI SUR-14, su posicionamiento al respecto. 

Segundo.-  Instar  al  gobierno  municipal  a  que  explique  urgentemente  la  falta  de
transparencia  y  pasividad  que  ha  presidido  su  conducta,  al  no  haber  informado
públicamente, y especialmente a los afectados, de la sentencia que le fue notificada en
septiembre de 2017, en virtud de la cual se decretaba la nulidad del PAI.”

***
A les 20.45 hores l’alcalde amonesta al portaveu del Grup Municipal Popular, Juan Amat
Sesé, per haver-lo interromput. 

6.- Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 7936/2018. Moció presentada pel Grup Municipal Popular a favor
de la convivència i el respecte a la llibertat de pensament.

Desfavorable
(urgència)

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 vots (7 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI)
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En contra: 11 vots  (5 vots TSV, 4 vots PSPV 
i 2 vots COMPROMÍS)

Abstencions: 0 abstencions 

DE  2.-  Expedient  8073/2018.  Moció  presentada  pel  Grup  Municipal  Popular
d’obertura d’expedient de responsabilitat patrimonial per a rescabalar els danys o
perjudicis  causat als afectats per la nul·litat del PAI SUR-14.

Desfavorable
(urgència)

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 vots (7 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra: 11 vots  (5 vots TSV, 4 vots PSPV 
i 2 vots COMPROMÍS)

Abstencions: 0 abstencions 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

7.- 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 2018, que consten al llibre de Decrets des del número DECRET 2018-
1169 de 01/06/18 al DECRET 2018-1353 de 28/06/2018.

8.- Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària, estat de Tresoreria i estat
del Deute del 2T/2018. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH de data 20 de
juliol de 2018.

A la vista de la proposta de l’Alcaldia de data 17 de juliol de 2018: 

«PROPUESTA DE ALCALDÍA
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 de RDL 2/2004 que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el cual determina que:

“Artículo 207. Información periódica para el Pleno de la corporación.

La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la
presidencia,  información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la
tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y
de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.”

Vista la documentación elaborada a tal efecto por la Intervención, elevo al Pleno de la
Corporación,  la  ejecución  contable  a  fecha  30  de  junio  de  2018  salvo  posibles
anotaciones  contables  pendientes,  cuyo  contenido  esta  formado  por  los  siguientes
estados:

1.Estado de ejecución del presupuesto de gastos y sus modificaciones.

2.Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y sus modificaciones.

3.Estado de Tesorería.

4.Estado de la deuda.”

***

El portaveu del Grup Municipal Popular sol·licita conste en acta que en el expediente de
convocatòria no figura tota la informació d’aquest assumpte de l’orde del dia i proposta es
done compte a la pròxima sessió. 

C) PRECS I PREGUNTES 

9.- Precs i Preguntes.

• Àudio íntegre.
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•  Mª Dolores Miralles Mir

- Neteja de parcel·les privades i contenidors.
- Ordre del dia dels plens als mitjans de comunicació.
- Plecs dels pàrquings soterrats.

• J. Lluís Batalla Callau

- Aparcament de bicicletes.
- Consell Rector de l’EDUSI.

• Juan Bta. Juan Roig

- Actitud poc democràtica de l’alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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