
Exp: 14162/2015

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA R.R.H.H, TURISME I
COMERÇ

Tipus de sessió Número Data Horari Lloc

EXTRAORDINARIA 11/2015 01/12/2015 Inici:     13,50 h  Piruli 
Termini:  15.00 h

Assistents Absents
Mamen  Ruiz  Rueda,   en  qualitat  de
Presidenta
Jan Valls Fernandez

Enric Pla Vall
Maria Cano Palomo
Guillem Alsina Gilabert
Doménech Fontanet Llatser
Carla Miralles Castellá Juan Bta. Juan Roig
Elisabeth Fernandez Millan
Amparo Martinez Albiol
Juan Amat Sesé
Mª Dolores Miralles Mir
Josep Lluis Batalla Callau

Oscar J. Moreno, viceinterventor
Leonor Balmes, secretària 

  
   
       A S S U M P T E S

1)Exp.10732/2015 DICTAMEN AL PRESSUPOST 2015 I PLANTILLA DE PERSONAL(12710/15)

“EXP. :10732/2015
Assumpte: PRESSUPOST 2016

PROPOSTA D'ALCADIA

ENRIC PLA VALL, Alcalde del Magnific Ajuntament de Vinaròs,

Vist l'expedient del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2016,
Vist l'informe de la Intervenció municipal relatiu al compliment de l'objetiu d'Estabilitat pressupostàia
Vist l'informe econòmic finacer i de fiscalització de la intervenció.

PROPOSO :  A la  Comissió  de l'àrea econòmica,  RRHH, comerç i  turisme i  posteriorment,  al  Ple  de la
Corporació, la següent 

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2016, per un import total de
25.300.000,00 €, plantilla de personal, Bases d'execució, annexos i resta de documentació complementaria.

SEGON: Aprovar inicialment la modificació del la relació de llocs de treball per a l'exercici 2016.

TERCER: Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Provincia, per un



termini de 15 dies, tal i com estableix l'article 169.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei
d'hisendes locals, per a que els interessats puguen presentar reclamaciones davant el Ple de la Corporació.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat si en el termini indicat no es presenten reclamacions; en
cas contrari el Ple disposarà d'un mes per a resoldre.

QUART: El pressupost definitivament aprovar es publicarà en el Butlletí Oficial de la Corporació, si el te,
resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en el de la provincia o, en el seu cas, de la
Comunitat Autonòma, tal i como indicada l'apartat 3 de l'article 169 del RDL 2/2004,

CINQUÉ: Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a l'Administració de  l'Estat i a la Comunitat
Autonoma.

SISÉ: El pressupost entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada publicar en la forma prevista.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT”

 Indicant per la Sra Cano, l'expedient a dictaminar, començen les intervencions.

 La Sra Miralles pregunta per algunes partides i conceptes del Pressupost, com “Capsades”, a la qual
cosa se li indica que fa referència a l'expropiació de Juan XXIII(Clotilde Querol).

 També demana aclaració de les partides de menjador social, conveni amb Caritas, menjar a casa,
partides  d'educació  i  de  festes  de  Carnaval,  aclaracions  que  se  li  contesten  pels  regidors  de
cadascuna  de les àrees.

 El Sr. Valls també indica que s'hauría de canviar la denominació de la partida 151.60005.16, en la
qual es menciona “Verdera” i no afecta a tota la familia Verdera, ja que es una societat la afectada per
aquesta expropiaci

 El Sr. Amat pregunta si ja s'ha signat el conveni, a la qual cosa, se li  contesta  per part del Sr.
Interventor que encara no. Està previst en breu, i es donarà compte al Ple, ja que supera els 4 anys i
així ho estableix la normativa.

 Pregunta  també com és que ha augmentat la partida de quotes del Mercat, a lo qué el Sr. Fontanet li
contesta que lamentablement hi ha moltes parades desocupades, i en l'exercici 2015, el cost ja va ser
molt més elevat que el pressupostat i sino s'hauría de fer una modificació, a la qual cosa el Sr. Amat li
diu que podrien fer la mateixa modificació que van fer per als sous dels regidors.

 També demana que s'ajorne uns dies la celebració del Ple, per a poder fer algunes propostes, ja que
no han tingut temps, qüestió  que es comentada pels Regidors de l'equip de govern, no determinant
res  en  concret,  ja  que  s'indica  per  part  del  Sr  Intenventor  que  qualsevol  modificació,  caldrà
dictaminar-se de nou per aquesta comissió. Deprés de diversos comentaris i propostes per part de
tots el membres, es conclou en que no s'ajornarà, indicant aleshores el Sr. Amat, que demana les
següents  modificacions al  pressupost:  més dotació  per  a   despesa social,  augment  del  fons de
contingència i més dotació per a ocupació i per a comerç.

 El Sr. Batalla, pregunta si la Sentencia  de “Capsades” es firme, a la qual cosa el Sr. Interventor li
contesta que no, però com que s'ha pagar de totes maneres, aquesta quantitat (300,000,00 €) que
figura en pressupost, correspon a  principal més interessos.

  Demana aclaració de les següents partides i conceptes:

 L'increment de l'1 % del sous.

 La baixada de la Seguretat Social. Se li contesta per part de la Sra Cano i el Sr. Interventor que és
com a conseqüència de que el cost del personal de l'escola taller i taller d'ocupació és menor, així
com de la paga extraordinària(2012) que no té cost de Seguretat Social.

 Si creuen que ara és el moment de cobrir la plaça d'intendent, a la qual cosa la Sra. Ruiz li contesta
que per supost es necessari, i que de totes maneres el cost serà molt inferior al d'abans, ja que
aquest lloc, ja té unes remuneracions que cobreixen totes les hores extraordinàries que el servei
requereixa, cosa que amb l'anterior équip de govern i anterior intendent, no era aixi, ja que cobrava
quasi tant per hores extraordinàries com de sou.

També indica que el que es vol és  que el lloc l'ocupe una persona qualificada de dintra de la plantilla de la
Policía Local, no com abans que es va considerar que no hi havia cap persona qualificada per al lloc i van
portar a una persona de fora i  a “dit”. Ara, aquest èquip de govern també ho podria fer, però no designarà a
ningú a “dit”, la qual cosa el Sr. Amat indica que conste en acta.



 Si el canvi de normativa, ens afectarà en la prestació del Serveis Socials.

 Per la partida de vestuari, a la qual cosa li contesta la Sra. Ruiz.

 Per  les  partides  de  “Barbacoa  Ermita”  i  “Tractor”.  També  indica  que  figura  una  partida  sense
denominació, la 170.22699, amb una dotació de 2.500,00 €, a la qual cosa, el Sr. Interventor li indica
que es rectificarà.

 Pregunta també pel programa DUSI, a la qual cosa li contesta el Sr. Valls,

 Si es portarà a terme, el que va dir el Sr. Alcalde, en quant a qué es farà Mesa de negociació, per tot,
amb independència de la quantia de la despesa, a la qual cosa la Sr.a Ruiz li contesta que sí.

 Com es que hi han tantes partides en la Regidoría de Turisme, a la qual cosa el Sr. Fontanet li indica
que és com a conseqüència de que s'han dividit algunes despeses que ara anaven juntes.

 Pregunta per les partides de Teatre, Servei on/off  line, Fons de contingència, Plantilla de Serveis
Social, modernització de la web, subvencions esportives, subvencions associacions del  Mercat, el
sou dels alts  funcionaris,  aclaracions que se li donen per  cadascú dels regidors corresponents.

 Demana que s'elimine la partida de retribucions del càrrecs electes.

En quant al  dia de celebració del Ple, el Sr, Amat proposa que es faça a la mateixa hora que es fan els
ordinàris, és a dir, a les 19,30 h., opinant alguns del membres, si dijous o divendres, inclosa la possibilitat de
deixar-ho per a l'ordinàri del dia 17.

No es determina res en concret. L'equip de govern diu que ho parlarà i ja sel's convocarà.

Després de totes les intervencions, es procedeix a la votació, sent el resultat de:

-5 vots a favor, del Grups SOM, PSOE i COMPROMIS, 

-1 vot l'abstenció del Grup PVI, 

-5 vots  en contra dels Grups POPULAR y ACORD CIUTADÀ

El projecte de pressupost, plantilla i resta de documentació, es DICTAMINA FAVORABLEMENT, amb el vot
de qualitat de la Presidència.

2)Exp.12711/2015 DICTAMEN A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALLS 2016
EXP. :12711/2015
Assumpte: RPT 2016

PROPOSTA D'ALCADIA

ENRIC PLA VALL, Alcalde del Magnific Ajuntament de Vinaròs,

Vist l'expedient del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2016,
Vist l'informe de la Intervenció municipal relatiu al compliment de l'objetiu d'Estabilitat pressupostàia
Vist l'informe econòmic finacer i de fiscalització de la intervenció.

PROPOSO :  A la  Comissió  de l'àrea econòmica,  RRHH, comerç i  turisme i  posteriorment,  al  Ple  de la
Corporació, la següent 

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2016, per un import total de
25.300.000,00 €, plantilla de personal, Bases d'execució, annexos i resta de documentació complementaria.

SEGON: Aprovar inicialment la modificació del la relació de llocs de treball per a l'exercici 2016.

TERCER: Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Provincia, per
un termini de 15 dies, tal i com estableix l'article 169.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei
d'hisendes locals, per a que els interessats puguen presentar reclamaciones davant el Ple de la Corporació.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat si en el termini indicat no es presenten reclamacions; en



cas contrari el Ple disposarà d'un mes per a resoldre.

QUART: El pressupost definitivament aprovar es publicarà en el Butlletí Oficial de la Corporació, si el te,
resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en el de la provincia o, en el seu cas, de la
Comunitat Autonòma, tal i como indicada l'apartat 3 de l'article 169 del RDL 2/2004,

CINQUÉ: Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a l'Administració de  l'Estat i a la Comunitat
Autonoma.

SISÉ: El pressupost entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada publicar en la forma prevista.

        DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT”

La Sra. Ruiz, explica les líniies de la Relació de llocs de treball, indicant que és pràcticament igual que la de 

l'any anterior, amb les úniques modificacions d'eliminació d'alguns llocs, :

 El cap d'àrea d'infraestructures.

 El cap d'àrea de Serveis Socials.

 L'assessor de Serveis públics.(personal eventual)

 La de secretària de l'alcaldia.(personal eventual)

No hi han intervencions al respecte, i es procedeix a la votació, sent el resultat FAVORABLE,amb el vots a favor 

dels Grups SOM, PSOE i COMPROMIS, i l'abstenció de la resta, PVI, PP i ACORD CIUTADÀ.

I  no haver-hi  més assumptes,  el  president  alça la  sessió,  de la  qual,  com a secretària  estenc
aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT


