Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/04

El ple

Extraordinària.

Data

21 / febrer / 2019

Durada

Des de les 09.30 fins a les 10:32 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

NO

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

NO
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Tipus de convocatòria

Número : 2019-0004 Data : 01/04/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Enric Pla Vall ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 02/04/2019
HASH: 105be687fcc6e95455bd9206961a85af

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 01/04/2019
HASH: 899a011874e600ef0954786f36e79e94

ACTA

JUAN AMAT SESÉ

SI

PP

LUIS GANDÍA QUEROL

SÍ

PP

CARLA MIRALLES CASTELLÁ

SÍ

PP

AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL

NO

PP

ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN

NO

PP

MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL

SI

PP

ANA BELÉN MATAMOROS CENTELLES

SÍ

ACORD CIUTADÀ

JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU

SI

PVI

MARÍA DOLORES MIRALLES MIR

SI

Excuses presentades:

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. Expedient 1089/2019. Dictamen sobre sol·licitud d’ajuda d’inclusió en el Pla
Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló per a l’exercici
2019 (PLA CASTELLÓ 135).

ACTA DEL PLE

«MARIA DEL CARMEN RUIZ RUEDA», per malaltia.
«JUAN BAUTISTA JUAN ROIG»
«AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL»
«ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN»

Número : 2019-0004 Data : 01/04/2019

PP

Tipus de votació: Ordinària
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Ordenació del Territori de data 12 de febrer de
2019, dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures en sessió de
data 18 de febrer de 2019:
“Vista la publicación de las bases que regirán la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de Castellón, dentro del Plan 135 para
el año 2019 en el B.O.P. nº 11 de fecha 24 de enero de 2019.
Visto que según las citadas bases el importe asignado al Ayuntamiento asciende a
150.000,00 euros.
Vistas las necesidades del Ayuntamiento contempladas en las memorias de los
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Favorable

proyectos , respecto a las obras de ampliación del cementerio municipal, dada la escasez
de nichos existentes en la actualidad.
Asimismo la obra de “ remodelación de aceras en la zona verde de la Colonia Europa”,
supone dotar de accesibilidad un espacio público.
Se somete a Dictamen de la Comisión Informativa del Area de Infraestructuras, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
1. Solicitar la inclusión de este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Obras y Servicios de
la Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2019 (Plan 135) de las siguiente
actuación de inversión real (obras):

- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 17.800 (IVA incluido)
determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 102.3 LCSP.
2. Comprometerse a la aportación económica en la cuantía que exceda de la cantidad
máxima subvencionable.
3. Comunicar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.”

2. Expedient 1376/2019. Dictamen sobre sol·licitud d’ajuda prevista per a l’execució
del Projecte de millora i modernització del Polígon Planes Altes.
Favorable
Tipus de votació: Ordinària
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Ordenació del Territori de data 15 de febrer de
2019, dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures en sessió de
data 18 de febrer de 2019:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DEL AREA DE URBANISMO

3

ACTA DEL PLE

-PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ACERAS EN LA ZONA VERDE DE LA COLONIA
EUROPA.
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- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 132.194,28€ (IVA incluido)
determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 102.3 LCSP.

Número : 2019-0004 Data : 01/04/2019

- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 208 NICHOS, en una única manzana de dos
fachadas con un total de 26 nichos por planta y fachada y cuatro alturas.

Habiéndose publicado la convocatoria de subvenciones para los proyectos de inversión
para la mejora , modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y emplazamientos tecnológicos, con cargo al presupuesto del ejercicio
2019.DOG n.º 8.471 de fecha 24.01.2019.
Visto que se ha elaborado la documentación necesaria que debe acompañar la solicitud
de subvención.
Se somete a Dictamen de la Comisión Informativa del Area de Infraestructuras, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Tipus de votació: Ordinària
Unanimitat/Assentiment

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 de la Regidoria d’Hisenda i Ocupació de data 15 de febrer de
2019:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
María Cano Palomo, regidora d’Ocupació de l’Ajuntament de Vinaròs, en relació amb
l‘ORDRE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d‘Economia Sostenible, Sectors
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Favorable
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3. Expedient 1438/2019. Proposta per a la ratificació del Decret d’Alcaldia número
201999-0509, de 13 de febrer, d’autorització a l’Ajuntament de Benicarló per a
sol·licitar el projecte Et Formem Pacte Maestrat Litoral.

ACTA DEL PLE

Solicitar la ayuda prevista en la convocatoria publicada en el DOG n.º8.471 de fecha
24.01.2019, para la ejecución del “ Proyecto de mejora y Modernización del Polígono
Planes Altes” por importe de 201.345 euros, de conformidad con la memoria técnica
redactada.»

Productius, Comerç i Treball, per la qual s‘aproven les bases reguladores del programa
mitxt d‘ocupació i formació Escoles d‘Ocupació Et Formem, destinat a persones amb
dificultats d‘inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOCV núm. 8087, de
19 de juliol de 2017).

Atesa l’acta de la sessió del Consell Rector de l’Acord Pacte territorial per l’ocupació
Maestrat Litoral, celebrada a Benicarló en data 6 de febrer, en que s’acorda que
l’Ajuntament de Benicarló qui tramite l’expedient de sol·licitud a la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a participar en esta convocatòria.
Vist que la participació de l’Ajuntament de Vinaròs en el projecte mixt de
Formació-Ocupació, es considera d’interés social, donat que estos projectes s’emmarquen
en l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació , la qual s’articularà entorn a l’eix
Formació, entre altres, incloent-hi les actuacions de formació professional per a l’ocupació
adreçades a l’aprenentatge, formació, requalificació o reciclatge professional i de formació
en alternança amb l’activitat laboral, i també als programes públics d’ocupació i formació
que permeten a les persones beneficiàries adquirir competències o millorar l’experiència
professional, per a millorar la seua qualificació i facilitar-los la inserció laboral.
Atès que la participació en este projecte no té cost econòmic per a l’Ajuntament de
Vinaròs.
Vist el Decret 2019-0509, de 13 de febrer, d’autorització a l’ Ajuntament de Benicarló per a
sol·licitar el projecte Et Formem pacte Maestrat Litoral.
Vist l’informe tècnic justificatiu de la urgència, emès per l’Agent de Desenvolupament Local
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«En el cas d’acords/pactes territorials constituïts a l’empara del que s’estableix en l’article
2.1 apartat a i b de l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases
reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, quan l’àmbit d’actuació incloga més
d’una entitat local, només podrà presentar sol·licitud una de les entitats que l’hagueren
subscrit que haurà de disposar de l’acreditació de les especialitats incloses en el projecte.
Per a l’admissió de la sol·licitud s’hauran d’aportar els acords corresponents del ple de la
corporació i, si escau, els convenis interadministratius en què es regulen expressament els
compromisos assumits per al desenvolupament del projecte».

ACTA DEL PLE

Atès que per ORDRE 19/2018 de 25 d‘octubre, de la Conselleria d‘Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball (DOCV NÚM. 8412, de 29.10.2018), es modifica
l‘Ordre 14/2017, incloent com a entitats que podran promoure i ser beneficiàries de les
subvencions regulades en l‘Ordre 14/2017. S‘afig un paràgraf últim a l’apartat 1 de l’article
2 amb la redacció següent:

Número : 2019-0004 Data : 01/04/2019

Atès que els municipis d‘Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, Peníscola, Càlig,
Sant Jordi, Benicarló, Vinaròs i Sant Rafel del Riu, van acordar pels respectius plens
municipals constituir el Pacte Territorial per l‘Ocupació Maestrat Litoral, juntament amb les
entitats socials CCOO i UGT la CEC (Confederació d‘empresaris de Castelló), d’acord
amb l’establert en l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establixen les bases reguladores del
programa de foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local
de la Comunitat Valenciana.

d’este Ajuntament.
Previ informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en
este assumpte.
Al PLE de la Corporació proposo l’adopció del següent acord:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 2019-0509, de 13 de febrer, d’autorització a l’
Ajuntament de Benicarló per a sol·licitar el projecte Et Formem pacte Maestrat Litoral, que
te el següent tenor literal
«Enric Pla Vall, en relació amb l’expedient que es tramita per a realitzar el projecte Et
Formem pacte Maestrat Litoral
Vista la proposta de resolució formulada per la regidora d’ocupació, Maria Cano.

Tercer.- Este acte s’haurà de ratificar pel Ple en la pròxima sessió plenària que es celebre.
Quart.- Remetre un certificat d’este acord a l’Ajuntament de Benicarló »

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de
Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicarló, Peníscola, Càlig, Santa Magdalena de Polpis, Sant
Jordi i Sant Rafel del Riu, entitats totes elles adherides al Pacte Territorial per l’Ocupació
Maestrat Litoral.

ACTA DEL PLE

Primer.- Autoritzar l’Ajuntament de Benicarló a sol·licitar la subvenció a la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a la realització del
projecte Et Formem Pacte Maestrat Litoral

Número : 2019-0004 Data : 01/04/2019

Vista la urgència per la finalització del termini per a sol·licitar el projecte

