Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/018

El ple

Ordinària.

Data

25 / octubre / 2018

Durada

Des de les 19.30 fins a les 21.30 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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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Enric Pla Vall ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 10/01/2019
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 10/01/2019
HASH: 899a011874e600ef0954786f36e79e94

ACTA

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

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de sessions anteriors, de dates
27.09.2018 (Exp. PLN/2018/16) i 11.10.2018 (Exp. PLN/2018/17) 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.
Intervé el portaveu del Grup Municipal Popular, Juan Amat Sesé, fent observacions a l’acta
de la sessió ordinària de data 27.09.2018 (Exp. PLN/2018/16), i indica que vol fer tres
rectificacions. Informades desfavorablement per la Secretaria de la Corporació les
rectificacions, aquestes es passen a debatre.
Finalitzat el debat, pren la paraula la Presidència per a tancar el punt de l’ordre del dia i
per a dir, que per part de l’equip de govern no ha hagut cap instrucció al secretari en
l’elaboració de l’acta i que, segons ell té entès, l’únic regidor que ha anat a la Secretaria a
pressionar per a que es redactés una acta o una altra, ha estat el regidor Juan Amat.
Per al·lusions, el regidor Juan Amat demana a l’alcalde que li done la paraula al Sr.
Secretari per tal que es pronuncie sobre si per part del Sr. Juan Amat va ser pressionat per
a que es redactés un acta o un altra.
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ACTA DEL PLE

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.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

JUAN AMAT SESÉ

Codi Validació: 4KY67G3NHFRYEAASQ2EDMMF9M | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 21

PP

L’alcalde seguidament me pregunta a mi, qui subscriu, si és veritat o no aquesta afirmació.
El Secretari pren la paraula i diu literalment: «El señor Amat vino a la Secretaria a
decirme, que yo no podía poner en el acta cosas que estaban fuera de micrófono. A lo que
yo le contesté: ¡Cómo que no!, ¿entonces que hago yo aquí?. Si está grabado, y como lo
que está grabado ya es fe pública, ¿entonces que hago yo aquí?. A lo que el concejal
Juan Amat me contestó que si lo ponía, me impugnaría el acta».
El regidor Juan Amat pren la paraula i torna a insistir en que la pregunta era clara, si el
secretari havia estat pressionat per a modificar l’acta, i que la contestació és clara: si o no.
L’alcalde treu la paraula al Sr. Juan Amat, dient-li que ja ha estat contestat.
El regidor Juan Amat demana que conste expressament en acta que el secretari no ha
afirmat que va ser pressionat per ell, a la qual cosa l’alcalde demana que conste en acta la
literalitat del que el secretari ha contestat.

10 vots a favor (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI) i 11 vots en contra (5 vots TSV, 4
vots PSPV i 2 vots Compromís).
A la vista de l’anterior es desestimen per majoria la rectificacions proposades.
Un cop votades les rectificacions es passa a votar la ratificació de les actes, amb els
següents resultats:
Votació de l’acta del Ple ordinari de data 27.09.2018 (Exp. PLN/2018/16):
11 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís)

ACTA DEL PLE

Votació de les rectificacions proposades a l’acta de data 27.09.2018 (Exp.
PLN/2018/16):

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

Es tanca el debat i es passa a votació.

A la vista de l’anterior, s’aprova per majoria l’acta de la sessió de data 27.09.2018
(Exp. PLN/2018/16).
Votació de l’acta de la Ple extraordinari de data 11.10.2018 (Exp. PLN/2018/17):
20 vots a favor i 1 abstenció (del regidor Juan Bta. Juan per no haver assistit a la
sessió).

2.- Expedient 7918/2018.- Dictamen sobre rectificació per error material del llistat
dels beneficiaris de les prestacions socials de 2017.
Favorable
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10 vots en contra (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI).

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: 8 vots (PP)
Abstencions: 0 abstencions

A la vista de la proposta de la Regidoria de RRHH de data 16 d’octubre de 2018,
dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i Recursos Humans en
sessió de data 19 d’octubre de 2018: :
«PROPOSTA REGIDOR/A

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
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«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.

ACTA DEL PLE

En sessió plenària de data 27 de setembre de 2018, es va aprovar la proposta següent:

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

Expedient: 7918/2018
Assumpte: RECTIFICACIO PER ERROR MATERIAL
Proposta beneficiaris de les prestacions socials corresponents a l'any 2017

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
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Posteriorment s’ha observat l’existència d’un error material, derivat de la taula excel del
repartiment del personal funcionari, habent-se omés les dos primeres cel·les. Aquesta
errada no afecta a l’import previst en la partida pressupostària 221.162.09.01, únicament
al percentatge a percebre.

SEGON: Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les quantitats
indicades en la taula anexa.»

3.- Expedient 10972/2018.- Dictamen sobre sol·licitud de reajust de les anualitats per
les actuacions per delegació de competències de Jaume I, Misericòrdia, Leopoldo
Querol i J. Vilaplana.

ACTA DEL PLE

PRIMER: Rectificar per error material, el llistat dels beneficiaris de les prestacions socials
de 2017, relatiu al personal funcionari, d’acord a la nova taula que s’adjunta a l’expedient.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

Per tot açó, el regidor de Recursos Humans, previ dictamen de la CIERH, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV i
2 vots COMPROMÍS)
En contra: 0 vots
Abstencions: 10 abstencions (8 abstencions PP,
1 abstenció AC i 1 abstenció PVI)
A la vista dels informes-proposta emesos conjuntament per la TAG de Contractació,
Intervenció Municipal i Secretaria General de dates 19 d’octubre de 2018, i dictaminats per
la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i Recursos Humans en sessió de data 19
d’octubre de 2018: :
«“Exp.: 10972/2018 – SOL·LICITUD REAJUST ANUALITATS - Delegació competències
actuacions a realitzar al CEIP JAUME I; obres finançades per la Generalitat Valenciana
amb càrrec al programa EDIFICANT
INFORME PROPOSTA REAJUSTAMENT PRESSUPOSTARI PLA EDIFICANT
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Favorable

En relació a la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a
l’Ajuntament de Vinaròs per a les actuacions a realitzar al CEIP JAUME I, INFORMO el
següent:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei
5/2017, de 20 d’octubre del consell pel que s’estableix el règim jurídic de cooperació entre
la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció,
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava
que es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº
2018-92 de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.
TERCER.- Per acord Plenari de data 4 de maig de 2018 en el que es feia referència a la
consulta als consells escolar dels centres i consell escolar municipal, es va acordar
sol·licitar la delegació de competències dins del Pla Edificant per a les actuacions previstes
tant al CEIP MISERICÒRDIA, IES LEOPOLDO QUEROL, com construcció del CEIP
JAUME I.

ACTA DEL PLE

Així mateix a la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina que
les administracions educatives podran establir procediments i instruments per a afavorir i
estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres
educatius i administracions públiques.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de
maig, d’Educació, que estableix que les administracions educatives i les corporacions
locals coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos
destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei.

QUART.- En data 16 de maig de 2018 es va emetre Proposta de resolució del Conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en matèria
d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació: NOVA
CONSTRUCCIÓ DEL centre CEIP JAUME I.
En data 24 de maig de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar acceptar la delegació de
competències proposta pel Conseller d’Educació.
En data 30 de maig de 2018 es va emetre Resolució del Conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d’infraestructures
educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació: NOVA CONSTRUCCIÓ del centre
CEIP JAUME I.
Per a la realització d’aquesta actuació es finançava l’Ajuntament de Vinaròs en un import
de 5.808.878,73 €
CINQUÈ.- L'Ajuntament de Vinaròs per Acord de la Junta de Govern local de data 24 de
setembre de 2018, va aprovar l'expedient per a la contractació dels serveis de redacció del
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A més del dit acord Plenari es va remetre a la Generalitat Valenciana les memòries
tècniques de cadascuna de les actuacions, d’acord amb el disposat a l’art. 7 del DL 5/2017.

projecte bàsic i d’execució i direcció facultativa de les obres del CEIP JAUME I, per
procediment obert i tramitació urgent, i va aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de condicions tècniques.
En la data d’aquest informe encara no s’ha resolt l’esmentada licitació.
SISÈ.- Tal i com s’ha esmentat en la Resolució de delegació de competències es
disposava que l’import de la delegació pujava un total de 5.808.878,73 €, import que es
desglossava en les anualitats següents:
2018…. 175.341,91 €
2019…. 4.506.829,46 €
2020…. 1.126.707,36 €

VUITÈ.- Vist que s’ha rebut en data 10 d’octubre comunicació de la Secretària autonòmica
d’Educació i Investigació sobre ajust d’anualitats, en la que s’indica que es necessari que
cada ajuntament revise en la Resolució de delegació de competències, la quantitat
sol·licitada i assignada a cada un dels exercicis, passant els imports no executats de 2018
a 2019, de 2019 a 2020 i de 2020 a 2021 i que aquestos reajustos d’anualitats s’hauran de
sol·licitar abans del 7 de novembre i per mitjà d’aprovació del Ple de la Corporació, és per
aquesta raó per la que s’emet aquest informe/proposta.
FONAMENTS DE DRET
I. Art. 5.3 del Decret Llei 5/2017 del Consell de 20 d’octubre pel qual s’estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la comunitat
Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres
públics docents de la Generalitat que estableix: «sense perjuí del que disposa l’article deu
del present decret llei, el finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les
actuacions delegades»
II. Apartat 1 del RESOLC de la Resolució de delegació de competències que estableix:
«En el cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les
necessitats reals que en l’ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions,
l’entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d’antelació a la fi del
corresponent exercici pressupostari»
Atès tot l’exposat, SOL·LICITEM al PLE de la Corporació l’ADOPCIÓ del següent ACORD,
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SETÈ.- Tot i el desglossament d’anualitats previst en la Resolució de delegació de
competències, i essent que ens trobem ja en l’últim trimestre de l’any, val a dir que
l’execució real de les actuacions delegades únicament permetrà fer una despesa durant
l’any 2018 per import de 36.717,86 € com a màxim, import corresponent a la redacció del
Projecte Bàsic de construcció del CEIP JAUME I (import detallat en els Plecs administratius
que regulen la licitació de la redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció facultativa –
Exp. 6593/2018)

ACTA DEL PLE

2022…. 0 €

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

2021…. 0 €

PRIMER .- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el
reajustament de les anualitats per a les actuacions a realitzar al CEIP JAUME I de Vinaròs,
ajustant-les al següent:
2018....... 36.717,86 €
2019....... 4.645.453,51 €
2020...... 1.126.707,36 €
2021...... 0 €
2022...... 0 €

En relació a la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a
l’Ajuntament
de
Vinaròs
per
a
les
actuacions
a
realitzar
al CEIP
MISERICÒRDIA, INFORMO el següent:

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei
5/2017, de 20 d’octubre del consell pel que s’estableix el règim jurídic de cooperació entre
la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció,
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.
Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de
maig, d’Educació, que estableix que les administracions educatives i les corporacions
locals coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos
destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei.
Així mateix a la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina que
les administracions educatives podran establir procediments i instruments per a afavorir i
estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres
educatius i administracions públiques.
SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava
que es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº
2018-92 de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.
TERCER.- Per acord Plenari de data 4 de maig de 2018 en el que es feia referència a la
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INFORME PROPOSTA REAJUSTAMENT PRESSUPOSTARI PLA EDIFICANT

ACTA DEL PLE

Exp.: 10972/2018 – SOL·LICITUD REAJUST ANUALITATS - Delegació competències
actuacions a realitzar al CEIP MISERICÒRDIA; obres finançades per la Generalitat
Valenciana amb càrrec al programa EDIFICANT

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT”

consulta als consells escolar dels centres i consell escolar municipal, es va acordar
sol·licitar la delegació de competències dins del Pla Edificant per a les actuacions previstes
tant al CEIP MISERICÒRDIA, IES LEOPOLDO QUEROL, com construcció del CEIP
JAUME I.
A més del dit acord Plenari es va remetre a la Generalitat Valenciana les memòries
tècniques de cadascuna de les actuacions, d’acord amb el disposat a l’art. 7 del DL 5/2017.
QUART.- En data 8 de maig de 2018 es va emetre Proposta de resolució del Conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en matèria
d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació: ampliació entrada,
banys d’infantil, arreglo tanca exterior, xarxa porteria del centre CEIP MARE DE DÉU DE
LA MISERICÒRDIA.

CINQUÈ.- L'Ajuntament de Vinaròs per Decret d’alcaldia de data 13 de juliol de 2018, va
aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de referència per procediment obert i
tramitació urgent, i va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
condicions tècniques.
SISÈ.- Per decret d’Alcaldia nº 2018-1586 de data 6 d’agost de 2018 es va aprovar
l’adjudicació del contracte administratiu d’obres A REALITZAR AL CEIP MARE DE DÉU DE
LA MISERICÒRDIA; OBRES FINANÇADES PER LA GENERALITAT VALENCIANA AMB
CÀRREC AL PROGRAMA EDIFICANT (Expte. 6841/2018), a l’empresa SOLVI OBRES I
SERVEIS S.L., amb CIF: B-12643029, per un preu de 76.150,82 € (IVA exclòs) i la resta de
condicions indicades en la seua oferta.
SETÈ.- En data 7 d’agost de 2018 es va subscriure contracte amb la dita empresa, havent
emès acta de replanteig i d’inici d’obra.
Val a dir que per escrit de data 14 d’agost es va remetre a la Conselleria còpia de l’acta de
replanteig e inici d’obra donant compliment així al compromís adquirit per l’Ajuntament amb
l’acceptació de la delegació de competències de comunicar a la Conselleria l’inici de l’obra
i aportar còpia de l’acta de replanteig e inici d’obra.
VUITÈ.- Tal i com s’ha esmentat en la Resolució de delegació de competències es
disposava que l’import de la delegació pujava un total de 124.126,90 €, import que es
desglossava en les anualitats següents:
2018…. 6.969,57 €
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Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

Per a la realització d’aquesta actuació es finançava l’Ajuntament de Vinaròs en un import
de 124.126,90 €
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En data 30 de maig de 2018 es va emetre Resolució del Conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d’infraestructures
educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació: ampliació entrada, banys d’infantil,
arreglo tanca exterior, xarxa porteria del centre CEIP MARE DE DÉU DE LA
MISERICÒRDIA.

ACTA DEL PLE

En data 24 de maig de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar acceptar la delegació de
competències proposta pel Conseller d’Educació.

2019…. 117.157,33 €
2020…. 0 €
2021…. 0 €
2022…. 0 €
Tot i això, fruit de les baixes producte del procediment de licitació, el contracte per a la
realització de les dites actuacions es va adjudicar per un import de 76.150,82 € (IVA
exclòs), quantitat sensiblement inferior a l’import de la delegació de competències.

A més a més l’execució de les actuacions es portarà a terme únicament durant l’exercici
2018, produint-se per tant un desajust entre les anualitats concedides i les necessitats
reals que requereix el desenvolupament de les actuacions.
DÈCIM.- Aquest Ajuntament per escrit de data 14 d’agost de 2018 ja va informar a la
Conselleria d’Educació d’aquesta circumstància i ja va sol·licitar el reajusts d’anualitats per
a les actuacions a realitzar al CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia.
Tot i això, s’ha rebut en data 10 d’octubre comunicació de la Secretària autonòmica
d’Educació i Investigació sobre ajust d’anualitats, en la que s’indica que aquestes s’hauran
de sol·licitar abans del 7 de novembre i per mitjà d’aprovació del Ple de la Corporació, raó
que motiva l’emissió d’aquest informe/proposta.

ACTA DEL PLE

NOVÈ.- L’Ajuntament de Vinaròs tal i com permetia el Decret llei 5/2017 de 20 d’octubre,
del Consell pel que s’establia el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les
administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma, i equipaments de centres públics docents de la Generalitat, avançarà
el crèdit per al pagament de les obres al CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

En el moment de l’emissió d’aquest informe, s’estan executant les dites actuacions/obres.

I. Art. 5.3 del Decret Llei 5/2017 del Consell de 20 d’octubre pel qual s’estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la comunitat
Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres
públics docents de la Generalitat que estableix: «sense perjuí del que disposa l’article deu
del present decret llei, el finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les
actuacions delegades»
II. Apartat 1 del RESOLC de la Resolució de delegació de competències que estableix:
«En el cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les
necessitats reals que en l’ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions,
l’entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d’antelació a la fi del
corresponent exercici pressupostari»
Atès tot l’exposat, SOL·LICITEM al PLE de la Corporació l’ADOPCIÓ del següent ACORD,
PRIMER I ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el
reajustament de les anualitats per a les actuacions a realitzar al CEIP MARE DE DÉU DE
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FONAMENTS DE DRET

LA MISERICÒRDIA de Vinaròs, ajustant-les al següent:
2018......... 124.126,90 €
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»
“Exp.: 10972/2018 – SOL·LICITUD REAJUST ANUALITATS - Delegació competències
actuacions a realitzar a l’IES LEOPOLDO QUEROL; obres finançades per la Generalitat
Valenciana amb càrrec al programa EDIFICANT INFORME PROPOSTA REAJUSTAMENT
PRESSUPOSTARI PLA EDIFICANT
En relació a la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a
l’Ajuntament de Vinaròs per a les actuacions a realitzar a l’IES LEOPOLDO QUEROL,
INFORMO el següent:

Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de
maig, d’Educació, que estableix que les administracions educatives i les corporacions
locals coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos
destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei.
Així mateix a la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina que
les administracions educatives podran establir procediments i instruments per a afavorir i
estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres
educatius i administracions públiques.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei
5/2017, de 20 d’octubre del consell pel que s’estableix el règim jurídic de cooperació entre
la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció,
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

ANTECEDENTS DE FET

TERCER.- Per acord Plenari de data 4 de maig de 2018 en el que es feia referència a la
consulta als consells escolar dels centres i consell escolar municipal, es va acordar
sol·licitar la delegació de competències dins del Pla Edificant per a les actuacions previstes
tant al CEIP MISERICÒRDIA, IES LEOPOLDO QUEROL, com construcció del CEIP
JAUME I.
A més del dit acord Plenari es va remetre a la Generalitat Valenciana les memòries
tècniques de cadascuna de les actuacions, d’acord amb el disposat a l’art. 7 del DL 5/2017.
QUART.- En data 8 de maig de 2018 es va emetre Proposta de resolució del Conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en matèria
d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació: Canvi finestres,
millora vestíbul i sala d’actes, enlluernat nocturn portes d’accés del centre IES LEOPOLDO
QUEROL
En data 24 de maig de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar acceptar la delegació de
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SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava
que es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº
2018-92 de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.

competències proposta pel Conseller d’Educació.
En data 30 de maig de 2018 es va emetre Resolució del Conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d’infraestructures
educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació: Canvi finestres, millora vestíbul i sala
d’actes, enlluernat nocturn portes d’accés del centre IES LEOPOLDO QUEROL
Per a la realització d’aquesta actuació es finançava l’Ajuntament de Vinaròs en un import
de 190.799,25 €

SETÈ.- En data 7 d’agost de 2018 es va subscriure contracte amb la dita empresa, havent
emès acta de replanteig i d’inici d’obra.
Val a dir que per escrit de data 14 d’agost es va remetre a la Conselleria còpia de l’acta de
replanteig e inici d’obra donant compliment així al compromís adquirit per l’Ajuntament amb
l’acceptació de la delegació de competències de comunicar a la Conselleria l’inici de l’obra
i aportar còpia de l’acta de replanteig e inici d’obra.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

SISÈ.- Per decret d’Alcaldia nº 2018-1585 de data 6 d’agost de 2018 es va aprovar
l’adjudicació del contracte administratiu d’obres A REALITZAR A L’IES LEOPOLDO
QUEROL CONSISTENT EN UNA NOVA AULA DE MÚSICA, ADAPTACIÓ SALÓ D’ACTES
I SERVEIS, SUBSTITUCIÓ FINESTRES E IL·LUMINACIÓ EXTERIOR ACCÉS CENTRE;
OBRES FINANÇADES PER LA GENERALITAT VALENCIANA AMB CÀRREC AL
PROGRAMA EDIFICANT (Expte. 6676/2018), a l’empresa PROMOCIONES 6 JOTAS S.L.,
amb CIF: B-12484010, per un preu de 119.417,00€ (IVA exclòs) i la resta de condicions
indicades en la seua oferta.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- L'Ajuntament de Vinaròs per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de
juliol de 2018, va aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de referència per
procediment obert i tramitació urgent, i va aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de condicions tècniques.

2018…. 23.070,57 €
2019…. 167.728,68€
2020…. 0 €
2021…. 0 €
2022…. 0 €
Tot i això, fruit de les baixes producte del procediment de licitació, el contracte per a la
realització de les dites actuacions es va adjudicar per un import de 119.417,00€ (IVA
exclòs), quantitat sensiblement inferior a l’import de la delegació de competències.
En el moment de l’emissió d’aquest informe, s’estan executant les dites actuacions/obres.
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VUITÈ.- Tal i com s’ha esmentat en la Resolució de delegació de competències es
disposava que l’import de la delegació pujava un total de 190.799,25 €, import que es
desglossava en les anualitats següents:

NOVÈ.- L’Ajuntament de Vinaròs tal i com permetia el Decret llei 5/2017 de 20 d’octubre,
del Consell pel que s’establia el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les
administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma, i equipaments de centres públics docents de la Generalitat, avançarà
el crèdit per al pagament de les obres de l’IES LEOPOLDO QUEROL.
Així tot i que l’execució de les actuacions també es portaran a terme en els exercicis 2018 i
2019, l’import que es satisfarà en cada anualitat serà diferent al previst en la Resolució de
delegació de competències, per la qual cosa es produirà un desajust entre les anualitats
concedides i les necessitats reals que requereix el desenvolupament de les actuacions.

I. Art. 5.3 del Decret Llei 5/2017 del Consell de 20 d’octubre pel qual s’estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la comunitat
Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres
públics docents de la Generalitat que estableix: «sense perjuí del que disposa l’article deu
del present decret llei, el finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les
actuacions delegades»
II. Apartat 1 del RESOLC de la Resolució de delegació de competències que estableix:
«En el cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les
necessitats reals que en l’ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions,
l’entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d’antelació a la fi del
corresponent exercici pressupostari»
Atès tot l’exposat, SOL·LICITEM al PLE de la Corporació l’ADOPCIÓ del següent ACORD,
PRIMER I ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el
reajustament de les anualitats per a les actuacions a realitzar a l’IES LEOPOLDO QUEROL
de Vinaròs, ajustant-les al següent:
2018.... 51.044,34 €
2019.... 139.754,91 €
2020…. 0 €
2021…. 0 €
2022…. 0 €
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»
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ACTA DEL PLE

FONAMENTS DE DRET
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Tot i això, s’ha rebut en data 10 d’octubre comunicació de la Secretària autonòmica
d’Educació i Investigació sobre ajust d’anualitats, en la que s’indica que aquestes s’hauran
de sol·licitar abans del 7 de novembre i per mitjà d’aprovació del Ple de la Corporació, raó
que motiva l’emissió d’aquest informe/proposta.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

DÈCIM.- Aquest Ajuntament per escrit de data 14 d’agost de 2018 ja va informar a la
Conselleria d’Educació d’aquesta circumstància i ja va sol·licitar el reajusts d’anualitats per
a les actuacions a realitzar a l’IES Leopoldo Querol.

Exp.: 10972/2018 – SOL·LICITUD REAJUST ANUALITATS - Delegació competències
actuacions a realitzar a l’ IES JOSÉ VILAPLANA; obres finançades per la Generalitat
Valenciana amb càrrec al programa EDIFICANT
INFORME PROPOSTA REAJUSTAMENT PRESSUPOSTARI PLA EDIFICANT
En relació a la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a
l’Ajuntament de Vinaròs per a les actuacions a realitzar a l’IES JOSÉ VILAPLANA,
INFORMO el següent:

Així mateix a la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina que
les administracions educatives podran establir procediments i instruments per a afavorir i
estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres
educatius i administracions públiques.
SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava
que es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº
2018-92 de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.
TERCER.- Per acord Plenari de data 17 de juliol de 2018 en el que es feia referència a la
consulta al consell escolar del centre i consell escolar municipal, es va acordar sol·licitar la
delegació de competències dins del Pla Edificant per a les actuacions previstes per a l’IES
JOSÉ VILAPLANA.
A més del dit acord Plenari es va remetre a la Generalitat Valenciana la memòria tècnica de
les actuacions a realitzar, d’acord amb el disposat a l’art. 7 del DL 5/2017.
QUART.- En data 21 de setembre de 2018 es va emetre Proposta de resolució del
Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de delegació de competències en
matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per l’actuació:
ADEQUACIÓ/AMPLIACIÓ DEL CENTRE IES JOSÉ VILAPLANA.
En data 11 d’octubre de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar acceptar la delegació de
competències proposta pel Conseller d’Educació.
En la data d’aquest informe s’està a l’espera d’emissió de la Resolució del Conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria
d’infraestructures
educatives
a
l’Ajuntament
de
Vinaròs
per
l’actuació:
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Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de
maig, d’Educació, que estableix que les administracions educatives i les corporacions
locals coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos
destinats a l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei
5/2017, de 20 d’octubre del consell pel que s’estableix el règim jurídic de cooperació entre
la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció,
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

ANTECEDENTS DE FET

ADEQUACIÓ/AMPLIACIÓ DEL CENTRE IES JOSÉ VILAPLANA.
Per a la realització d’aquesta actuació es finançava l’Ajuntament de Vinaròs, segons la
proposta de resolució del Conseller d’Educació en un import de 12.583.204,86 €, import
que es desglossava en les anualitats següents:
2018…. 339.260,32 €
2019…. 9.795.155,63 €
2020…. 2.448.788,91 €
2021…. 0 €

SISÈ.- Vist que s’ha rebut en data 10 d’octubre comunicació de la Secretària autonòmica
d’Educació i Investigació sobre ajust d’anualitats, en la que s’indica que es necessari que
cada ajuntament revise en la Resolució de delegació de competències, la quantitat
sol·licitada i assignada a cada un dels exercicis, passant els imports no executats de 2018
a 2019, de 2019 a 2020 i de 2020 a 2021 i que aquestos reajustos d’anualitats s’hauran de
sol·licitar abans del 7 de novembre i per mitjà d’aprovació del Ple de la Corporació.
Tot i com ja s’ha exposat, la Resolució de delegació de competències en el moment de
l’emissió d’aquest informe encara no s’ha emès, però essent previsible que la mateixa
reculla els imports i anualitats de la proposta de delegació de competències, és per
aquesta raó per la que s’emet aquest informe/proposta.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- Tot i el desglossament d’anualitats previst en la proposta de Resolució de
delegació de competències, i essent que ens trobem ja en l’últim trimestre de l’any, val a dir
que la difícil tramitació que suposa els processos de licitació i adjudicació de les actuacions
delegades previsiblement no permetrà fer cap despesa durant l’any 2018.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

2022…. 0 €

I. Art. 5.3 del Decret Llei 5/2017 del Consell de 20 d’octubre pel qual s’estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la comunitat
Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres
públics docents de la Generalitat que estableix: «sense perjuí del que disposa l’article deu
del present decret llei, el finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les
actuacions delegades»
II. Apartat 1 del RESOLC de la Resolució de delegació de competències que estableix:
«En el cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les
necessitats reals que en l’ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions,
l’entitat local proposarà el seu reajustament amb almenys un mes d’antelació a la fi del
corresponent exercici pressupostari»
Atès tot l’exposat, SOL·LICITEM al PLE de la Corporació l’ADOPCIÓ del següent ACORD,
PRIMER I ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el
reajustament de les anualitats per a les actuacions a realitzar a l’IES JOSE VILAPLANA de
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FONAMENTS DE DRET

Vinaròs, ajustant-les al següent:
2018....... 0 €
2019....... 10.134.415,95 €
2020....... 2.448.788,91 €
2021...... 0 €

4.- Expedient 5109/2018.- Dictamen sobre ratificació d’acta de cessió de terrenys
per a vial públic en Pda. Boverals, CN-238, Km. 0,300.
Favorable

A la vista de l’Acta de cessió de terrenys per a vial públic en Pda. Boverals, CN-238,
Km.0,300 signada en data 22 d’agost de 2018, dictaminada per la Comissió Informativa
de l’Àrea d’Infraestructures en sessió de data 1 d’octubre de 2018, es sotmet a
ratificació:
«ACTA DE CESIÓN DE TERRENO CON DESTINO VIAL

ACTA DEL PLE

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

2022...... 0 €»

Sergio Ramon Giner Bort, mayor de edad, con DNI 73393017 V , con domicilio en Paseo
Colon, 29 6º B , localidad Vinaròs, en representación de Davima Motors, Sociedad
Limitada, con CIF B12401659 , propietaria del terreno de la calle Ctra. Nac. 238 km.
0,300 (catastro Cr. Ulldecona, 16)
Reconociéndose a los asistentes la capacidad legal necesaria para el presente acto y da
fe de ello el Secretario del Ayuntamiento, se reúnen en la Casa Consistorial a los efectos
de formalizar el Acta de Cesión Obligatoria de Viales conforme al artículo 30.3 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad de actos de naturaleza urbanística, que conforme el artículo 2 de la misma
norma constituye título suficiente para su inscripción.
Los intervinientes,
EXPONEN
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Comparecen de una parte, Alcalde-Presidente Enric Pla Vall, en nombre y representación
del Ayuntamiento de Vinaròs y de otra,

Primero.- Que Sergio Ramon Giner Bort, mayor de edad, con DNI núm. 73393017 V ,
con domicilio en Paseo Colon, 29 6º B, localidad Vinaròs, en representación de Davima
Motors, Sociedad Limitada, con CIF B12401659, propietaria del terreno de la calle Ctra.
Nac. 238 km. 0,300 (catastro Cr. Ulldecona, 16) referencia catastral
5849104BE8854N0001BG.
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LOTUP 5/2014, procede la
transmisión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos de la titularidad dominical del terreno que a continuación se describe y
que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.

C E D E N gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es
representado en este acto por Enric Pla Vall, alcalde-presidente.

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO CEDIDO
CON DESTINO A VIAL PUBLICO
Porción de terreno emplazado en término de Vinaròs, partida Boveral. Carretera nacional
de Vinaròs a Ulldecona N-238, punto kilométrico cero coma trescientos ( Según catastro
carretera de Ulldecona n.º 16 ), de forma rectangular- irregular y de superficie 518
m2 . Es parte de la finca de referencia catastral 5849104BE8854N.

ACTA DEL PLE

A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose
croquis de emplazamiento que forma parte de la presente acta:

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo
dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos
descritos.

Sus lindes son los siguientes:

SUR: Carretera nacional N-238 Vinaròs - Ulldecona
ESTE: Manuel Vinaja Dosdá ( Ref catas: 5849103BE8854N )
OESTE: Agustín Arnau ( Ref catas: 5849105BE8854N )
DATOS REGISTRALES: Finca n.º 32.984, tomo 1.488, libro 490, folio 114,
INSCRIPCIÓN 1ª.
DATOS CATASTRALES: Es parte de la finca de referencia catastral 5849104BE8854N..
TITULARIDAD: Davima Motors. Sociedad Limitada.
CERTIFICACIÓN GRÁFICA GEORREFERENCIADA ALTERNATIVA: Es la que se
corresponde con la parcela resultante 1A que queda reflejada en el informe de validación
gráfica CSV: FE5S2JG5CYZMFX3H que se adjunta la presente informe.
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NORTE : Resto de terreno del que se segrega

VALORACIÓN DEL TERRENO: La valoración del terreno objeto de cesión, adoptando
una valoración unitaria de 40 €/m², asciende a la cantidad de 20.720 €.
EDIFICACIÓN EXISTENTE: La parcela objeto de cesión contiene parte de la edificación
emplazada en la parcela original, que se corresponde con un edificio y uso anterior al
Plan General. Este edificio al ocupar terrenos viales está catalogado como edificio fuera
de ordenación nivel 1. Según el artículo 0.12.5 del Título Preliminar de la Normativa del
Plan General podrán otorgarse licencias para obras y usos provisionales siempre y
cuando no se modifique el uso genérico al que se destinaba el local o edificio, y las obras
a llevar a cabo se limiten a las dispuestas en los párrafos anteriores. A este fin, se
entenderá que las obras que podrán efectuarse se limitarán a conservación, entendiendo
como tales, las mínimas que permitan el normal desarrollo de la actividad que se solicita.

La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la
ratificación por el pleno de la aceptación de la misma.
Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican
y firman, ante mí la funcionaria.»

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la
división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea
forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno
resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta
innecesaria la expedición de la licencia de segregación.

ACTA DEL PLE

CROQUIS DEL TERRENO OBJETO DE CESIÓN: Es el que se corresponde con la
parcela 1A del informe de validación gráfica CSV: FE5S2JG5CYZMFX3H que se
adjunta..

Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV i
2 vots COMPROMÍS)
En contra: 8 vots(PP)
Abstencions: 2 abstencions (1 abstenció AC
i 1 abstenció PVI)
A la vista de l’informe-proposta emés pel coordinador municipal de Benestar Social en
data 18 d’octubre de 2018, dictaminat per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i
RRHH en sessió celebrada el dia 18 d’octubre de 2018:
«De acuerdo con la solicitud presentada por La Onada SL, en fecha 15 de octubre del
2018, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 172 y 175 del Real decreto
2568/1986 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales:, emito el siguiente
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5.- Expedient 227/2014.- Dictamen sobre sol·licitud de suspensió del termini de
l’acta de replanteig per l’inici de les obres de la Residència de la Tercera Edat.

INFORME PROPUESTA
PRIMERO. El artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el plazo máximo
legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se puede suspender, entre
otros supuestos, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o
distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser
comunicada a los mismos.

El inicio de las obras tendrá lugar mediante el acta de replanteo firmada mediante el
otorgamiento del acta de replanteo firmada por el ayuntamiento , el concesionario , la
dirección facultativa de las obras y la empresa constructora, acto al cual deberá ser
convocado el ayuntamiento por el concesionario con 10 días hábiles de antelación como
mínimo. En el acta de inicio se deberá hacer constar el Buen estado de las instalaciones
del centro de día de forma que las posibles deficiencias que surgirán durante la
ejecución de la obra serán de responsabilidad del adjudicatario de la residencia”.
Así mismo el punto tercero c) del PCAP, establece que:
“Los plazos podrán ser suspendidos o modificados por el periodo en que un tercer
agente inicie cualquier acto o procedimiento, ajeno al licitador , que precise de un tiempo
que pudiera dificultar la realización o paralización de la obra debiendo ser autorizada por
el ayuntmaiento , en todo caso, previa solicitud motivada del adjudicatario”.

ACTA DEL PLE

“En todo caso antes del inicio de las obras el proyecto de construcción de la residencia
deberá contar con el informe favorable de la oficina técnica de la Conselleria de
Bienestar Social, y la aprobación del Ayuntamiento así mismo el concesionario deberá
obtener los permisos oportunos (licencia de obras, ambiental, permiso favorable de Adif
Etc).

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

SEGUNDO. El PCAP que rige concesión, establecía en su punto 25 que:

— El artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- Vista la solicitud presentada por el concesionario solicitando la suspensión
del plazo para iniciar la obra (firma acta replanteo), justificada en la falta de informe
favorable de la oficina técnica de la Conselleria de Bienestar Social, el cual esta
solicitado desde el 22 de agosto del 2018.
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe
eleva la siguiente propuesta de resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la suspensión, de conformidad con el artículo 22.1.d de la Ley
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La Legislación aplicable viene determinada por:

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo para efectuar el acta de replanteo por el tiempo que
medie entre la petición y la recepción del informe.
SEGUNDA.- Notificar al interesado la adopción del siguiente acuerdo y la suspensión del
plazo para iniciar la obra. Asimismo, se notificará al interesado de la recepción del
informe.»

Pel Grup Municipal Socialista es proposa la retirada de la moció atès que se’ls comunica
que no serà signada pels grups municipals Acord Ciutadà i Partit Vinaròs Independent
moments abans de la celebració del Ple. Es passa a votar la retirada del punt, amb el
resultat següent: 11 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 1 vot COMPROMÍS i 1 vot
PVI) i 9 abstencions (8 abstencions PP i 1 abstenció AC), per la qual cosa es retira
aquesta moció.

ACTA DEL PLE

DE 1.- Expedient 11247/2018. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a
la concessió de distincions al cos de Policia Local, Brigada Municipal, Guàrdia Civil
i Bombers després de l’episodi de gota freda.

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

6.- Despatx extraordinari.

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 setembre de 2018, que consten al llibre de Decrets des del número DECRET
2018-1700 de 03/09/18 al DECRET 2018-1892 de 28/09/2018.

C) PRECS I PREGUNTES

8.- Precs i Preguntes.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

•

Àudio Precs i Preguntes:

•

J. Lluís Batalla Callau
- Augment passos de zebra als carrers Sant Blai i Llibertat.
- Signatures de empreses per a l’eliminació carril bici del polígon Portal del
Mediterrani.

•

Amparo Martínez Albiol

Juan Amat Sesé

ACTA DEL PLE

- Comunicat sindicat policia local per actuacions emergència gota freda.

Medi audiovisual complert (prémer alhora Ctrl i l’enllaç)
https://www.youtube.com/watch?v=juytlLVkGfA

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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•

Número : 2018-0017 Data : 10/01/2019

- Mal estat de l’asfalt zona costa nord.
- Manca de presencia policial CEIP Manuel Foguet.
- Recollida mobles en contenidors Av. Llibertat.
- Rosegadors y recollida brossa Costa Sud.

