
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/016 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària. 

Data 27 / setembre / 2018

Durada Des de les 19.40 fins a les 22:19 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 NO

PSPV-PSOE MARIA CANO PALOMO SÍ

PSPV-PSOE MARC ALBELLA ESTELLER SÍ

PSPV-PSOE MARÍA BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT SÍ

COMPROMÍS DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER (s’incorpora a
la sessió a les 20.00 hores)

SÍ

COMPROMÍS JORDI MOLINER CALVENTOS SÍ
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PP JUAN BAUTISTA JUAN ROIG SI

PP JUAN AMAT SESÉ SI

PP LUIS GANDÍA QUEROL SÍ

PP CARLA MIRALLES CASTELLÁ SÍ

PP AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL SÍ

PP ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN SI

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. 

Se  sotmet  a  aprovació  els  esborranys  de  les  actes  de  sessions  anteriors,  de  dates
30.08.2018 (Exp. PLN/2018/14) i  11.09.2018 (Exp. PLN/2018/15) 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'aproven  per  unanimitat  les  actes  de  les  sessions  de  dates
30.08.2018 (Exp. PLN/2018/14) i 11.09.2018 (Exp. PLN/2018/15).

 

2.-  Expedient  10175/2018.-  Proposició  del  Grup  Municipal  Compromís  per  a
sol·licitar la reversió de la Ctra. N-340a al seu pas pel terme municipal de Vinaròs. 
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Favorable (vot de qualitat del President per persistir l’empat en segona votació, de conformitat 
amb l’art. 100.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV i  

2 vots COMPROMÍS)
En contra: 10 vots (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI)

Abstencions: 0 abstencions 

De conformitat amb l’article 82.3 i 97.1 del RD 2568/1986 de  28 de novembre, pel qual
s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats
Locals, es procedeix a votar la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia, la qual s’aprova
per unanimitat dels presents.

***
A la vista de la proposta del Grup Municipal Compromís per a sol·licitar la reversió de la
Ctra. N-340a al seu pas pel terme municipal de Vinaròs:

«Exposició de motius.

El 4 de novembre va sortir publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre FOM/3426/2005, de
27 d’octubre, per la que es fixen les condicions especials per a l’entrega als Ajuntaments
de trams urbans de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, la qual exposa el següent:

«En su virtud, en uso de la autorización concedida por la disposición final única del Real
Decreto  1812/1994,  de  2  de  septiembre,  que  aprueba  el  Reglamento  General  de
Carreteras, dispongo:

Primero.- Las cesiones de titularidad de tramos urbanos de carreteras del Estado a los
respectivos Ayuntamientos se llevarán a cabo con carácter general en la forma dispuesta
en  la  Orden del  Ministro  de Fomento  de  23  de julio  de  2001,  correspondiendo a  los
Ayuntamientos el proyecto y la ejecución de las obras de acondicionamiento precisas, con
la  colaboración  económica  del  Ministerio  de  Fomento  que  para  su  financiación  se
establece en la citada orden.

A dicho efecto se modifican los baremos establecidos en la Orden del Ministro de Fomento
de 23 de julio de 2001, que serán en lo sucesivo los siguientes:

a)  Tramo  urbano  de  carretera  de  una  sola  calzada:  204.644  euros  por  kilómetro  de
carreteras a ceder.
b) Tramo urbano de carretera de dos calzadas: 341.074 euros por kilómetro de carretera a
ceder.

Para la fijación del importe total a financiar  por la Dirección General de Carreteras, la
cuantía resultante de la aplicación de los baremos anteriores, se actualizará en función de
la variación del Índice General de Precios de Consumo registrada entre la fecha de la
resolución administrativa por la que se acuerda la cesión al Ayuntamiento correspondiente.

Segundo.-  El  Ayuntamiento  deberá  presentar  un  proyecto  constructivo  de  la  obra  a
ejecutar. La acreditación total o parcial de la obra deberá ser aprobada por la Dirección
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General de Carreteras. 

Tercero.- Únicamente podrán ser financiadas por la Dirección General de Carreteras de
forma  alternativa  al  procedimiento  indicado,  en  el  que  se  fijan  unas  cuantías
predeterminadas  en  función  de  la  longitud  del  tramo,  aquellas  actuaciones  de
acondicionamiento  que  estuviesen  previstas  en  los  tramos  que  hayan  adquirido  la
condición de vía urbana en los que hubiese sido redactado el correspondiente Proyecto
por la dirección General de Carretas o se hubiese cursado orden de estudio con fecha
anterior al 1 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigor de la Orden del Ministro de
Fomento de 23 de julio de 2001.

Cuarto.- La cuantía total de la financiación por parte de la dirección General de Carretas,
en los casos indicados en el  apartado tercero será la del presupuesto de la orden de
estudio  o  del  proyecto  redactado  en  su  caso  por  la  Dirección  General  de  Carreteas,
actualizado  en  función  de  la  variación  del  Índice  General  de  Precios  al  Consumo
registrada desde la  fecha de emisión de la orden de estudio o,  en su caso,  de la  de
recepción del proyecto en los servicios centrales de la Dirección General de Carreteas
hasta la fecha del acuerdo de cesión del tramo por parte del Ministerio de Fomento.

En  todo lo  demás se  seguirá  el  procedimiento  regulado  en  la  Orden  del  Ministro  de
Fomento de 23 de julio de 2001. Por parte de la Dirección General de Carreteras se hará
entrega  de  forma  gratuita  da  los  Ayuntamientos  afectados  de  los  proyectos  que  se
encontrasen aprobados técnicamente con anterioridad al 1 de agosto de 2001.

Quinto.-  Las  actuaciones  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  con  las  disponibilidades
presupuestarias del Departamento y con los criterios de prioridad que al efecto establezca
el Ministerio de Fomento, que tendrá en cuenta, entre otros factores, la echa de emisión
de  la  correspondiente  orden  de  estudio,  en  los  casos  contemplados  en  el  apartado
tercero.

Sexto.- La cesión se formalizará mediante la suscripción de la correspondiente acta por
parte del Alcalde Presidente del Ayuntamiento y del Director General de Carreteras del
Ministerio  de Fomento,  por  delegación del  Secretario  de Estado de Infraestructuras  y
Planificación.

Séptimo.- Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Des de l’any 2011 cada vegada que algun Ajuntament ha sol·licitat, per escrit, la reversió
d’una  carretera  de  la  xarxa  de  carrteres  de  l’estat  amb  dotació  pressupostària,  com
disposa  l’Ordre  FOM/3426/2006,  de  27  d’octubre,  per  la  que  es  fixen  les  condicions
especials per a l’entrega als Ajuntaments dels trams urbans de la Xarxa de Carreteres de
l’EStat,  la  resposta  del  Ministeri  de  Foment  sempre  ha  estat:  «Las  restricciones
presupuestarias, por culpa de la crisis económica, ha provocado que desde 2011 todas las
cesiones de travesías se realicen sin aportación eocnómica. Por ello, los ayutnamientos
interesados en una cesión deberán solicitarla sin aportación económica».

Segons va informar el Ministeri als Senadors de Compromís, aquesta decisió s’ha aplicat
a més de 40 municipis des de l’any 2011 i fins a febrer de 2017.

La justificació del Ministeri de Foment per a no aplicar la seua pròpia orddre, eren les
restriccions pressupostàries i la crisi.
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Segons  l’anterior  Govern  i  l’actual,  la  crisi  econòmica  ja  és  cosa  del  passat  i  com a
conseqüència, aquestes restriccions no tenen ja cap sentit.

Després de la inauguració el 15 d’octubre de 2015 de la variant de la N-340 al seu pas per
la  comarca  del  Baix  Maestrat  (Castelló),  per  a  salvar  els  nuclis  urbans  de  Vinaròs  i
Benicarló. L’ajuntament de Vinaròs està a l’espera de la reversió de la N-340a al seu pas
la localitat.

L’Ajuntament  de  Vinaròs  esperava  una  reversió  acompanyada  d’una  dotació
pressupostaria  com  indicava  l’Ordre  del  Ministeri  de  Foment  FOM  3426/2005  del  27
d’octubre de 2005, a on s’indica una quantitat de diners de 204.600 € per quilòmetre més
la pujada de l’índex de preus al consum (IPC) des de l’any 2005. Però actualment aquesta
ordre,  com ja  hem  explicat  avanç,  no  s’aplica  i  ara  es  firmen  convenis  puntuals.  La
reversió segons l’Ordre, hauria de suposar un ingrés a les arques municipals de 21 milions
de € a més d’unes condicions mínimes de l’estat de la infraestructura (Estat de l’asfalt,
senyalitzacions, voreres, interseccions, il·luminació, etc.).

En reunions entre els membres d’aquest ajuntament amb representants de la Demarcació
de Carreteres de Castelló, aquesta ens informà que el Govern no estava disposat a fer
aquesta despesa per a la  reversió (per culpa de les restriccions pressupostàries) de la N-
340a. En aquestes reunions els representants de Vinaròs van fer arribar a la Demarcació
de Carreteres de Castelló, les necessitats de millora, tant de la N-340a, com dels trams
que connecten la nova N-340 amb la N-340a.

I tenint en compte, també que, en cap moment l’Ordre Ministerial FOM/3426/2007, de 27
d’octubre,  per la que es fixen condicions especials  per a l’entrega als  ajuntaments de
trams urbans de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, no ha estat derogada.

Per  tot  l’exposat,  el  Grup Municpial  de  Compromís  de Vinaròs,  presenta  al  plenari  la
següent proposta

ACORDS

1. Instar al Govern central, a aplicar l'Ordre Ministerial FOM 3426/2005, de 27 d'octubre, a
on indica una quantitat econòmica de 204.600 € per quilòmetre més l'IPC des de 2005, o
en el seu cas l'adequació del ferm, vorals, accessos, protectors anti-eixida, senyalització,
d'acord a les exigències de l'ajuntament de Vinaròs, per un valor equivalent als diners que
resultaria de l'aplicació de l'orde Ministerial, com així ho indica, també, l'ordre Ministerial.

2. Instar al Govern central, a instal·lar sistemes d'enllumenat, que funcionen en energia
fotovoltaica als accessos (rotondes) des de la N-340, fins a les tres entrades de la localitat
de Vinaròs, costa nord, N-238 i N-232.

3. Instar al Govern central, a l'adequació i arrengament del tram de la N-238 (Asfaltatge,
creació  de  vorals  adequats  a  una  carretera  nacional,  senyalització,  rotondes  a
l'encreuament amb la N-340a) en el tram des de la N-340 fins a la N-340a.

4. Instar al Govern central, a l'adequació i arrengament del tram de la N-232 (Asfaltatge,
senyalització, etc) en el tram des de la N-340 fins a la N-340a.

5. Instar al Govern central, a la realització d'obres de millora del pont de la N-340a sobre el
riu Servol, per a facilitar l'evacuació de l'aigua, en els episodis de grans avingudes d'aigua,
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i així evitar futures inundacions.

6. Fer arribar els acords d'aquesta moció, aprovada pel plenari, al Ministeri de Foment del
Govern  d'Espanya,  al  Congreso  de  los  Diputados,  al  Senado  i  als  diferents  Grups
parlamentaris de les dues cambres.»

***

Sent les 20.00 hores s’incorpora a la sessió el portaveu del Grup Municipal Compromís.

***

Durant el debat d’aquest punt de l’ordre del dia i sent les 20:11 hores, l’alcalde amonesta
al portaveu del Grup Municipal Popular, Juan Amat Sesé per primera vegada.

***

3.- Expedient 10182/2018.- Proposició del Grup Municipal Compromís per a demanar
a la Direcció Gral. de Tràfic que es tornen a fer els exàmens teòrics del carnet de
conduir desplaçats, a la ciutat de Vinaròs.

Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV,
 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra:  0 vots  
Abstencions: 8 abstencions  (per absència dels regidors 

del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 
l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

De conformitat amb l’article 82.3 i 97.1 del RD 2568/1986 de  28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
es procedeix a votar la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia, la qual s’aprova per
unanimitat dels presents.

***

A la vista de la proposta del Grup Municipal Compromís per a demanar a la Direcció Gral.
de Tràfic que es tornen a fer els exàmens teòrics del carnet de conduir desplaçats, a la
ciutat de Vinaròs:

«Exposició de motius

Durant molts anys, els exàmens de tràfic (tant el teòric, com el pràctic) en la circumscripció
de Castelló, es realitzaven a la capital de província i a la localitat de Vinaròs.
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Però l’any 2013, és deixar de fer a Vinaròs, davant les preguntes escrites del Diputat de
Compromís sobre les motivacions, d’aquesta decisió, el Ministeri de l’Interior deia:

«en relación con la pregunta formulada se informa que, desde el 29 de noviembre de 2012,
los exámenes teóricos en Castellón capital se vienen realizando por medios informáticos,
mediante una pantalla  táctil  que ofrece a cada aluno un examen diferenciado con una
combinación  aleatoria  de  preguntas  de  una  base  de  de  más  de  15000.  Este  tipo  de
examen permite que los alumnos puedan probar cuál es su nivel  de conocimientos de
forma totalmente objetiva, garantizando una mayor formación y capacitación de los futuros
conductores.

 En Vinaròs los examenes se realizaban en papel en un aula que carecía de las idóneas
condiciones de comodidad (dotada de sillas con brazo de pala en las que los alumnos no 
podían tener a la vista al mismo tiempo los cuestionarios de preguntas y la plantilla de
respuestas) y garantías de objetividad en la realización del propio examen, al haber 65
sillas pegadas unas a otras, sin pasillos para acceder entre ellas hasta los alumnos, el
personal de vigilancia de los ejercicios tenía dificultades tanto para atender a las consultas
planteadas inevitables, en estas condiciones, las comunicaciones entre alumnos.

Así mismo cabe señalar que el aula de Vinaròs era cedida por el Instituto Social de la
Marina y su uso venía condicionado a que este no la necesitara. 

Por  otra parte,  la  decisión fue tomada tras el  acuerdo con la  Asociación Provincial  de
Autoescuelas de Cstellón, espués de varias reuniones a lo largo del mes de septiembre
con su presidente, planteándole la posibilidad del traslado, mostrando este su total acuerdo
con la medida, y con conocimiento de sus asociados, sin ningún tipo de queja o suferencia
contraria de los mismos referente al traslado.

Por  último y por  lo  que se refeire a los intereses de las Escuelas de Conductores,  la
realización de exámenes en formatos distintos entre Vinaròs y Castellón ha propiciado
flujos de alumnos hacia el Centro de Exámenes de Vinaròs, que en algunos casos podría
responder a razones como la proximidad geográfica, pero en la mayor parte se debía a
que se pensaba que superar el examen en Vinaròs era más fácil.

Por  tanto,  con  la  dualidad  de  procedimientos  de  examen  se  estaba  incorporando  un
elemento distorsionador de las garantías de formación de los alumnos con la consiguiente
repercusión negativa para la Seguridad Vial.”

Així mateix, a una altra bateria de preguntes formulades pels Senadors de Compromís en
seu parlamentària, se’ns va informar que:

“En relación con las preguntas formuladas se informa que, como parte de un proyecto
amplio para mejorar la formación de los nuevos conductores, desde la Dirección General
de Tráfico (DGT) se está analizando la situación actual de la totalidad de los centros de
examen  desplazados  existentes  a  fin  de  poder  disponer  en  todos  ellos  de  aulas
informatizadas y,  en consecuencia,  de idénticas  condiciones para  la  realización de las
pruebas, sea cual fuere el lugar en el que se lleven a cabo. Para ello se ésta trabajando en
la definición de los requisitos técnicos, informáticos y de seguridad que deberán cumplir
estos centros para la realización del examen teórico.

Asimismo se está realizando un estudio sobre las características e las poblaciones a las
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que se desplazan los examinadores para la  realización de las pruebas de  control  de
aptitudes y comportamientos, tanto en circuito cerrado como en vías abiertas al tráfico en
general, con el objetivo de tener un mapa de la situación, y tras analizar las necesidades
de las distintas zonas y los requisitos que en todo caso deberían cumplir, replantear en un
futuro la distribución de los centros en todo el territorio nacional, sin que en la actualidad se
haya tomado ninguna decisión al respecto.”

Per tot l’exposat el Grup Municipal Compromís de Vinaròs, presenta al plenari la següent
proposta

ACORDS

1. Instar a la Direcció General de Tràfic (DGT), Direcció depenent del Ministeri de l'Interior,
a incloure en el futur llistat de llocs per a la realització dels exàmens teòrics del Carnet de
Conduir desplaçats, a la ciutat de Vinaròs, com es feien avanç de l'any 2013.

2. Instar a la Direcció General de Tràfic (DGT), Direcció depenent del Ministeri de l'Interior,
a què una vegada definits els requisits tècnics, informàtics i de seguretat que hauran de
complir els centres per a la realització dels exàmens teòrics i les característiques, que han
de tindre, les poblacions a les quals es desplacen els examinadors per a la realització de
les proves de control d'aptituds i comportament. Fer pública aquesta informació perquè així
les localitats interessades en la realització dels exàmens de conducció (teòrics o pràctics),
puguen saber quines necessitats han de cobrir per poder optar a la realització d'aquest
tipus de proves en el seu municipi.

3. Instar a la Direcció General de Tràfic, (DGT), Direcció depenent del Ministeri de l'Interior,
a què informi a aquest ajuntament, dels passos (documents, acords de plenari, cessions
d'instal·lacions, etc.) que haurà de seguir per sol·licitar la inclusió en el llistat de llocs per a
la realització dels exàmens teòrics del Carnet de Conduir desplaçats.

4.  Fer arribar els acords d'aquesta moció, aprovada pel plenari, a la Direcció General de
Tràfic (DGT), Direcció depenent del Ministeri de l'Interior, al Congreso de los Diputados, al
Senado i als diferents Grups parlamentaris de les dues cambres.»

***

Juan Amat Sesé, portaveu del Grup Municipal Popular, sol·licita conste fefaentment en acta
que:  «nuestra  queja  de que  usted  (alcalde)  podrá  decidir,  pero  no  podrá  privar  a  los
vinarocenses de que oigan al secretario, que es el que mejor conoce el reglamento de esta
corporación, y usted sistemáticamente, a petición de este portavoz, ha impedido que se
pueda pronunciar”, sent les 20:48 hores.

Seguidament l’alcalde demana al regidor Juan Amat Sesé que retire la paraula dictatorial, a
la qual cosa aquest contesta que: «no puede retirar la palabra dictatorial porque no alude a
nadie en concreto más allá de la forma de ejercer la Presidencia».

A continuació l’alcalde l’amonesta per segona vegada i l’invita a abandonar el plenari, sent
les 20:50 hores, a la qual cosa el regidor Juan Amat Sesé li  replica sol·licitant que es
manifeste el secretari sobre les amonestacions que s’han de donar a un regidor per tal
d’expulsar-lo del Ple.
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L’alcalde  es  dirigeix  a  mi  directament  per  tal  de  preguntar-me  si  són  dos  o  tres  les
amonestacions que es s'han de donar, aclarint-li qui subscriu la present acta, que són tres
les amonestacions necessàries.

El regidor Juan Amat Sesé segueix insistint en que es pronuncie el secretari, a la qual cosa
l’alcalde li respon que: «no hace falta que se pronuncie que ya sabe él que son tres».

El  senyor  Juan  Amat  Sesé  fa  constar  que  el  secretari  no  s’ha  pronunciat  respecte  a
aquesta expulsió i per tant es reserven l’exercici de les accions.

Davant la discussió l’alcalde torna a amonestar per tercera vegada al regidor Juan Amat
Sesé, sent les 20:51 hores.

El regidor Juan Amat Sesé, abans de sortir de la sala de Plens, invita a la resta del Grup
Municipal Popular a sortir  del Plenari en senyal de protesta. El Grup Municipal Popular
seguidament s’alça en la seua totalitat i voluntàriament surten de la sala de Plens. 

4.-  Expedient  6598/2018.-  Dictamen  sobre  aprovació  del  Compte  General  de
l’exercici 2017. 

Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV,

 2 vots COMPROMÍS  i 1 vot PVI)
En contra:  0 vots  

Abstencions: 9 abstencions  (8 abstencions per absència 
dels regidors del Grup Municipal Popular, 

de conformitat amb l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre; i 1 abstenció AC)

A la vista de la proposta de la Alcaldia de data 24 de setembre de 2018, dictaminada per
la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió celebrada el dia 21 de
setembre de 2018:

«En la Comissió de l'àrea económica, RRHH, Turisme i comerç, en sessió celebrada el
dia 20 de juliol de 2018, es va dictaminar favorablement l'expedient 6598/2018, referent
al COMPTE GENERAL DE 2017,
 
En data 26 de juliol de 2018, i en el Butlletí Oficial de la Província número 89, es va
publicar el referit expedient,
 
Aquest va estar exposat fins el día 29 d’agost de 2018, sense que s’hagi presentat cap
al·legació, tal i com consta en el certificat de Secretària de data 12 de setembre de
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2018, per la qual cosa s’eleva al Ple de la Corporació, la següent proposta:

PRIMER : Aprovar el COMPTE GENERAL de l’exercici 2017, tal i com determina l’article
212.4 del R.D.L 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refòs de la LHL.

SEGON:  Remetre el referit  Compte a la Sindicatura de Comptes de la CV, tal i com
indica l’article 212.5 del R.D.L 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refòs de la
LHL.»

5.-  Expedient 9956/2018.-  Dictamen sobre aprovació inicial  de modificació de la
Relació de Llocs de Treball per a crear el lloc de cap d’urbanisme.

Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV i

 2 vots COMPROMÍS
En contra:  2 vots (1 vot AC i 1 vot PVI)

Abstencions: 8 abstencions  (per absència dels regidors 
del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 

l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

A la vista de la proposta de la Alcaldia de data 21 de setembre de 2018,  informada
favorablement per la Tècnica de Gestió de Personal i pel vicesecretari de l’Ajuntament de
Vinaròs i dictaminada per la  la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en
sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2018:

«PROVIDÈNCIA D’ALCALDIA
 

Exp.: 9956/2018
Assumpte: Modificació de la Relació de Llocs de Treball

En relació amb la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament. 

Vista la proposta del regidor d’Urbanisme de data 19 de setembre de 2018 en què es
motiva la creació del lloc de cap d’Urbanisme en la Relació de Llocs de Treball de la
Corporació. 

Vista la proposta de la regidoria de Recursos Humans de data 19 de setembre de 2018,
de creació i valoració del lloc de cap d’Urbanisme. 

En data 19 de setembre de 2018 es dicta providència d’incoació de l’expedient i formula
proposta al respecte. 

En la Mesa General de Negociació, celebrada en data 21 de setembre de 2018, s’indica
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que seria convenient esmenar la proposta en el sentit de traure la referència a requisits
específics que figura en blanc, afegir les titulacions que serien les indicades pel TRRL i
per altra banda afegir la forma de provisió, tal i com, figura en la proposta del regidor de
Recursos Humans. 

Per tot això, la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal
funcionari, ha de figurar en els següents termes: 

• Reduir  a  3  llocs  la  dotació  del  lloc  que figura  amb la  denominació  de tècnic
administració general, núm. 2F.

• Crear i valorar el lloc de treball de CAP D’URBANISME, escala d’Administració
general,  subescala  tècnics  d’administració  general,  grup  A,  subgrup  A1,  i
incorporar en la RLT les funcions d'aquest lloc, núm. 62F, d’acord amb la proposta
del regidor de Recursos Humans: 

Funcions: 

• Exercici  de  la  prefectura  del  Departament  d’Urbanisme  (Planificació,  gestió,
disciplina urbanística i Activitats)

• Assessorament jurídic del departament/àrea d’Urbanisme. 
• Informar dels expedients de l'Àrea/departament, d'acord amb l'art. 172.1 del RD

2568/1986.
• Coordinació i responsabilitat amb la resta d'Àrees i departaments municipals.
• Coordinació i supervisió d'expedients de l'àrea.
• Planificar,  organitzar,  dirigir  i  supervisar  els  treballs  a  realitzar  en  aquesta

àrea/departament. 
• Elaborar  el  pla  de  gestió  de  l’àrea/departament  i  conformar  la  proposta  de

Pressupost  de l’àrea/departament  anual  i  plurianual.  Responsabilitzar-se de la
seua gestió i redactar la Memòria anual.

• Coordinació en la preparació, tramitació i execució dels expedients de contractes
que  comporten  obra  pública  i  participar  en  les  Meses  de  Contractació  si  es
requerit. 

• Realitzar  previsions  d’ajudes  supramunicipals  i  distribuir  i  organitzar  les
responsabilitats per a la seua gestió

• Coordinació en la sol·licitud, seguiment i justificació de les subvencions relatives
a la seua àrea/departament. 

• Gestió dels recursos humans dependents d’Urbanisme (coordinació de vacances,
substitucions, necessitats de personal, motivació del personal, horaris, permisos,
rendiment  i  comunicar  qualsevol  incidència  al  Departament  de  Governació-
Recursos Humans).

• Proposta expedients disciplinaris del personal al seu càrrec.
• Proposar els programes de formació i reciclatge del personal al seu càrrec.
• Col·laborar en la formació de personal afectat en aquells projectes o actuacions

de  la  seua  competència  que  tinguen  interès  per  al  conjunt  de  l'organització
municipal.

• Col·laborar en la formació del personal al seu càrrec.
• Qualsevol altra funció dins de la seua categoria que li siga encomanada

Funcions específiques del lloc: 

• En relació amb el Planejament urbanístic: 
• Assumir la responsabilitat de la supervisió i  modificació/esmena del Pla
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General,  redactant  les  seus  modificacions  o  gestionant  la  contractació
necessària a tal fi, assessorar sobre el procediment i prendre part en la
coordinació. 

• Participar en el planejament de desenvolupament del Pla General.
• Elaborar  la  nova  normativa  urbanística  del  municipi  o  impulsar  la

modificació/adaptació de la existent, i participar amb els equips redactors
oferint l’assessorament corresponent i implementant la coordinació. 

• Informar sobre el planejament que s’ha de desenvolupar i participar en la
redacció dels instruments de planejament de desenvolupament. 

• Analitzar  els  planejaments  supramunicipals  que  afecten  el  municipi  o
l’Ajuntament i informar a l’Ajuntament sobre aquests mentre es troben en
fase d’informació pública

• Assessorar en la redacció dels convenis urbanístics.
• Altres funcions que li puguen ser assignades en aquest àmbit.

• En relació amb la gestió urbanística i gestió urbanística-ambiental: 
• Gestionar el patrimoni municipal del sòl.
• Gestionar el patrimoni relacionat amb el planejament urbanístic.
• En  la  negociació  de  convenis  urbanístics,  assessorar  i  representar  a

l’Ajuntament i supervisar el seguiment d’aquests.
• En obres d’urbanització i construcció promogudes per tercers: Efectuar el

seguiment de les llicencies d’obres majors i menors i d’activitats i tramitar
els expedients. 

• Col·laborar en la tramitació d’expedients de valoració de béns i expedients
d’expropiació.

• En les obres promogudes per l’Ajuntament: Coordinació de la tramitació
dels expedients de redacció de projectes d’obra, i  tramitació dels actes
preparatoris dels contractes que impliquen obra pública. 

• En relació amb la disciplina urbanística: 
• Impulsar  expedients  sancionadors  o  mesures  correctores  en  matèria

urbanística o ambiental. 
• Informar sobre les infraccions urbanístiques i declaracions de runa.

• En relació amb el medi ambient: 
• Coordinació del Departament d’Activitats
• Dirigir els expedients d’activitats

Mèrits a valorar: 

• Mestratge en l’àmbit del dret urbanístic
• Formació en l’àmbit jurídic i d’urbanisme de la Comunitat Valenciana convocats o

homologats  per  qualsevol  centre  o  organisme  públic  de  formació,  així  com
inclosos en el marc dels acords de formació continua entre l’Administració i els
Sindicats,

• Coneixements de valencià :  Certificat de nivell C1 de coneixement de valencià.
Les homologacions i  validacions d’altres títols i  certificats de coneixements de
valencià seran les que recull l’Ordre 7/2017, de 2 de març, publicada en el DOGV
núm. 7993, del 6 de març de 2017.

Titulació: Les assenyalades a l’art. 169.2.a) del TRRL, aprovat per RD 781/86.
 
Forma de provisió: Concurs

VALORACIÓ I ADEQUACIÓ LLOC DE TREBALL 
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Complement de destí: 28
 
Complement Específic: 23.403,41 (es refereix a 14 mensualitats)

GRUP/
SUBGRU

P

Mòdul Coef.
Gral.

Dif.
Tca.

Dedic. Incomp. Respons. Perillos. Penos. Tornic. Festiv. Noct.

CAP
D’URBAN

ISME

A, A1 468,98 0,67 20 10 20 14 0 1 0 0 0

De conformitat amb l’anterior, es PROPOSA, previs els informes i tràmits adients, 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació de la Relació de Llocs de Treball per a crear
el lloc de cap d’urbanisme d’acord amb el text indicat. 

SEGON. Exposar  al  públic  l'esmentada modificació,  durant  el  termini  de  quinze dies
hàbils a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província,  durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació es considerarà definitivament si
durant  el  citat  termini  no s'haguessin presentat  reclamacions;  en cas contrari,  el  Ple
disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
 

TERCER. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la Relació de Llocs de
treball es publicarà íntegrament en el  Butlletí Oficial de la Província  i  es remetrà una
còpia  d'aquesta  a  l'Administració  de  l'Estat  i  a  l'òrgan  competent  de  la  Comunitat
Autònoma.»

***

Per acord unànime de la Junta de Portaveus en sessió del dia 26 de setembre de 2018, 
el debat dels punts 6 i 7 de l’ordre del dia, es farà de forma conjunta.

***

6.- Expedient 7918/2018.- Dictamen sobre aprovació de la proposta de beneficiaris
de les prestacions socials corresponents a l’any 2017 presentada per la Junta de
Personal i del Comité d’Empresa.

Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV,
 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra:  0 vots  
Abstencions: 8 abstencions  (per absència dels regidors 

del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 
l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)
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A la vista de la proposta de la Regidoria de RRHH de data 18 de setembre de 2018,
dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data
21 de setembre de 2018, no obstant els informes de la Intervenció Municipal de Fons de
data 18 de setembre de 2018 i  l’informe jurídic  emés per  la  Tècnica de Gestió  de
Personal de data 18 de setembre de 2018:

«En data 25 de març de 2014, per la Mesa de Negociació General, es va aprovar la
proposta de la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa, sobre criteris de repartiment
del fons ajuda social.
 

En data 16 de juliol de 2018 (RE 12318) i 13 de setembre de 2018 (RE 15410) , es
presenten escrits de la  Junta de Personal  i  Comitè d'Empresa,  pel  qual se sol·licita
l'abonament de les prestacions socials corresponents a l'any 2017, de conformitat amb
els llistats aprovats per aquests òrgans en reunions celebrades a l’efecte (s'adjunten
actes de les reunions on consta relació del repartiment proposat). 

 

 Posteriorment, atesa l’existència d’un error en les propostes de repartiment, en data 17
de setembre de 2018 (RE 15542) la presidenta i el secretari de la Junta de Personal
presenten una nova relació de repartiment,  i  en data 18 de setembre de 2018 (RE
15626) la presidenta del Comité d’Empresa ajunta acta de data 17 de setembre de
rectificació del repartiment. 

 

 Considerant el disposat en l’art. 11 dels annexos del Conveni Col·lectiu de Personal
Laboral i l’Acord de Relacions laborals del Personal funcionari (2005-2006) referent a
les subvencions sanitàries.

 

 Sent que, en el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2018, s'han previst les
següents partides pressupostàries:

 

• Prestacions socials funcionaris (221.162.09.01), amb una dotació de 10.880 €

• Prestacions socials laborals (221.162.09.02), amb una dotació de 10.880 €

 

 El regidor de Recursos Humans proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:

 

 Primer. Aprovar la proposta de beneficiaris de les prestacions socials corresponents a
l'any 2017 presentada per la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, de conformitat
amb el llistats aprovats per aquests. 

 

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  i  reconèixer  l’obligació  de  les  quantitats
acordades.»
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7.-  Expedient  1233/2018.-  Dictamen  sobre  aprovació  de  proposta  d’acord  de
prestacions socials per als empleats públics de l’Ajuntament de Vinaròs. 

Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV,
 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra:  0 vots  
Abstencions: 8 abstencions  (per absència dels regidors 

del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 
l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

A la  vista  de  la  proposta  de  la  Regidoria  de  RRHH,  dictaminada  per  la  Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data 21 de setembre de 2018:

«PROPOSTA REGIDOR RECURSOS HUMANS

ASSUMPTE: PROPOSTA ACORD DE PRESTACIONS SOCIALS PER ALS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 

 

EXPEDIENT 1233/2018

Sent que actualment les subvencions sanitàries, per discapacitat i bestretes figuren a
uns annexos dels Conveni Aprovació del Conveni Col·lectiu del  Personal Laboral  de
l’Ajuntament de Vinaròs (acord col·lectiu 2005-2006) i aprovació de l’Acord de Relacions
del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs (acord col·lectiu 2005-2006), i que
s’informa desfavorablement el repartiment d’aquestes ajudes atès que en la configuració
actual no superarien el judici de legalitat, i per a la seua plena validesa i eficàcia, tant els
referits Annexos, i altres acords de la Mesa General de Negociació s’haurien de sotmetre
a l'aprovació del Ple de la Corporació local i a la seua publicació en el Butlletí Oficial de
la Província. 

En reunió de la Mesa de Negociació General de l’Ajuntament, de data 25 de març de
2014, es va aprovar la proposta de la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa, sobre
criteris de repartiment del  fons ajuda social,  però dit  acord tampoc va ser sotmès a
l'aprovació pel Ple de la Corporació local, ni publicat en el Butlletí Oficial de la Província.

En diverses sessions de la Mesa de Negociació de l’Ajuntament s’ha tractat la necessitat
de regularitzar i suspendre diferents aspectes continguts en els annexos del Conveni
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Col·lectiu del Personal de l’Ajuntament de Vinaròs (acord col·lectiu 2005-2006) i l’Acord
de Relacions del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs (acord col·lectiu 2005-
2006).

En data 5 de juny de 2018, es va signar una proposta d'acord de prestacions socials per
als  als  empleats  públics  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs  per  tal  de  regularitzar  aquesta
situació.  Que  es  negociada  en  la  Mesa General  de  Negociació  de  l'Ajuntament,  en
sessió de data 15 de juny de 2018. 

Posteriorment, es presenta una nova proposta d'acord, en data 13 de setembre de 2018.

En data 14 de setembre de 2018, l’empresa encarregada de la gestió de Personal de
l’Ajuntament de Vinaròs informa favorablement la proposta d’acord.

En la sessió de la Mesa Negociadora General de l'Ajuntament de 17 de setembre de
2018, els representants sindicals presents donen la conformitat a la proposta d'acord
presentada.

Vist l'informe de la tècnica de gestió de Personal, de data 18 de setembre de 2018.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació el següent: 

Primer: Aprovar la proposta d’acord de prestacions socials per als empleats públics de
l’Ajuntament de Vinaròs, a la qual li han donat conformitat els representants sindicals en
la sessió de la Mesa General  de Negociació de data 17 de setembre de 2018,  que
s'adjunta com annex. 

Segon: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Provincia de Castelló. 

ANNEX 

 

 

«PROPOSTA D’ACORD DE PRESTACIONS SOCIALS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS 
DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS 

ARTICLE 1. OBJECTE.
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1.1.  Aquest Acord té per objecte la regulació de determinades condicions socials dels
empleats  públics  de  l´Ajuntament  de  Vinaròs,  negociades  en  la  Mesa  General  de
Negociació prevista en l’article 36.6 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (d’ara
endavant TRLEBEP), i d’acord amb el que disposen els articles 37.1.i) i 38 d’aquesta
mateixa norma, i els articles 89 i 90 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

1.2. En tot allò no previst  en el  present  Acord s’haurà d’estar a les normes legals o
convencionals que resulten d’aplicació.

ARTICLE 2. ÀMBIT PERSONAL.

2.1. Aquest Acord s’aplicarà íntegrament a tot el personal funcionari i personal laboral en
situació  d’actiu  a  l’Ajuntament  de  Vinaròs,  així  com  als  funcionaris  en  pràctiques,
funcionaris interins i personal laboral temporal.

2.2. S’exclou  d’aquest  Acord  el  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament
especial, així com el personal contractat mitjançant programes de foment de l’ocupació.

ARTICLE 3. VIGÈNCIA DEL ACORD I PRÒRROGA.

1. El present Acord entrarà en vigor el dia següent al de la seua publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, si bé els seus efectes
econòmics es retrotrauran a l’1 de gener de 2018.

2. La vigència de les normes del present Acord finalitzarà el 31 de desembre
de 2022.

3. Finalitzada  la  seva  vigència,  el  present  Acord  es  prorrogarà
automàticament d’any en any si no es denunciat expressament per alguna
de  les  parts  almenys  amb  tres  mesos  d’antelació  a  la  data  del  seu
venciment.

4. Una vegada denunciat i en mentre no siga substituït per un altre Acord,
continuarà  vigent  en  tots  aquells  preceptes  que  estiguen  legalment
vigents en el moment de la denúncia.

5. El present Acord, una vegada signat, serà sotmès a l’aprovació del Ple de
la  Corporació  i  es publicarà  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Castelló  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  normativa  vigent,
desplegant els efectes que determina l’article 38.8 del TRLEBEP.

6. En  cas  que  per  acte  de  l'autoritat  governativa,  i/o,  si  s’escau,  de  la
jurisdiccional, s'impedisca la vigència del present Acord, quedaria sense

17



 

efecte  per  a  les  parts  afectades  i  el  contingut  d'aquest  hauria  de  ser
reconsiderat en un termini no superior a quinze dies des de la notificació
de la nul·litat.

ARTICLE 4. SUBVENCIONS SANITÀRIES.

4.1. L'Ajuntament  establirà  un  fons  d'ajuda  social  anual  per  al  conjunt  dels  seus
empleats en actiu, per import de 10.880,00 euros (funcionaris) i per import de 10.880,00
euros  (laborals),  que  s’incrementarà  anualment  conformement  amb  el  percentatge
indicat en la Llei de Pressupostos de l’Estat durant la vigència del present Acord. En el
cas que hi haja un augment significatiu de personal, que s’estableix en un 5% respecte
la Plantilla aprovada l’any 2018, hi haurà un increment proporcional del Fons Social. 

4.2. Si les quantitats destinades a aquest fons social no es consumeixen dins de l'any
natural, l'import sobrant no es traspassarà a l'exercici següent.

4.3. Es consideraran beneficiaris d’aquest fons d’ajuda social els treballadors  en actiu
durant  tot  l'exercici, i  els  fills  al  seu  càrrec  menors  de  25  anys,  o  majors  amb
discapacitat,  sempre  que  no  obtinguen  rendes  anuals  superiors  a  l'establert  en  la
declaració per a l'IRPF (8.000 euros).

4.4. Per a la percepció d'aquestes ajudes serà necessari acompanyar a la sol·licitud de
l'interessat l'original o còpia compulsada de les factures corresponents als conceptes
sol·licitats,  que hauran de contenir la descripció detallada dels tractaments o serveis
rebuts. 

4.5. El fons social és de caràcter anual i el termini per a presentar les sol·licituds serà
fins el 31 de desembre de cada any.

4.6. Seran objecte de prestacions sanitàries, en concepte d’ajuda econòmica de caràcter
assistencial, l’adquisició o abonament per part del beneficiari dels següents elements o
aparells:

• Ortodòncies, empastaments, tractaments bucals i higiene dental.

• Ulleres graduades, lents de contacte, i d’altres elements de correcció visual.

• Audiòfons i manteniment.

• Pròtesi, aparells i plantilles ortopèdiques no cobertes per la seguretat social.

Tota la resta d’elements, aparells i/o tractaments de correcció visual, auditiva, bucal o
ortopèdica que no cobrisca la Seguretat Social serà estudiada per la Comissió, atenent a
la gravetat de la situació de necessitat del sol·licitant.
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En compliment dels principis d’universalitat i equitat, cada beneficiari només tindrà dret a
una subvenció anual global de fins el 60 per cent de la factura aportada per qualsevol
dels conceptes assenyalats en aquest article (un o més d’un), si be els implants dentals i
la cirurgia làser ocular tindran un límit màxim de 500€, per ull o implant.

4.7. En el  supòsit  de no tenir  suficients  recursos econòmics per atendre a totes les
peticions,  per  aplicació  del  principi  d’universalitat  i  amb  l’objecte  de  que  tots  els
participants puguen percebre al menys una part  de l’ajuda sol·licitada, es repartirà la
quantitat  disponible de forma proporcional entre tots els empleats que hagen aportat
factures que puguen ser objecte de les subvencions sanitàries. 

4.8. El repartiment de les subvencions sanitàries, les efectuarà la Junta de Personal, en
el cas del personal funcionari, i el Comitè d'Empresa, per al personal laboral, els quals
estudiaran les sol·licituds presentades i proposaran a la Regidoria de Recursos Humans
l’aprovació de la distribució de les prestacions sanitàries en els termes establerts en el
present Acord.

4.9. L’aprovació de la distribució del Fons es farà cada any, dins del semestre de l’any
següent, per Decret d’Alcaldia.

ARTICLE 5. SUBVENCIONS PER DISCAPACITAT.

5.1. El personal que tinga al seu càrrec fills/as o tutelats/as o cònjuge o parella de fet
amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials iguals o superiors al 33% rebran una
ajuda extraordinària mensual de 215 euros mensuals per cadascun d'ells. Aquesta ajuda
s’incrementarà  anualment  conformement  amb  el  percentatge  indicat  en  la  Llei  de
Pressupostos de l’Estat per als fons socials durant la vigència del present Acord.

5.2. No  es  tindrà  dret  a  aquestes  subvencions  quan  el  discapacitat  físic,  psíquic  o
sensorial  estiga  subjecte  a  una  relació  contractual  remunerada,  estiga  percebent  la
prestació social per desocupació o pensió per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o
es  trobe d'alta  en qualsevol  règim de previsió  social,  i  perceba per  algun d'aquests
conceptes una quantitat igual o superior al salari mínim interprofessional vigent a cada
moment.

5.3. La  qualificació  del  grau  de  discapacitat  es  justificarà  a  través  de  la  resolució
aprovatòria, dictamen i certificat de la Conselleria de Benestar Social o, si escau, la que
assumisca la competència de la Generalitat Valenciana.

5.4. Els  efectes  econòmics  previstos  en  aquest  article  es  produiran,  una  vegada
sol·licitada aquesta subvenció, i sempre que s'acredite la condició de discapacitat física,
psíquica  o  sensorial  igual  o  superior  al  33%,  al  mes  següent  d'aquesta  petició  i
acreditació.

5.5. Si concorregueren en tots dos cònjuges o membres de la parella de fet la condició
d'empleat  públic  municipal,  només es reportarà una subvenció.  En cas de separació
legal o divorci  dels pares, la subvenció es reconeixerà únicament a aquell  que tinga
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legalment reconeguda la guarda i custòdia del menor.

5.6.  Anualment,  les  persones  beneficiaries  presentaran  declaració  responsable  de
manteniment  de  les  circumstàncies  que  van  justificar  l’atorgament  de  l’ajut,  sense
perjudici que la persona beneficiària reste obligada a comunicar qualsevol variació que
es produïsca durant l’any.

5.7. L’aprovació de l’ajuda es farà per Decret d’Alcaldia.

ARTICLE 6. BESTRETES.

6.1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord que es trobe en situació
de servei  actiu  tindrà  dret  a  percebre una bestreta  sense interès,  quan aquest  siga
convenient per a atendre necessitats, d'un import màxim igual a 2 mensualitats de la
retribució  total  líquida  de  la  persona  interessada  i  a  compte  dels  salaris  futurs
corresponents als següents 12 mesos de prestació de serveis.

6.2.  Aquest  import  es  reintegrarà  mitjançant  una  deducció  de  les  retribucions  del
beneficiari en quantitats proporcionals a la quantia rebuda al llarg de, com a màxim, els
12 mesos posteriors a la concessió de la bestreta.

Amb independència del terme de reintegrament citat, el beneficiari podrà procedir a la
cancel·lació de la quantitat pendent en el moment que considere oportú.

6.3. La persona interessada presentarà la sol·licitud de bestreta per escrit a l’òrgan que
tinga  assignada  la  competència  en  matèria  de  Recursos  Humans.  La  bestreta  serà
atorgada  per  Alcaldia  a  proposta  del  regidor/a  de  Recursos Humans,  el  qual,  si  ho
considera convenient, podrà consultar al sol·licitant sobre els motius que fonamenten la
seua petició.

Periòdicament s'informarà als representants dels empleats municipals de les sol·licituds
de bestreta presentades i de la seua concessió.

6.4. Les bestretes podran sol·licitar-se fins a 12 mesos abans de la data prevista de
jubilació.

No es podrà concedir una nova bestreta si la persona sol·licitant ja estiguera gaudint una
i encara no l'haguera retornat.

6.5. Abans que es produïsca la finalització o interrupció de la relació de servei actiu amb
la Corporació,  serà necessari  que l'interessat  acredite el  reintegrament  íntegre de la
quantitat que quede pendent de la bestreta concedida.

6.6. En el no previst en aquest article serà aplicable el Reial Decret-Llei 2608, de 16 de
desembre de 1929,  sobre bestretes als  funcionaris  públics o la  normativa estatal  i/o
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autonòmica que ho substituïsca.

6.7. L’aprovació de les bestretes es farà per Decret d’Alcaldia.

ARTICLE 7.  Les quantitats íntegres previstes en aquest Acord estaran subjectes a les
corresponents retencions legals. 

ARTICLE 8.  Queden sense efecte tots aquells pactes, acords o convenis existents en
relació amb les prestacions socials en el que s'oposen al que es disposa en el present
Acord.»

8.- Expedient 9560/2018.- Dictamen per a la fixació de dos dies amb caràcter de
festa local per a 2019. 

 Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV,
 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra:  0 vots  
Abstencions: 8 abstencions  (per absència dels regidors 

del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 
l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

A la vista de la proposta de la Regidoria de Festes de data 18 de setembre de 2018,
dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i RRHH en sessió de data
21 de setembre de 2018:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES

Atesa la necessitat de donar acompliment al que disposa l’article 46 del RD 2001/1983,
de 28 de juliol, el qual disposa que aquesta Corporació ha de formular proposta de fins
dos dies de l’any 2019, amb caràcter de festa local,  que per la seva tradició siguen
pròpies del municipi, i que no coincidisquen amb diumenge ni amb cap altra de les festes
de caràcter retributiu i no recuperable fixades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per
a  l’any  2019,  en  virtut  del  Decret  108/2018  de  2  d’agost,  del  Consell  del  Govern
Valencià.

Atés l’anterior, es PROPOSA el següent:

Primer.- Que els DOS DIES amb caràcter de festa local per a l’any 2019 que el Ple de la
Corporació fixe per a la seua aprovació per la Direcció Territorial d’Economia Sostenible,
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Sectors Productius, Comerç i Treball de Castelló siguen els següents:

4 de març i 29 de juny.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció Territorial d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball de Castelló.»

9.- Despatx extraordinari. 

DE 1.- Expedient 10394/2018. Moció presentada pel Grup Municipal Popular sobre
les bonificacions de l’Autopista AP-7.

 Desfavorable
(urgència)

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 0 vots 

En contra: 12 vots  (5 vots TSV, 3 vots PSPV,  
2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

Abstencions: 8 abstencions (per absència dels regidors 
del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 

l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

DE 2.- Expedient 10399/2018. Moció presentada conjuntament per tots els Grups
Municipals per a la creació del Taller Pre-ocupacional de AFANIAD VINARÒS. 

 Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV,
 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra:  0 vots  
Abstencions: 8 abstencions  (per absència dels regidors 

del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 
l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

De conformitat amb l’article 97.3, en relació a l’article 91.4 i 83 del RD 2568/1986 de 28
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de novembre,  pel qual s’aprova el  Reglament d’Organització,  Funcionament i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aquesta s’aprova per 12 vots en contra (5 vots TSV, 3 vots
PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI) i  8 abstencions (per absència dels
regidors del Grup Municipal Popular, de conformitat amb L’art. 100. 1 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre).

A la vista de la Moció presentada conjuntament per tots els Grups Municipals per a la
creació del Taller Pre-ocupacional d’AFANIAD VINARÒS, a la qual la Sra. Silvia Eva
Guerrero Arroyade, com a representant d’AFANIAD VINARÒS dóna lectura: 

“MOCIÓN  PARA LA CREACIÓN  DEL  TALLER  PRE-OCUPACIONAL  DE  AFANIAD
VINARÒS. 

La Asociación de Familiares de Niños y Adultos con Discapacidad de Vinaròs, en lo
sucesivo AFANIAD Vinaròs, es una entidad sin finalidad de lucro que data de 21 de
septiembre de 1.978, por lo que este año se cumplen 40 años de existencia.

Que  esta  entidad  está  presidida  por  el  Sr.  Ramón  Gisbert  Llorens,  con  DNI
37.790.551X, vecino de Vinaròs y mayor de edad.

Que  está  debidamente  inscrita  en  el  registro  de  la  Conselleria  de  Justicia  y
Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana con el número 300 de la sección
1ª.

Que está registrada como entidad en el Ayuntamiento de Vinaròs con el número 53.

Que tiene su NIF con el número G-12029120.

Que está ubicada en la caseta del conserje del CEIP Mare de Deu de la Assumpció, sita
en la Avenida de la Llibertat 1 de Vinaròs.

Que, entre sus logros a lo largo de su historia,  está el  haber conseguido el  terreno
necesario para poder poner en marcha hace ya muchos años un Colegio de Educación
Especial de más de 5.000 m², donde posteriormente devolvió a nuestro Ayuntamiento
para poder ser donado en Ministerio de Educación y posteriormente a la Generalitat
Valenciana,  para  hacer  realidad  lo  que  en  la  actualidad  es  del  Centre  d’Educació
Especial Baix Maestrat.

Que durante la historia de AFANIAD Vinaròs, siempre se ha estado trabajando en pro
de  las  personas  con  discapacidad  intelectual,  enfermos  mentales,  TEA,  parálisis
cerebral  y  discapacidades  cognitivas  y  en  general  para  todo  el  sector  de  la
discapacidad, atendiendo principalmente a usuarios y personas con discapacidad de
Vinaròs, per también de otras localidades de la Comarcar del Baix Maestrat.

Se han llevado a cabo diferentes proyectos y programas, destacando a título de ejemplo
nuestro  Club  de  Ocio  y  Tiempo Libre  Terapéutico,  Arte-Terapia,  Campus  o  casales
vacacionales, en vacaciones escolares, destacando por encima de ellos el Campus de
Veranos, donde damos servicio durante los meses de julio y agosto y que, desde este
año, no cerraremos el mes de septiembre como era habitual, con el fin de no dejar de
dar servicio a nuestros socios y usuarios.

Atención personalizada a los usuarios, apoyo social y psicológico, atención y escuela de
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padres, apoyo a la educación reglada, dentro de sus posibilidades y una larga cartera
de servicios.

Dicho todo esto,  nos  vemos en la  necesidad de presentar  una MOCIÓN a nuestro
Ayuntamiento dado que vemos que hay realmente muchas inquietudes y necesidades
en nuestro sector y que sin el apoyo explícito de nuestro consistorio no podremos seguir
dando servicios acorde a las necesidades que hay.

Tras la valoración inicial, vemos que entre las necesidades que hay en el colectivo, se
necesita el “Servicio de Respiro Familiar”, “Residencia y Pisos Tutelados”, “Censo de
Personas  con  Discapacidad”  con  el  fin  de  poder  determinar  con  exactitud  las
necesidades  reales  del  sector,  no  solamente  de  las  personas  con  discapacidad
intelectual, si no a nivel general de la discapacidad en nuestra localidad.

Tras no poder acceder a datos oficiales de nuestra ciudad de Vinaròs, pero viendo lo
expuesto en el banco de datos municipales de ARGOS, allí dice que la población con
índice  de  dependencia  en  la  comunidad  valenciana,  es  de  53,12%  por  lo  que  si
extrapolamos sobre una población de 28.292 personas según él padrón municipal de
Vinaròs en el  año 2017 y si  los datos conseguidos en DISMET (Observatorio  de la
Discapacidad de Fundación ONCE), vemos que en la Comunidad Valenciana de las
personas  con  discapacidad  reconocida  el  12,5%  corresponde  a  las  personas  con
discapacidad intelectual, lo que supondría 1.878 personas en Vinaròs, datos ficticios por
no tener datos reales, pero sea la que sea, es un número considerable a tener siempre
presente.

Sabemos también que en nuestra ciudad no existe ningún servicio explícito que atienda
a personas adultas con discapacidad intelectual,  solo  existe el  CRIS que atiende a
personas con enfermedad mental.

Que cuando se cedieron los terrenos para la creación del C.E.E. Baix Maestrat, también
había  el  compromiso,  según  se  desprenden  de  actas  de  AFANIAD  Vinaròs,  de  la
creación de un Centro  Ocupacional,  cosa que no existe,  cuando un chico  en edad
escolar pasa a la formación profesional, puede estar en el centro hasta los 21 años, una
vez llegada a esta edad lo tiene que dejar y entrar en la lista de espera del Centro
Ocupacional de Benicarló totalmente colapsado y con lista de espera interminable.

Por  todo  ello,  muchas  personas  con  discapacidad  intelectual  de  Vinaròs,  quedan
desatendidos y totalmente abandonados a su suerte, a cargo de sus familias, que tienen
que convivir con la problemática las 24 horas del día y con la presión que conlleva una
discapacidad  intelectual  sobre  las  familias,  que  además  no  se  pueden  acoger  a
Respiros Familiares algunos.

Es cierto que los requerimientos para poder homologar un centro ocupacional o taller
ocupacional requieren una construcción con ciertas descripciones a nivel de espacio
además de personal  lo  que requiere una inversión muy grande de recursos que la
asociación no cuenta con ellos es de anotar que se cuenta con la solicitud de socios y
personas con discapacidad de la necesidad de un espacio que brinde a las personas
con discapacidad una actividad para mantener sus hábitos y rutinas y apoyar a sus
familias en el mantenimiento de las habilidades socials y ocupaciones obtenidas durante
su experiencia formativa en la educación especial.

Así  que  desde  AFANIAD Vinaròs,  hemos  estudiado  la  problemática  y  a  pesar  que
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instamos  al  Pleno  del  Ayuntamiento,  hacer  lo  imposible  para  convenir  con  alguna
Fundación, Obra Social, empresa local, particular o de su propio patrimonio un local
amplio y necesario para poder llevar con más dignidad los servicios que acutlamente
damos a nuestros asociados y poderlos ampliar a toda la población con discapacidad
intelectural y similares.

Instamos a nuestro Ayuntamiento que apoyen a AFANIAD Vinaròs, para poder hacer
viable a la  mayor  brevedad posible,  la  creación por  parte de nuestra  entidad de la
puesta en marcha de nuestro programa/proyecto: Taller Pre-Ocupacional, que a pesar
que el lugar que disponemos no es capaz de atender a un número mayor de personas
con discapacidad intelectual, pueda acoger por lo menos a 12/15 personas en nuestro
taller por las mañanas, tendiendo una continuidad en el trabajo de los profesionales por
la  tarde  y  por  lo  tanto  poder  hacer  un  trabajo  global  con  este  tipo  de  personas
dependientes.

SOLICITAMOS, tras todo lo expuesto, que el Ayuntamiento en Pleno apruebe el total
apoyo  y  encabece  junto  a  AFANIAD  Vinaròs,  una  mesa  de  trabajo,  para  que
conjuntamente con la Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat  Valenciana,
hacer realidad la creación de nuestro Taller Pre-Ocupacional, con la contratación de 3
monitores,  1  trabajadora  social  y  1  terapeuta  Ocupacional  que  será  a  la  vez  la
Coordinadora General del proyecto.

De esta manera podemos poner en marcha nuestro Taller Pre-Ocupacional de 9 h. de la
mañana a 14 horas del mediodía, un total de 5 horas por la mañana y por la tarde
complementen su horario en 3 horas más, donde se atenderá a los socios y usuarios
más pequeños en su Club de Ocio y Tiempo libre donde, desde pequeños se les irá
trabajando para dar capacidad en la parte artística y capacidad de creación para que
posteriormente pueda pasar a nuestro Taller Pre-Ocupacional y sentirse realizados con
los trabajos que realicen ya desde pequeños y que se sientan ellos más realizados y
capaces.

Nuestra idea del  Taller  Pre-Ocupacional,  va  en el  sentido  de creación de artesanía
producida por los usuarios para que ellos se sientan capaces y se puedan realizar, que
vean el valor que nuestra población ayude con la compra de sus productos, etc.

También queremos plantear  nuestro Taller  Pre-Ocupacional  como un espacio vivo y
dinámico, donde se trabaje con los socios y usuarios en el sentido de una progresión en
sus capacidades, que no sea una simple “guardaría más”, queremos que se sienten
personas dignas y realizadas y dentro de las posibilidades se pueda integrar o incluir en
centros  de trbajo  convencionales  y  con el  tiempo plantear,  si  es  ve  conveniente  la
creación de un Centreo Espacial de Empleo.

Y para terminar destacar que la creación de nuestro Taller Pre-Ocupacional AFANIAD
Vinaròs, a la vez que será un herramienta plena de inclusión, integración y capacitación
laboral, sin duda será un respiro familiar que muy necesarios es para la buena salud
mental de las familias.
 

INSTAMOS PUES

Que el Pleno del Ayuntamiento apruebe por UNANIMIDAD, la creación de una Comisión
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de  estudio  y  valoración  conjuntamente  con  AFANIAD  Vinaròs  y  las  concejalías
correspondientes  y  al  más alto  nivel,  así  como con la  participación de los  distintos
partidos políticos que conforman el  actual  consistorio,  con el  fin  de implicar  a otros
organismos  de  la  Administración,  tanto  de  la  Generalitat  Valenciana,  como  de  la
Diputación Provincial, incluso obras sociales y fundaciones.

 

Comisión que tendrá el objetivo de ayudar en el cumplimiento de las metas, com es la
de poder dotar de medios económicos para la contratación de personal y materiales
necesarios para empezar desde la sede actual. También estudiar la meta de una nueva
sede social  que englobe con calidad,  todo nuestro programa /  proyecto,  Taller  Pre-
Ocupacional, Club de Ocio y Tiempo Libre Terapéutico y todas las actividades que son
necesarias para ir creciendo como personas.

 

Hay que tener en cuenta que este tipo de personas con discapacidad intelectual, es
muy necesario y beneficioso que no tengan que salir de su entorno familiar o de donde
vive, si hay desarraigo, es más complicada la plena inclusión de nuestro colectivo.

 

Establecer un calendario de trabajos, en el sentido que en el último trimestre del año
2018, ya se hayan realizado las reuniones necesarias, para que en el primer trimestre
como máximo del 2019 se puedan implicar a las administraciones públicas y privadas,
en dicha comisión y se empiecen las reuniones de trabajo con el fin de acometer las
metas anteriormente mencionadas.

Así mismo, como el próximo día 21 de septiembre del 2.018, AFANIAD Vinaròs, cumple
su 40º Aniversario, se le dé la importancia y relevancia correspondiente en prensa, radio
y televisión, así como en medios digitales de comunicación general a esta presentación
de Moción ante el Pleno del Ayuntamiento y sea aprobado por UNANIMIDAD.”

DE 3.- Expedient 10400/2018. Moció presentada conjuntament per tots els Grups
Municipals de recolzament a la PNL sobre l’assistència a malalts renals crònics. 

Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12 vots (5 vots TSV, 3 vots PSPV,
 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra:  0 vots  
Abstencions: 8 abstencions  (per absència dels regidors 

del Grup Municipal Popular, de conformitat amb 
l’art. 100. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

De conformitat amb l’article 97.3, en relació a l’article 91.4 i 83 del RD 2568/1986 de 28

26



 

de novembre,  pel qual s’aprova el  Reglament d’Organització,  Funcionament i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aquesta s’aprova per 12 vots en contra (5 vots TSV, 3 vots
PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI) i  8 abstencions (per absència dels
regidors del Grup Municipal Popular, de conformitat amb L’art. 100. 1 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre).

A la  vista  de  la  Moció  presentada  conjuntament  per  tots  els  Grups  Municipals  de
recolzament a la PNL sobre l’assistència a malalts renals crònics, a la qual el Sr. Vicente
Beltrán Pastor com a representant d’APFERCOM NORD CASTELLÓ dóna lectura: 

“Que la enfermedad renal crónica (ERC) significa que los riñones están dañados y no
pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos
se acumulen en el cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar su salud. La
diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes de ERC. Las únicas
opciones de tratamiento para la insuficiencia renal son la diálisis o un trasplante de
riñón. 

El  centro  de  DIALISIS  del  Departamento  de  Salud  de  Vinaròs,  que  comprende  las
comarcas  del  Baix  Maestrat  y  Els  Ports,  está  en  Vinaròs.  Se  realiza  en  un  centro
concertado con el contrato vencido en 2012, en un local que se habilitó hace más de 20
años y que en el transcurso del tiempo se ha quedado pequeño y obsoleto. En estos
momentos  no  cumple  con  la  mayoría  de  los  requisitos  del  Pliego  de  condiciones
técnicas del expediente nº 542/2002, de personal, superficies por puesto de tratamiento,
zonas de espera y accesos interiores, instalaciones, máquinas y equipamientos y las
pruebas complementarias. Además, está alejado del recinto hospitalario. 

Que en el  concurso de licitación del  expediente nº 231/2016 quedó desierto el  lote
correspondiente al Departamento de Salud de Vinaròs. 

Que con fecha 14 de mayo de 2018, se debatió y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 162 del Reglamento Les Corts Valencianes, se aprobó la Proposición no de ley
sobre la asistencia sanitaria a enfermos renales crónicos, con la resolución 1381/IX,
publicada en BOC 290/IX del 29/06/18, que dice lo siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Que Les Corts Valencianes insten al Consell a: 

1.  Adecuar  e  implementar  las  recomendaciones  del  documento  marco  sobre  la
enfermedad renal crónica a la realidad del servicio valenciano de salud.

2. Diseñar un plan de mejora asistencial que asegure la equidad en la atención sanitaria
de las personas con enfermedad renal crónica entre los diferentes departamentos de
salud, contando con la participación de las sociedades científicas y las asociaciones de
pacientes  involucrados,  especialmente dirigido a los departamentos  sin  unidades de
nefrología.

3. Reforzar la prevención de la enfermedad renal crónica con la participación activa de
la  atención  primaria  mediante  reuniones  y  jornadas  conjuntas  con  la  unidad  de
nefrología de referencia.

4.  Establecer,  como existe en otras comunidades autónomas, un plan de formación
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específica para el personal de enfermería que atiende a los pacientes en hemodiálisis
en el periodo estival.

5.  Establecer un sistema de detección precoz del fracaso renal agudo en hospitales
donde no haya sección o servicio de nefrología, con el fin de disminuir la necesidad de
traslado  a  centros  de  referencia  para  llevar  a  cabo  hemodiálisis  urgentes  o  no
programadas.

6. Estudiar planes para aumentar los centros públicos de tratamientos de hemodiálisis y
optimizar los recursos sanitarios con el fin de mejorar el seguimiento, disminuir la tasa
de  hospitalización  y  facilitar  el  desarrollo  de  técnicas  de  tratamiento  domiciliarias
(diálisis peritoneal y hemodiálisis en casa).

7. Realizar el seguimiento de acceso a listas de espera para tratamientos de trasplante
renal entre departamentos de salud como indicador de calidad y equidad asistencial.

8.  Planificar  el  inicio  del  programa  de  trasplante  renal  en  el  Hospital  General  de
Castellón para el año 2019, por criterios de calidad y equidad asistencial a la población,
siguiendo los criterios y las indicaciones de la Organización Nacional de Trasplantes.

9. Dotar el Departamento de Salud de Vinaròs de sección de nefrología y de un centro
público de hemodiálisis.

10. Estudiar la creación de una sección de nefrología en el departamento de salud de la
Plana.

11. Estudiar la viabilidad de implantar una unidad de hemodiálisis en el Hospital de la
Plana.

12. Dar cuenta a Les Corts del grado de cumplimiento de esta resolución en el plazo de
seis meses. Palau de les Corts - Valencia, 14 de mayo de 2018 - La presidenta María
José Catalá Verdet - La secretaria Mónica Álvaro Cerezo.

Por  todo  lo  expuesto,  acogiéndonos  a  la  condición  de  pacientes  asegurados  o
beneficiarios de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de
agosto, por el que se regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la
asistencia  sanitaria  en  España,  con  cargo  a  fondos  públicos,  a  través  del  Sistema
Nacional de Salud, y al Decreto Ley 3/2016, de 24 de julio, del Consell, por el que se
regula  el  acceso  a  la  sanidad  universal  en  la  Comunitat  Valenciana  en  los
Departamentos  de  Salud  de  la  Consellería  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  y
haciendo  uso  del  derecho  que  nos  otorga  el  vigente  Reglamento  de  Participación
Ciudadana, 

SOLICITAMOS A los Ayuntamientos de las comarcas afectadas y que forman parte del
Departamento de Salud de Vinaròs que apoyen nuestras reivindicaciones incluyendo la
presente moción en la Orden del Día de su próximo Pleno Ordinario Municipal, y se
adopten los siguientes: 

ACUERDOS 

-  Que se inste a la  Conselleria  de Sanitat  Universal  i  Salut  Pública a resolver,  con
urgencia,  la  proposición  no de ley  sobre  la  asistencia  sanitaria  a  enfermos renales
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crónicos aprobada el pasado día 14 de mayo de 2018. Resolución 1381/IX, publicada
en BOC 290/IX del 29/06/18.

- Que se dote, con urgencia, al Hospital Comarcal de Vinaròs de sección de nefrología y
de un centro público de hemodiálisis.

-  Comunicar  los  acuerdos  presentes  a  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  y  Salut
Pública  a la Asociación APFERCOM NORD CASTELLÓ.”

Àudio Part resolutiva: (prémer alhora Ctrl i l’enllaç)

https://www.youtube.com/watch?v=puhck4NuRCE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nodRi0KkXjs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0A4QZcZzVVA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Cq-33h2TyWM&feature=youtu.be

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

10.- 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 d’agost de 2018, que consten al llibre de Decrets des del número DECRET 2018-
1555 de 01/08/18 al DECRET 2018-1699 de 31/08/2018.

C) PRECS I PREGUNTES 

11.- Precs i Preguntes.

• Àudio Precs i Preguntes:

• Mª Dolores Miralles Mir

- Rentapeus platja Fortí.
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- Tancament carrer Santa Magdalena.

- Tancament local per decret Alcaldia.

• Lluís Batalla Callau

- Més cura en la protecció de dades.

- S’aplique l’ordenança contra el mosquit tigre en solars públics.

- Solució aparcament autocaravanes passeig Fóra Forat.

- Solució problemàtica piscina.

- Assemblees veïns casc històric.

- Assistència alcalde Consell Redacció Diariet.

- Informació sobre nous projectes de l’equip de govern.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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