
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ

Expedient núm.:8006/2015 

Identificació de la sessió
Caràcter de la sessió: extraordinària i urgent
Dia i Hora de la Reunió: 1 de juliol de 2015, a les 13:30 hores 
Convocatòria: 1ª
Lloc de Celebració: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall 

Regidors:

TSV
Hugo Romero Ferrer
Maria Isabel Vives Sebastià
Jan Valls Fernández
María del Carmen Ruiz Rueda
 
PSPV-PSOE
Guillem Alsina Gilabert
María Cano Palomo
Marc Albella Esteller
María Begoña López Branchat

COMPROMÍS
Domènec Fontanet Llatser
Jordi Moliner Calventos

PP
Juan Bta. Juan Roig
Juan Amat Sesé
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Castellá
Amparo D. Martínez Albiol
Elisabet Fernández Millán
Miguel A. Vidal Pascual
Ana Belén Matamoros Centelles

ACORD CIUTADÀ
J. Lluís Batalla Callau

PVI
Mª Dolores Miralles Mir

 



 

Secretari:
Jordi Romeu Granados
 
Viceinterventor:
Oscar Javier Moreno Ayza 
 
Excusa la seua absència: ningú.
 
 
Obert l'acte per la Presidència i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l'ordre del dia que a continuació es relacionen:

1.-  PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.- El  Sr. 
alcalde manifesta que la urgència deriva de la necessitat d'establir l'estructura orgànica 
municipal a la major brevetat possible. Sotmesa a votació la urgència, aquesta queda 
aprovada per majoria de 20 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 2 vots Compromís,  
1 vot PVI i 8 vots PP) i 1 abstenció (AC).

2.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  CONSTITUCIÓ  DE  GRUPS  MUNICIPALS  I 
PORTAVEUS (EXPT. 6880/2015).- Atesos els escrits presentats pels diferents Grups 
Municipals,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  24  del  Reglament 
d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals, comunicant  la 
constitució dels Grups Polítics Municipals: 

- 
- Grup Municipal PARTIT POPULAR DE VINARÒS (PP), integrat per:

Juan Bautista Juan Roig
Juan Amat Sesé (Portaveu)
Luís Gandia Querol (Portaveu Suplent 1er)
Carla Miralles Castellá (Portaveu Suplent 2on)
Amparo D. Martínez Albiol
Elisabet Fernández Millan
Miguel Angel Vidal Pascual
Ana B. Matamoros Centelles

- Grup Municipal SOM VINARÒS (TSV), integrat per:

Enric Pla Vall 
Hugo Romero Ferrer (Portaveu)
Maria Isabel Vives Sebastia (Portaveu Suplent 1er)
Jan Valls Fernández (Portaveu Suplent 2on)
Maria del Carmen Ruiz Rueda

- Grup Municipal SOCIALISTA DE VINARÒS (PSPV-PSOE), integrat per:

Guillermo Alsina Gilabert (Portaveu)
Maria Cano Palomo (Portaveu Suplent 1er)

 



 

Marc Albella Esteller (Portaveu Suplent 2on)
Mª Begoña López Branchat

- Grup Municipal COMPROMÍS DE VINARÒS (COMPROMÍS), integrat per:

Doménec Fontanet i Llàtser (Portaveu)
Jordi Moliner Calventós (Portaveu Suplent)

- Grup  Municipal  ACORD  CIUTADÀ  DE  VINARÒS  (EUPV-PRPV-EV:AC), 
integrat per:

Josep Lluís Batalla Callau (Portaveu)

- Grup Municipal PARTIT DE VINARÒS INDEPENDENT (PVI), integrat per:

Mª Dolores Miralles Mir (Portaveu)

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

3.-  PERIODICITAT  DE LES  SESSIONS  DEL PLE  DE  LA CORPORACIÓ  (EXPT. 
6880/2015).- Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb el disposat en l'art. 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals, correspon acordar en sessió extraordinària el règim i periodicitat de les 
sessions del Ple de la Corporació. 

D'acord amb l'anterior, es proposa al Ple el següent ACORD:

PRIMER.- Fixar com a dia i hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple el 
quart  dijous  de  cada  mes  a  les  19:30  hores.  En  cas  que  este  dia  siga  festiu,  la 
celebració tindrà lloc el següent dia hàbil.  

SEGON.- Les sessions extraordinàries tindran lloc quan així ho decidisca el president 
o  ho  sol·licite  una  quarta  part  almenys  del  nombre  legal  de  membres  de  la 
Corporació.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots Compromís, 1 vot PVI i 8 vots PP) i 1 abstenció (AC).

4.-  PROPOSTA  DE  CREACIÓ  DE  LES  COMISSIONS  INFORMATIVES 
PERMANENTS (EXPT. 6880/2015).- Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 19 de juny 
de 2015:

 



 

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb el disposat en els articles 123 i següents del RD 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, les Comissions Informatives Permanents es configuren 
como a òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe i 
consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a consideració del Ple i de la Junta 
de  Govern  quan  esta  actue  amb  competències  delegades  pel  Ple.  Igualment, 
informaran d'aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern i de 
l'Alcaldia  que  els  siguen  sotmesos  per  expressa  decisió  dels  seus  respectius 
presidents. 

Així  mateix,  conformement  amb l'art.  31.1 de la  Llei  8/2010,  de 23 de juny,  de la 
Generalitat,  de  Règim  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,  aquestes  Comissions 
s'encarregaran del seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els 
regidors que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que 
corresponen al Ple. 

D'altra  banda,  la  Comissió  Especial  de  Comptes  es  manifesta  com  a  òrgan  de 
preceptiva assistència, segons l'art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local i l'art. 127 del RD 2568/1986.

Finalment, d'acord amb l'art. 29.1 de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana, es pot crear la Comissió Especial de Suggerències i Reclamacions per a 
la defensa dels drets dels veïns davant l'administració municipal, la comprovació de 
les queixes rebudes i de les deficiències observades en el funcionament dels serveis 
municipals.

D'acord amb l'anterior, es proposa al Ple el següent ACORD:

PRIMER.- Creació de les Comissions. 

Es creen les següents Comissions amb la denominació i  composició de cada una 
d'elles. 

-  Es  creen  QUATRE  Comissions  Informatives  -inclosa  l'Especial  de  Comptes, 
d'existència  obligatòria,  i  l'Especial  de  Suggerències  i  Reclamacions,  d'existència 
facultativa-  amb la denominació i  nombre de membres que les integren, en la forma 
que s'indica a continuació: 

- Denominació.- Les Comissions Informatives es denominen de la següent forma:

Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures
(Ordenació  del  territori;  Obres  i  Serveis;  Medi  Ambient,  Sostenibilitat, 
Agricultura i Pesca)

Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i Recursos Humans
(Comissió  Especial  de  Comptes;  Hisenda,  Indústria  i  Ocupació;  Foment  de 
l'Activitat  Econòmica,  Turisme  Comerç  i  Consum;  Governació  i  Recursos 

 



 

Humans)

Comissió Informativa de l'Àrea Social i Participació 
(Política  Social,  Igualtat  i  Discapacitat;  Govern  Obert  i  Noves  Tecnologies; 
Comissió Especial de Suggerències i Reclamacions)

Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació 
(Cultura, Tradicions, Festes i Joventut; Educació i Esports) 

- Composició.- Cada una de les Comissions s'integra per un nombre de 12 regidors, 
segons la següent distribució de membres entre Grups Polítics Municipals:

Grup PP 4 regidors
Grup TSV 3 regidors
Grup PSPV-PSOE 2 regidors
Grup COMPROMÍS 1 regidor
Grup PVI 1 regidor
Grup Acord Ciutadà 1 regidor

L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que han de 
formar part de la mateixa en representació de cada grup es realitzarà mitjançant escrit  
del portaveu del mateix dirigit a l'Alcaldia, i del que es donarà compte al Ple, sense 
perjudici de l'efectivitat immediata del nomenament. Podrà designar-se un suplent per 
cada titular. 

L'alcalde és el president originari de totes les Comissions. No obstant, la presidència 
efectiva de cada Comissió podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a 
proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció. 

SEGON.- Règim de funcionament de les Comissions.

Les Comissions Informatives celebraran sessió extraordinària una vegada al mes, en 
els dies i hores que establisca l'alcalde o el president respectiu, els quals podran, així 
mateix,  convocar  sessions  extraordinàries  i  urgents.  El  president  té  l'obligació  de 
convocar  sessió  extraordinària  quan  ho  sol·liciten  la  quarta  part,  almenys,  dels 
membres  de  la  Comissió.  Les  convocatòries  de  sessió  hauran  de  notificar-se  als 
membres de la Comissió o, en el seu cas, als grups municipals, amb una antelació de 
dos dies hàbils, tret de les urgents. En tot cas, s'acompanyarà l'ordre del dia de la 
sessió. 

La Secretaria de cada Comissió serà desenvolupada per un funcionari designat per 
l'Alcaldia, d'entre els de la plantilla de l'Ajuntament, a proposta del secretari general. 

El  funcionament de les Comissions s'ajustarà al  que preveu el  Reglament Orgànic 
Municipal i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, i, en allò no previst en ells, en les disposicions que regulen el funcionament del 
Ple. 

TERCER.- Efectivitat de l'acord.

Este acord tindrà efectes immediats des de l'adopció pel Ple, sense perjudici  de la 
seua publicació reglamentària. 

 



 

L'Alcaldia convocarà les corresponents sessions de constitució de les Comissions.»

Sotmés l'assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la 
proposta anterior. 

5.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA 
CORPORACIÓ  EN  ÒRGANS  COL·LEGIATS  (EXPT.  6880/2015).-A la  vista  de  la 
proposta de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

Vista la  necessitat  de procedir  a la  designació de representants municipals en els 
diversos òrgans col·legiats dels quals forma part. 

D'acord amb l'anterior, es proposa al Ple el següent ACORD:

PRIMER.- Designar president del Consell Escolar Municipal la regidora Begoña López 
Branchat  (Maria Isabel Vives Sebastià com a suplent) i com a regidor delegat d'este 
Ajuntament a María del Carmen Ruiz Rueda (Enric Pla Vall com a suplent).

SEGON.- Designar  com a  representants  d'este  Ajuntament  per  a  formar  par  dels 
Consells  Escolars  dels  centres  no  universitaris  sostinguts  amb  fons  públics  als 
regidors que a continuació es relacionen: 

- CEIP Ntra. Sra. Misericòrdia: María Cano Palomo
- CEIP Ntra. Sra. Assumpció: Guillem Alsina Gilabert
- CEIP Sant Sebastià: Jordi Moliner Calventós 
- CEIP Manuel Foguet: Doménec Fontanet Llàtser
- CEIP Jaume I: María del Carmen Ruíz Rueda
- IES Leopoldo Querol: Begoña López Branchat
- IES José Vilaplana: Hugo Romero Ferrer
- CP d'Eduació Especial “Baix Maestrat”: María Isabel Vives Sebastià
- Centre de Formació de Persones Adultes FPA: Marc Albella Esteller

TERCER.- Designar com a representant d'este Ajuntament en el  Consorci  per a la 
gestió de l'escorxador comarcal de la Zona Nord a Guillem Alsina Gilabert i  com a 
suplent a Jan Valls Fernández.

QUART.- Designar  com  a  representant  d'este  Ajuntament  en  el  Consorci  per  a 
l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1 a Jordi Moliner 
Calventós i com a suplent a Hugo Romero Ferrer.

CINQUÉ.- Designar com a representant d'este Ajuntament en el Consorci Provincial de 
Bombers de Castelló a Jan Valls Fernández i com a suplent a Guillem Alsina Gilabert.

SISÉ.- Designar com a representants d'este Ajuntament en el Consorci de Televisió 
Digital Terrestre a María del Carmen Ruiz Rueda i a Jan Valls Fernández, i  com a 
suplents a Marc Albella Esteller i Doménec Fontanet Llàtser.

 



 

SETÉ.- Designar com a representant d'este Ajuntament en el Consorci Provincial de 
Bombers a Jan Valls Fernández i com a suplent a Guillem Alsina Gilabert.

VUITÉ.-  Designar com a representant  d'este Ajuntament en la  Mancomunitat  de la 
Taula del Sénia a Enric Pla Vall i com a suplent a Doménec Fontanet Llàtser.

NOVÉ.- Designar com a representant d'este Ajuntament en el Comité Local de la Creu 
Roja a Maria Isabel Vives Sebastià i com a suplent a María del Carmen Ruiz Rueda. 

DESÉ.- Facultar l'Alcaldia per tal que, en execució del present acord, puga subscriure 
els documents necessaris al respecte.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 13 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots Compromís, 1 vot AC i 1 vot PVI) i 8 vots en contra (PP)

6.-  ESTABLIMENT  DEL  RÈGIM  D'ASSISTÈNCIES  A  SESSIONS  D'ÒRGANS 
COL·LEGIATS  I  ASSIGNACIONS  A  GRUPS  POLÍTICS  (EXPT.  6880/2015).- De 
conformitat amb l'informe emés conjuntament per la Secretaria i la Intervenció de Fons 
Municipal en data 29 de juny de 2015.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

Atés que el  Ple  de l'Ajuntament  és l'òrgan competent  per  a  determinar  el  règim i  
periodicitat dels òrgans de govern municipals. 

Vista la proposta de règim i periodicitat elevada per esta Alcaldia al Ple.

De conformitat amb l'art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, 
pel que fa a la dotació econòmica per als distints grups polítics. 

Considerant l'establert a l'art. 73.4 de la dita llei, en relació amb les indemnitzacions 
als membres de les Corporacions Locals. 

Al Ple de l'Ajuntament es proposa, previs els informes oportuns, l'adopció del següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar el règim d'indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats en 
les quanties que es detallen, mensualment, entenent el còmput de terminis como a 
mes natural: 

a) Junta de Portaveus: 

 75  euros  per  sessió  fins  un  màxim  d'1  assistència  al  mes,  tant  per  a  la 
presidència como per a la resta d'assistents. 

 



 

b) Comissions Informatives: 

 600 euros per presidència fins un màxim d'1 sessió al mes. 
 200 euros per sessió per a la resta d'assistents, fins un màxim d'1 al mes; a 

efectes del còmput de les assistències mensuals màximes, no computarà en el 
nombre d'assistència d'este punt la que es realitze en categoria de president de 
la comissió. 

c) Ple:

 250 euros per sessió fins un màxim d'1 al mes, per a la totalitat de membres 
electes. 

d) Junta de Govern:

 150 euros per sessió, per a la totalitat de membres electes, fins un màxim de 4 
assistències al mes. 

SEGON.- Establir les normes de determinació de l'aportació de a cada grup polític: 
 Una assignació fixa de 5 euros mes.
 Una assignació variable de 50 euros per regidor i mes. 

TERCER.- Publicar  el  contingut  del  present  acord  al  BOP  i  Tauler  d'Edictes  de 
l'Ajuntament.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 19 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots Compromís i 8 vots PP) i 2 vots en contra (1 vot AC i 1 vot 
PVI).

7.-  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  EN  LA  MODALITAT  DE  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI PER A FIXACIÓ DE DOTACIÓ ECONÒMICA PER A RÈGIM DE 
DEDICACIONS  (EXPT.  7989/2015).- De  conformitat  amb  l'informe  de  fiscalització 
emés per la Intervenció Municipal de Fons de data 29 de juny de 2015.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 30 de juny de 2015:

“Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico 
Ayuntamiento de la Ciudad de Vinarós

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 
para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, motivados 
por  la  necesidad  de  dotar  cobertura  presupuestaria  a  las  nuevas  dedicaciones  a 
concejales para  la  legislatura  2015-2019,  y  dado que las partidas abajo  indicadas 
pueden minorarse  sin que se perturbe la prestación del servicio.

Previo informe de la Intervención de fondos

PROPONGO A LA ALCALDÍA:

 



 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 23, en la 
modalidad de crédito extraordinario por un importe total de 56.000,00€ financiado con 
cargo  financiados con cargo bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, 
de acuerdo con el siguiente detalle :
 

Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

912.100.00 Retribuciones 
básicas 
concejales

2015 56.000,00€

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

912.233.00 Indemnizaciones 
asistencias 
organos 
colegiados

2015 50.000,00€

912.110.00 Retribuciones 
básicas personal 
eventual

2015 6.000,00€

TOTAL 56.000,00€

SEGUNDO.  Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en  el 
Boletín Oficial  de la  Provincia de Castelló,  por quince días,  durante los cuales los 
interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.”

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís) i 10 vots en contra (1 vot AC, 1 vot PVI i 8 vots 
PP).

8.-  MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE 
CRÈDIT  PER  A  FINANÇAMENT  DE  SEGURETAT  SOCIAL  PER  A  RÈGIM  DE 
DEDICACIONS  (EXPT.  8010/2015).- De  conformitat  amb  l'informe  de  fiscalització 
emés per la Intervenció Municipal de Fons de data 29 de juny de 2015.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 30 de juny de 2015:

«Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico 
Ayuntamiento de la Ciudad de Vinarós

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 
para los que no existe crédito suficiente en el vigente Presupuesto de la Corporación, 
motivados por la necesidad de  dotar de recursos financieros la seguridad social de las 
nuevas dedicaciones a los concejales, y dado que las partidas abajo indicadas pueden 

 



 

minorase sin que se perturbe la prestación del servicio.

Previo informe de la Intervención de fondos

PROPONGO A LA ALCALDÍA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 24 , en 
la modalidad de Suplemento de crédito  por un importe total de 18.000,00€, financiado 
con cargo  a bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, de acuerdo con el 
siguiente detalle :

Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUEST
O

IMPORTE

912.160.00 Seguridad social cargos 
electos

2015 18.000,00€

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IMPORTE

912.110.00 Retribuciones 
básicas personal 
eventual

2015 6.000,00€

912.110.01 Retribuciones 
complementarias 
personal eventual

2015 12.000,00€

SEGUNDO.  Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en  el 
Boletín Oficial  de la  Provincia de Castelló,  por quince días,  durante los cuales los 
interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís) i 10 vots en contra (1 vot AC, 1 vot PVI i 8 vots 
PP).

9.- ESTABLIMENT DE CÀRRECS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL (EXPT. 
6880/2015).- De conformitat amb l'informe emés conjuntament per la Secretaria i la 
Intervenció de Fons Municipal en data 29 de juny de 2015.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

 



 

De conformitat amb el disposat a l'art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim  Local,  que  determina  el  règim  retributiu  d'aplicació  als  membres  de  la 
Corporació local que desenvolupen el càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial. 

Vist,  així  mateix,  l'art.  7  de  la  Carta  Europea  de  l'Autonomia  Local  que  indica  la 
possibilitat  d'establir  una remuneració  pel  treball  desenvolupat  com a  representant 
local. 

Conformement amb l'anterior, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.- Establir el règim de retribucions dels corporatius de l'Ajuntament de Vinaròs, 
d'acord amb el següent:

a)  Dedicació  exclusiva:  Correspondrà  a  l'alcalde  Enric Pla  Vall:  38.153,92  €/any, 
referits a 14 pagues iguals. 

b) Dedicació parcial: Correspondrà als regidors Jan Valls Fernández, Hugo Romero 
Ferrer, Guillem Alsina Gilabert, Doménec Fontanet Llàtser i Marc Albella Esteller, en 
règim de 25 hores setmanals, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores: 18.200 
€/any, referits a 14 pagues iguals. 

SEGON.- Els interessats hauran d'acceptar el càrrec de forma expressa, la qual cosa 
es comunicarà al Ple de la Corporació, en la següent sessió ordinària a celebrar.
 
TERCER.- La validesa i eficàcia del present acord estarà supeditada a l'entrada en 
vigor de la modificació pressupostària corresponent.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 11 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots Compromís) i 10 vots en contra (1 vot AC, 1 vot PVI i 8 vots 
PP).

10.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 16 DE JUNY DE 
2015, RELATIU A LA DIRECCIÓ DEL SETMANARI VINARÒS (EXPT. 7327/2015).- 
Es dóna compte del  Decret  de l'Alcaldia de data  16 de juny de 2015,  relatiu  a la 
direcció del Setmanari Vinaròs:

«DECRET DE L'ALCALDIA

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  5.1a)  del  Reglament  de  Funcionament  del 
Setmanari Vinaròs aprovat per acord del Ple de la Corporació en data 25 d'agost de 
2011 (publicació d'aprovació definitiva al BOP de Castelló núm. 132 de 27 d'octubre de 
2012): a) Director/a. El càrrec correspon a l'Alcaldia de la Corporació o persona en qui 
delegue. Aquesta delegació es farà prèvia proposta consensuada dels diversos grups 
polítics  que  composen  la  Corporació.  Si  no  és  possible  arribar  a  un  acord  per 
unanimitat en un període màxim de 4 mesos, l'Alcaldia acordarà el nomenament, a 
proposta de la Regidoria competent en matèria de Cultura ratificada per la majoria 
absoluta del Ple de la Corporació.

Sent que, en data 9 de juliol de 2012, l'Alcaldia va elevar al Ple de la Corporació,  

 



 

proposta de ratificació de delegació de la Direcció del Setmanari Vinaròs en el regidor 
Luís Gandía Querol. Proposta que va ser aprovada en sessió plenària de data 31 de 
juliol de 2012.

Atés  que,  derivat  del  meu  recent  nomenament  com a  alcalde  de  l'Ajuntament  de 
Vinaròs,  es  considera  més adequat  exercir  les funcions de  director  del  Setmanari 
Vinaròs directament per l'Alcaldia, fins que es realitze una nova delegació al respecte, 
és per aquesta raó que

RESOLC: 

1. Deixar sense efecte la delegació de director del Setmanari Vinaròs realitzada en el 
Sr. Luís Gandía Querol. 

2.  Assumir,  com a alcalde de l'Ajuntament de Vinaròs,  les funcions de director  del 
Setmanari Vinaròs, fins el nomenament d'un altra persona adequada per a dur a terme 
aquesta funció.

3. Notificar al Sr. Luís Gandía Querol, als efectes oportuns.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

11.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 17 DE JUNY DE 
2015, DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D'ESPECTACLES TAURINS (EXPT. 
6880/2015).- Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia de data 17 de juny de 2015, de 
delegació de la Presidència d'espectacles taurins:

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vist l'art. 38 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual se modifica i dóna 
redacció al Reglament d'Espectacles Taurins, pel qual es disposa que la Presidència 
dels espectacles Taurins correspondrà en les capitals de província al Governador Civil, 
el qual podrà delegar en un funcionari de les Escales Superior o Executiva del Cuerpo 
Nacional de Policia i en les restants poblacions, a l'Alcalde, el qual podrà delegar en 
un regidor.

De conformitat amb l'anterior i en ús de les atribucions que em confereix la legislació,

RESOLC

PRIMER.- Delegar en M. BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT, regidor d'aquest Ajuntament, 
la  Presidència dels espectacles taurins que es celebraran en la  ciutat  de Vinaròs, 
havent d'exercir les seus funcions d'acord al que disposa la Llei 10/1991, de 4 d'abril, i 
l'esmentat Reglament.

SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

 



 

12.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 18 DE JUNY DE 
2015,  DE  NOMENAMENT  DE  TINENTS  D'ALCALDE  MUNICIPALS  (EXPT. 
6880/2015).- Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015, de 
nomenament de Tinents d'Alcalde Municipals: 

«DECRET DE L'ALCALDIA

Celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015 i constituïda la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb el disposat en l'art. 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'art. 
35 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

RESOLC: 

Primer.- Nomenar tinents d'alcalde els següents regidors:

Primer tinent d'alcalde: Guillem Alsina Gilabert
Segon tinent d'alcalde: Doménec Fontanet Llàtser
Tercer tinent d'alcalde: Hugo Romero Ferrer 
Quart tinent d'alcalde: María Cano Palomo
Cinqué tinent d'alcalde: Jordi Moliner Calventós
Sisé tinent d'alcalde: María Isabel Vives Sebastià
Seté tinent d'alcalde: Marc Albella Esteller

Segon.-  Correspondrà  als  nomenats  substituir  per  ordre  de  nomenament  a  esta 
Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions en els supostos legalment establerts. 

Tercer.- Notificar a les persones interessades per al seu coneixement i acceptació. 

Quart.- Publicar els nomenaments al BOP i Tauler d'Edictes. 

Cinqué.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebre. 

Sisé.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de la 
present resolució.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

13.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 18 DE JUNY DE 
2015,  DE  NOMENAMENT  DE  MEMBRES  DE  LA JUNTA DE  GOVERN  (EXPT. 
6880/2015).- Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2015, de 
nomenament de membres de la Junta de Govern: 

«DECRET DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb el disposat en l'art. 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 35  
del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

 



 

RESOLC: 

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els següents regidors: 

- Guillem Alsina Gilabert
- Doménec Fontanet Llàtser
- Hugo Romero Ferrer 
- María Cano Palomo
- Jordi Moliner Calventós
- María Isabel Vives Sebastià
- Marc Albella Esteller

Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada i sota la presidència 
d'esta Alcaldia, l'assistència a la mateixa en l'exercici de les seues atribucions, així 
com les que li delegue qualsevol òrgan municipal o expressament li atribuïsquen les 
lleis. 

Tercer.- Notificar a les persones designades per al seu coneixement i acceptació. 

Quart.- Publicar els nomenaments en el BOP i Tauler d'Edictes. 

Cinqué.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebre. 

Sisé.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de la 
present resolució.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

14.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 25 DE JUNY DE 
2015,  DE  DELEGACIÓ  D'ATRIBUCIONS  DE  L'ALCALDIA  EN  LA  JUNTA  DE 
GOVERN (EXPT. 6880/2015).-Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia de data 25 de 
juny de 2015, de delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern: 

“DECRET DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

Atés que,  conformement  amb l'art.  23  de la  Llei  7/1985,  de 2  d'abril  i  53 del  RD 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  a  la  Junta  de  Govern  Local  li  correspon,  com a 
atribució pròpia i indelegable, l'assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les 
seues atribucions. 

Així mateix, exercirà les atribucions que, conformement amb el disposat en els arts. 43 
i 51 del RD 2568/1986, l'alcalde o el Ple li deleguen o expressament li assignen les 
lleis. 

A l'empara del disposat en l'art. 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i arts. 43 i 44 del  
RD 2568/1986, 

 



 

RESOLC: 

Primer.-  Delegar  en  els  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local  l'exercici  de  les 
següents atribucions: 

a) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de 
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius 
especials, i els contractes privats quan l'import no supere el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos 
els de caràcter plurianual quan la duració no siga superior a quatre anys, sempre que 
l'import acumulat de totes les anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada. 

Així mateix, l'adjudicació de concessions sobre béns municipals i l'adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no supere el 10 
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així 
com l'alienació del patrimoni qual el seu valor no supere el percentatge ni la quantia 
indicats. 

b) L'aprovació de les fases de gestió pressupostària de la despesa i la concertació 
d'operacions de crèdit, quan la competència sobre ambdues no corresponga al Ple de 
la Corporació. 

c) Atorgar llicències d'obres majors.

Segon.- La delegació comprén tant les facultats de direcció i gestió, com la de resoldre 
mitjançant  actes  administratius  que  afecten  a  terceres  persones,  i  no  inclou  els 
recursos  de  reposició  que  puguen  interposar-se  contra  els  actes  de  resolució, 
l'atribució dels quals es reserva esta Alcaldia. 

Tercer.-  La  delegació  conferida  requerirà  per  a  la  seua  eficàcia  l'acceptació  dels 
membre de la Junta de Govern, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d'Anuncis de la Corporació i d'ella es donarà compte al Ple en la primera sessió 
que celebre. 

Quart.- Esta Alcaldia, en tant no es dispose una altra cosa, conservarà les facultats 
que estableix l'art. 115 del RD 2568/1986.

Cinqué.-  Esta Alcaldia es reserva la facultat  d'adoptar resolució sobre les matèries 
delegades,  mitjançant  avocació  de  la  competència,  en  aquells  casos  en  què  la 
urgència en la resolució siga inajornable. 

En allò no previst en esta resolució s'estarà al que dispose la Llei 7/1985, de Bases de 
Règim Local  i  el  RD 2568/1986,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització  i 
Funcionament  de  les  Entitats  Locals,  en  el  marc  de  les  regles  que,  per  a  les 
delegacions, s'estableixen en estes normes.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

15.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 25 DE JUNY DE 
2015,  DE  FIXACIÓ  DE  DIA  I  HORA  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  SESSIONS 

 



 

ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN (EXPT. 6880/2015).  Es dóna compte del 
Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015, de fixació de dia i hora de celebració 
de les sessions ordinàries de la Junta de Govern: 

«DECRET DE L'ALCALDIA

Celebrades  les  Eleccions  Locals  el  passat  dia  24  de  maig  2015  i  constituïda  la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

Atés que s'ha procedit al nomenament dels membres de la Corporació que formaran 
part de la Junta de Govern Local. 

De conformitat amb el disposat en l'art. 112.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, que indica que l'alcalde, haurà de fixar, mitjançant Decret, el dia i hora 
de  celebració  de  las  sessió  ordinària  de  la  Comissió  de  Govern,  actual  Junta  de 
Govern Local. 

En ús de les atribucions indicades

RESOLC: 

Primer.- Fixar com a dia i hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local els dilluns a les 12 hores. En el supost que aquest dia fóra festiu o que 
es preveja la impossibilitat de celebrar-se per raó convenientment justificada, aquesta 
tindrà lloc el següent dia hàbil, exceptuat el dissabte, prèvia convocatòria realitzada al 
respecte.  

Segon.- Les sessions extraordinàries i urgents de la Junta de Govern Local, tindran 
lloc quan, amb aquest caràcter, siguen convocades per l'Alcaldia. 

Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

16.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 19 DE JUNY DE 
2015, DE NOMENANT DE REGIDORS/ES DELEGATS/DES (EXPT. 6880/2015).-Es 
dóna compte del Decret de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2015, de nomenament de 
regidors/es delegats/des: 

«DECRET DE L'ALCALDIA

Celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015 i constituïda la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb el disposat en l'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i els arts. 43, 
44 i 45 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

RESOLC: 

Primer.-  Efectuar  les  següents  delegacions,  respecte  del  Serveis  Municipals  que 

 



 

s'especifiquen a favor dels regidors que a continuació s'indiquen:

Regidor/a delegat/da Servei

Guillem Alsina Gilabert Obres i Serveis
Doménec Fontanet Llàtser Foment de l'Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum
Hugo Romero Ferrer Govern Obert i Noves Tecnologies
María Cano Palomo Hisenda, Indústria i Ocupació
Jordi Moliner Calventós Medi Ambient, Sostenibilitat, Agricultura i Pesca 
Maria Isabel Vives Sebastià Política Social, Igualtat i Discapacitat
Marc Albella Esteller Cultura, Tradicions, Festes i Joventut
Jan Valls Fernández Ordenació del Territori
María del Carmen Ruíz Rueda Governació i Recursos Humans
Begoña López Branchat Educació i Esports

Segon.-  Dins  de  les  delegacions  efectuades  s'entendran  les  facultats  de  direcció, 
organització  interna  i  gestió  dels  corresponents  serveis.  S'exclou  la  facultat  de 
resoldre, mitjançant actes administratius que afecten a terceres persones, a excepció 
dels expedients relatius a multes en matèria de trànsit en els quals aquesta facultat 
correspondrà a la Sra. María del Carmen Ruiz Rueda. 

Tercer.- Notificar a les persones interessades per al seu coneixement i acceptació. 

Quart.- Publicar els nomenaments al BOP i Tauler d'Edictes. 

Cinqué.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebre. 

Sisé.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de la 
present resolució.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

17.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 25 DE JUNY DE 
2015,  D'AUTORITZACIÓ  A LA REGIDORA DE  POLÍTICA SOCIAL,  IGUALTAT  I 
ACCESSIBILITAT D'ESTE AJUNTAMENT, SRA. MARIA ISABEL VIVES SEBASTIÀ 
PER  A  SOL·LICITAR  AJUDES  I  SUBVENCIONS  I  SIGNAR  COMUNICACIONS 
CORRESPONENTS  A LA REFERIDA REGIDORIA (EXPT.  6880/2015).-  Es  dóna 
compte del Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015, d'autorització a la regidora 
de Política Social, Igualtat i Accessibilitat d'este Ajuntament, Sra. Maria Isabel Vives 
Sebastià, per a sol·licitar ajudes i subvencions i signar comunicacions corresponents a 
la referida Regidoria: 

«DECRET DE L'ALCALDIA

Celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015 i constituïda la 
Corporació el dia 13 de juny de 2015.

Per tal de viabilitzar les sol·licituds d'ajudes i subvencions que en matèria de serveis 
socials   convoca  la  Conselleria  competent  en  matèria  de  Benestar  Social  de  la 
Generalitat Valenciana, tot i que, en aquestes convocatòries se sol establir, amb total 
abstracció  del  règim  legal  aplicable  a  les  entitats  locals,  la  necessitat  que 
l'Alcaldia-Presidència siga autoritzada a sol·licitar la concret ajuda o subvenció. 

 



 

Sent,  així  mateix,  que  resulta  necessari  agilitzar  el  procés  de  comunicació  entre 
l'Ajuntament de Vinaròs i altres organismes públics o ens i persones privades en les 
matèries relacionades amb les funcions pròpies de la  Regidoria de Política Social, 
Igualtat i Discapacitat.  

Esta Alcaldia, 

RESOL: 

Primer.-  Autoritzar  la  regidora  de  Política  Social,  Igualtat  i  Accessibilitat  d'este 
ajuntament,  Sra. Maria Isabel  Vives Sebastià,  a sol·licitar  les ajudes i  subvencions 
relacionades amb les funcions pròpies de la Regidoria i convocades per la Conselleria 
competent en matèria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana. 

Segon.-  Aquesta  autorització  implica  l'assumpció  del  conjunt  d'obligacions  que  es 
determinen  en  les  corresponents  convocatòries  de  les  ajudes  amb  ocasió  de 
l'atorgament total o parcial de les mateixes a esta administració local. 

Tercer.-  Autoritzar,  així  mateix,  la regidora de Política Social, Igualtat i  Discapacitat 
d'este ajuntament, Sra. Maria Isabel Vives Sebastià, a subscriure els escrits relatius a 
comunicacions a establir entre l'Ajuntament de Vinaròs i altres organismes públics o 
ens i persones privades, en les matèries relacionades amb Benestar Social.

Quart.-  Entendre  avocada  l'autorització  expressada  amb  referència  a  la  concreta 
petició, sol·licitud o comunicació de què es tracte pel sol fet de subscriure i firmar esta 
Alcaldia-Presidència  les  concretes  peticions  o  sol·licituds  d'ajudes,  o  els  concrets 
escrits de comunicació. 

Cinqué.- Ordenar la publicació de la present resolució en el Tauler d'Edictes d'este 
ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.»

Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 

S'aixeca la sessió a les 14.50 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual 
cosa com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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