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

Tipus de sessió Número Data Horari Lloc

EXTRAORDINARIA 
I URGENT

2/2017 09/02/2017 Inici:        13,00  h   PB Ajuntament

Termini:   13 ,15  h 

Assistents Absents
David  Adell  Miralles,   en  qualitat  de 
President
Hugo Romero Enric Pla Vall
Jan Valls Fernandez
Maria Cano Palomo
Guillem Alsina
Doménech Fontanet Llatser

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

A) PART RESOLUTIVA

1.Exp. 10222/2016. PRESUSUPOST 2017, RESOLUCIO AL·LEGACIO.

EXP. : 10222/2016-12542/2016

Assumpte: PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT

PROPOSTA D'ALCADIA

  

ENRIC PLA VALL, Alcalde – President de l’ Ajuntament de Vinaròs,

 Vist l'expediente del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2017,

 Vista l’al·legació presentada per ANTONIO VALANZUELA FIGOLS, 

 Vists els informes desestimatoris a l’al·legació dels Departaments de Secretària, RRHH i Intervenció 



 

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

 

                                                PROPOSTA D'ACORD:

  

PRIMER: Desestimar l’al·legació presentada per ANTONIO VALANZUELA FIGOLS, pels motius que 
s’indiquen en l’informe.

  

SEGON: Publicar  definitivament  el  Pressupost  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Provincia,  resumit  per 
Capítols, tal i com indica l’apartat 3 de l’article 169 del RDL 2/2004.

 

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

  

QUART: El pressupost entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada publicat en la forma 
prevista.
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El Sr. President explica l’al·legació  així com  els informes.

El Sr. Batalla indica que des de 2008, han passat molts anys per a no poder-ho sol·lucionar. 

El Sr. Adell indica que en 2017 no és possible, i a la pregunta del Sr. Batalla sí serà possible en 2018? 
li  contesta que “ja vorem”, ja qué aixó comporta la creació d’una plaça nova, amb el conseqüent 
increment de la despesa del capítol 1, i llogicament després s’ha de traure a concurs.

El Sr. Amat diu que en definitiva, la realitat és que aquest treballador està fent unes funciones per les 
qual no se li retribueix, i que algun día s’haurà de fer una RPT, hi adeqüar-se com cal.

El Sr. Batalla pregunta sí aquest treballador és podría negar a fer aquestes funcions, i fé unicament  
les  de  la  seua  plaça,  és  a  dir,  de  Pedagog,  a  la  qual  cosa,  se  li  contestar  pel  Sr.  Adell,  que 
efectivament podría negar-se.

Finalment es procedeix a la votació sent el resultat de DICTAMENT FAVORABLE , a la desestimació 
de l’al·legació, amb els vots a favor dels Grups Tots/es(3)), PSOE(2) i Compromís(1), i l’abstenció dels 
Grups Popular(3), PVI (1)i Acord Ciutadà(1).

El Sr. Amat vol fer un comentàri, a la qual cosa el Sr . Adell li diu que no procedeix ja que la sessió és  
extraordinària  i  no  hi  ha   torn  obert  de  paraules,  indicant-li  el  Sr.  Amat  que  efectivament  és 
extraordinària, però té relació amb el tema que s’ha  dictaminat,  però també és criteri del President el 
deixar-les fer,contestant-li el Sr. Adell, que no. La setmana que be serà la sessió ordinària, i ja dirà tot 
lo que vullga.

A continuació  el  Sr.  Fontanet  diu  als  portaveus que s’esperen un moment  ja  que els  vol  fer  un 
comentàri, a la qual cosa el Sr. Amat contesta que s’ha de serguir el mateix criteri per a tots, si les 
preguntes d’ell no són procedents tampoc van a escoltar les dels altres, el que tinga que dir ja ho dirà 
en al Junta de Postaveus.

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