
Exp:CIERH/2017/1

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

Tipus de sessió Número Data Horari Lloc

ORDINARIA 1/2017 23/01/2017 Inici:        13,30   h  PB Ajuntament
Termini:   14 ,15  h 

Assistents Absents
David  Adell  Miralles,   en  qualitat  de 
President
Enric Pla Vall
Jan Valls Fernandez
Maria Cano Palomo
Guillem Alsina
Doménech Fontanet Llatser
Carla Miralles Juan Bta. Juan Roig
Elisabeth Fernandez Millan
Amparo Martinez Albiol
Juan Amat Sesé
Mª Dolores Miralles Mir

Josep Lluis Batalla Callau -EXCUSA-

Oscar J. Moreno, viceinterventor
Leonor Balmes, secretària 

     

           A S S U M P T E S

A) PART RESOLUTIVA

1.Exp. CIERH/2016/1/.ACTA DE DATA 16/12/2016

Es deixa pendent per a la propera sessió, ja que alguns membres no han pogut accedir a l’expedient.

1.Exp. CIERH/2016/2/.ACTA DE DATA 30/12/2016

Es deixa pendent per a la propera sessió, ja que alguns membres no han pogut accedir a l’expedient.



2.-EXP. 13466/2016. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER DISCAPACITAT

“PROPOSTA REGIDOR

Expedient: 13466/2016

Interessat/ada: FRANCISCO MANUEL LOPEZ CARVAJAL

Assumpte:Sol·licitud de subvenció per discapacitat 

En relació amb la sol·licitud presentada per FRANCISCO MANUEL LOPEZ CARVAJAL, de data 6 de 

d’octubre de 2016 (15927), de reconeixement d'una subvenció per minusvalidesa per tenir el  seu fill,  

Daniel Pozuelo Pereira, reconeguda una minusvalidesa superior al 33%, de conformitat amb el previst en  

l'art. 13 de l'Annex de Conveni Col·lectiu de l'Ajuntament de Vinaròs (2005-2006).

No obstant l’informe emès pel Departament de Recursos Humans en data 7 desembre de 2016.

De conformitat amb l’art. 13 de l’Annex del Conveni Col·lectiu (2005-2006) del personal de l’Ajuntament de 

Vinaròs, previ informe de la intervenció municipal,

PROPOSO:

Primer.- Estimar la sol·licitud formulada per FRANCISCO MANUEL LOPEZ CARVAJAL, d’un ajut mensual 

de 180 € (més IPC anual), actualment la quantitat a percebre és de 210,23 €/mes per tenir reconeguda, el 

seu fill, DANIEL POZUELO PEREIRA una minusvalidesa superior al 33%, amb efectes des del mes de 

novembre de 2016, de conformitat amb l’art. 13 de l’Annex de l’Acord Col·lectiu (2005-2006) del personal 

de l’Ajuntament de Vinaròs.

Les  quantitats  econòmiques  han  d’invertir-se  directament  en  el  tractament  per  a  la  recuperació  dels 

afectats, de tal manera que el treballador podrà ser privat de l’ajut en el supòsit que es comprove que no 

s’han destinat a aquesta finalitat.

Segon.- El treballador, per a continuar percebent l’ajut, estarà obligat a aportar periòdicament certificacions 

del grau de minusvalidesa reconeguts i a comunicar qualsevol canvi en les circumstàncies que determinen 

l’atorgament de l’ajut. 

L’incompliment pel treballador de dita obligació podrà determinar la pèrdua de l’ajut reconegut.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT»

El  Sr.  Adell  explica  l’expedient  i  es  procedeix  a  la  votació,  sent  el  resultat  favorable,  amb 

l’abstenció del Grup Popular i el vot a favor de la resta de Grups.

3.-EXP. 314/2017. DACIO TRIMESTRAL 4T/2016



«EXP. 314/2017
ASUNTO: REMISION DE INFORMACIÓN AL PLENO

                                      PROPUESTA DE ALCALDÍA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 207  de RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales, el cual determina que:

“Artículo 207. Información periódica para el Pleno de la corporación.

La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia,  

información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones  

presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la  

periodicidad que el Pleno establezca.”

Vista la documentación elaborada a tal efecto por la Intervención, elevo al Pleno de la Corporación, la 

ejecución  contable   a  fecha  31  de  diciembre  de  2016,  salvo  posibles  anotaciones  contables 

pendientes, cuyo contenido esta formado por los siguientes estados:

 Estado de ejecución del presupuesto de gastos y sus modificaciones.

 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos  y sus modificaciones.

 Estado de la deuda.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE”

Es  dona  compte  de  l’expedient,  i  s’entrega  un  nou  llistat  de  l’estat  de  deute,  com  a 
conseqüència de la cancelació total de la liquidació definitiva de la PTE de 2013, compensat 
d’ofici amb la liquidació definitiva de  la PTE 2014.

4.-EXP. 185/2017. EXTRATEGIA PROVINCIAL FOMENT DE L'OCUPACIÓ. EXERCICI 2017

“INFORME PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS A LA 

ESTRATÈGIA  PROVINCIAL  PER  AL  FOMENT  DE  L'OCUPACIÒ,  L'EMPRENEDORIA  I  LA 

PROMOCIÓ ECONÒMICA.

L'Estratègia provincial per al foment de l'ocupació, l'emprenedoria i la promoció econòmica, aprovada 

per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló, en sessió ordinària del Ple, celebrada el dia 20 

de desembre de 2016 i publicada en Butlletí Oficial de la Província número 156, de 27 de desembre 

de 2016, es compon de tres plans:

 Pla provincial de formació i intermediació laboral

 Pla provincial de promoció d'iniciatives empresarials

 Pla provincial de suport a la consolidació empresarial

Des de la Diputació Provincial es proporcionarà a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària per a 

reforçar el  paper clau dels organismes locals i  les empreses del territori  com a dinamitzadors de 



l'economia local.

Vist que aquesta Estratègia està adreçada a tots els Ajuntaments de la província de Castelló, que 

s'ocuparan de la selecció de les persones beneficiàries finals de la mateixa, mitjançant la implicació 

de les àrees de promoció econòmica, ocupació i  empresa, i  que l'adhesió no comporta cap tipus 

d'aportació  econòmica,  directa  ni  indirecta,  ni  de  recursos  humans  addicionals,  per  part  de 

l'Ajuntament de Vinaròs, donat que rés es disposa al respecte en el text del document.

Al Ple de la Corporació es proposa:

1.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs a l'Estratègia provincial per al foment de l'ocupació, 

l'emprenedoria i la promoció econòmica.

2.-  Notificar  el  present  acord  a  l'Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  Castelló,  als  efectes 

oportuns.

L'ADL Vist-i-plau

La regidora d'Hisenda, Indústria i Ocupació

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

La Sra. Cano explica l’expediente i es dictamina favorablement per unanimitat.

5.-EXP. 13802/2016. DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS PRIORITARI

«PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS DE DECLARACIÓ DE 
SERVEIS ESSENCIALS I  PRIORITARIS DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS ALS EFECTES DE 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL O NOMENAMENT INTERÍ DE PERSONAL 
Des de l'adveniment de la crisi econòmica i financera de 2008 s'estan adoptant diverses normes de 
contenció de la despesa pública, les quals afecten directament a les despeses de personal de les 
administracions públiques. Així, La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat 
per a l'any 2016 (i, en un sentit similar, les lleis de pressupostos generals de l'Estat d'anys anteriors) 
indica en el seu article 20 (Oferta d'Ocupació pública o un altre instrument similar de gestió de la 
provisió de necessitats de personal), apartat Dos, el següent:

Dos. Durant l'any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de  
personal  estatutari  temporal  o de funcionaris  interins excepte en casos excepcionals  i  per cobrir  
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals  
que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials.

L'art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) conté la 
clàusula  d'habilitació  general  als  municipis  per  a  prestar  tots  aquells  serveis  públics  que 
contribuesquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, així com la relació de 
matèries en què han d'exercir en tot cas competències, en els termes que establesca la legislació de 
l'Estat i de les comunitats autònomes.

L'art. 26.1 de la LRBRL estableix els serveis mínims obligatoris que han de prestar tots els municipis, i  
alguns d'ells segons el tram de població.

Els Municipis per si o associats hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:



a) En tots els municipis:
Enllumenat  públic,  cementiri,  recollida  de  residus,  neteja  viària,  abastament  domiciliari  d'aigua 
potable,  clavegueram,  accés als  nuclis  de població,  pavimentació  de les vies públiques i  control 
d'aliments i begudes.
b) En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més:
Parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més:
Protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis, instal·lacions esportives 
d'ús públic i escorxador.

D'altra banda, l'art. 86.3 de la LBRL declara la reserva a favor de les entitats locals de les següents 
activitats o serveis essencials: Abastament i depuració d'aigües; recollida, tractament i aprofitament 
de residus; subministrament de gas i calefacció; escorxadors, mercats i  llotges centrals;  transport 
públic de viatgers; serveis mortuoris.

La disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic, en el seu apartat 1.2, estableix que són funcions públiques necessàries en totes les 
corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal, la de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal 
preceptiu, i el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Ple de la  
Corporació  ostenta  una  sèrie  de  competències  en  matèria  de personal,  com són l'aprovació  del  
pressupost i l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, sent també l'òrgan 
competent per aprovar disposicions de caràcter general.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Declarar essencials, per a la contractació de personal temporal o nomenament interí per a 
l'exercici de funcions públiques en aquest Ajuntament de Vinaròs per a l'exercici 2017, els sectors 
necessaris per a la prestació de serveis públics obligatoris en municipis de població superior a 20.000 
habitants, d'acord amb l'art . 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i la resta de normativa d'aplicació, en virtut d'aquesta obligatorietat en la seva prestació.

SEGON. Considerar com a prioritaris per a la contractació de personal temporal o nomenament interí 
per a l'exercici  de funcions públiques en aquest  Ajuntament de Vinaròs per a l'exercici  2017,  els 
següents sectors:

a) CONTROL I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL, LABORAL, DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES I 
DEL CONTROL DE L'ASSIGNACIÓ EFICIENT DELS RECURSOS PÚBLICS.

b) ASSESSORAMENT JURÍDIC.

c) GESTIÓ DE RECURSOS PÚBLICS.

d) SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.

e) POLICIA LOCAL.

f) INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA.

g) TURISME. Informació i promoció de l'activitat turística en general, d'interés i àmbit local.

h) MODERNITZACIÓ, INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES.

i) OCUPACIÓ, en les concretes línies d'actuació que es fixen en la normativa autonòmica, així com en 
els respectius convenis o línies de subvenció de la Comunitat Autònoma o altres organismes públics 
(Administració de l'Estat, Diputació Provincial, etc).



j) COMERÇ, en relació amb les tasques i funcions legalment atribuïdes als municipis.

K) IGUALTAT, en relació amb les tasques i funcions legalment atribuïdes als municipis.

l) EDUCACIÓ, en relació amb les tasques i funcions legalment atribuïdes als municipis.

m) NETEJA d'edificis i instal·lacions de titularitat municipal.

n) ESPORTS.

o) BIBLIOTECA MUNICIPAL.

TERCER. La  formalització  de  qualsevol  nomenament  o  contractació  de  caràcter  temporal,  la 
competència de la qual recau en l'Alcaldia, requerirà amb caràcter previ l'acreditació en l'expedient,  
mitjançant  un  informe  signat  per  la  persona  titular  de  la  regidoria  o  cap  d'àrea  o  departament  
corresponent,  de la  necessitat  urgent  i  inajornable de procedir  al  nomenament  o contractació de 
personal,  així  com  la  impossibilitat  de  suplir  les  mancances  pels  sistemes  reglamentaris  o 
convencionals de provisió,  amb especial  justificació  de la  impossibilitat  d'emprar els mecanismes 
d'assignació de funcions i de redistribució d'efectius.

QUART. La previsió d'essencialitat establerta en aquest acord continuarà estant vigent per a exercicis 
posteriors, tret de declaració expressa en contra per part de l'Ajuntament o modificació legislativa que 
determine la disminució de competències d'obligatòria prestació.

CINQUÉ. Autoritzar l'Alcaldia a dur a terme les actuacions necessàries per a executar el disposat en 
el present acord així com delegar-li l'atribució de modificació del mateix per raons d'interés públic 
degudament motivades. 

INFORME DE LA SECRETARIA 
Revisada  la  proposta  anterior,  aquesta  s'ajusta  a  l'establert  en  la  normativa  d'aplicació  indicada, 
sense perjudici que, un cop s'aprove la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, caldrà 
revisar el  contingut  de l'acord  adoptat  per  l'Ajuntament  per  tal  de,  si  escau,  realitzar l'adequació 
oportuna a la mateixa. El secretari «
DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT»

Explicat  l’expedient  pel  Sr.  Adell,  es  dictamina  favorablement,  amb  l’abstenció  del  Grup 
Popular i PVI o els vot a favor de la resta.

6.-ASSUMPTES EXTRAORDINÀRIS

URGÈNCIA: Es presenta una urgència, la qual es acceptada per unanimitat.

6.1.-  EXP.  354/2017.  SEXTA CONVOCATÒRIA  D'AUTORITZACIONS LLOCS DE VENDA DEL 
MERCAT.

«PROPOSTA DEL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS I CONTRACTACIÓ

En relació amb l'expedient de licitació relatiu a la SEXTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIONS D'ÚS 

DELS  LLOCS  DE  VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE  SANT AGUSTÍ  DE  VINARÒS,  iniciat  per 

providència de l'Alcaldia de data 17 de gener de 2017.

De conformitat  amb els  plecs de clàusules administratives i  de prescripcions tècniques proposats per 

aquesta Regidoria i la de Comerç que consten a l'expedient.

No obstant  l'informe Jurídic de data 18 de gener de 2017 i  atès que es considera necessari  que els  

interessats es constituïsquen en associació per al millor funcionament del Mercat Municipal.



Proposo al Ple de la Corporació:

1.- Aprovar l'expedient de contractació de la SISENA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIONS 

D'ÚS DE LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS, per 

procediment obert i tramitació ordinària.

2.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 

han de regir la licitació.

3.- Obrir procediment de licitació al respecte, previ anunci al BOP i Perfil del contractant.»

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Explicat l’expedient pel Sr. Fontanet, es dictamina favorablement, per unanimitat.

B) ACTIVITATS DE CONTROL

El Sr. Alsina i el Sr. Fontanet expliquen els danys ocasionats pel temporal, en mobiliari, Biblioplatja,  
pont de C. Europa entre altres, així com les línies d’ajuts  que sol·licitaran,  a la GV, Costes i Ministeri.

El  Sr.  Fontanet  explica  l’assistència  a  Fitur.  (Carnaval,  l’oferiment  paquet  turístic  consistent  en 
allotjament, restauració i assistència al desfile)

El Sr. Adell dona compte de les altes i baixes de personal.

C.-PRECS I PREGUNTES

El Sr. Adell lli indica al Sr. Amat que encara no té l’informe que li va sol·licitar, a la qual cosa el Sr.  
Amat  diu que no enten per què tarda tant, preguntant sí te previst una data, dient el Sr. Adell que no, 
però tant promte com el tinga li’l donarà.

El Sr. Amat diu que “considera  que hay un funcionamiento anómalo, por que después de más de 2 
meses ni tan siquiera son capaces de dar una fecha.”

El Sr. Alcalde diu que s’haurà de fer un Ple extraodinàri, per l’acceptació del EDUSI. La Sra. Miralles 
comunica  que del 11 fins el 19 de febrer no estarà al poble.

El Sr. Alcalde comenta que tal vegada el Ple ordinàri de febrer, s’haurà de canviar, ja que estarem en 
plenes festes de Carnaval, a la qual cosa la Sra Miralles diu que mai s’ha canviat i que considera no 
es motiu.

El Sr. Amat pregunta per les dades del Vinalap, a la qual cosa la Sra Cano diu que no les té, però li ho 
deixarà a la bustia tan prompte ho tinga.

El  Sr.  Amat  manisfesta la  seua queixa,  ja  que en el  Ple del  Pressupost  la  Sra.  Cano tenia una 
informació a data  de desembre de 2016,  mentre que en l’expedient  només estava l’avanç de la 
liquidació a data 30 de juny, a la qual cosa se li contesta que es a la data que la normativa exigueix i  
que sempre ha estat aixi’ns, i que si necessitava qualsevol altre informació que l’hagués demanada, 
que mai se li ha negat res.

El Sr. Amat, i a la vista que l'informe sol·licitat en el seu dia (referent a la quantificació econòmica que 
suposa la reducció d'hores treballades pels empleats de l'Ajuntament), i després de la contestació del 
regidor  Sr.  Adell  en  aquesta  mateixa  comissió,  demana  que  el  mateix  sigui  realitzat  ja  no  pel  
Departament de personal sinó pel Departament d'intervenció,a veure si així s'alleugereix l'elaboració 
del mateix.

I no havent més assumptes a tracta, el Sr. Presidente aixeca la sessió, de la qual cosa com a 
Secretària en dono fé.    
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