
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 10981/2015

Identificació de la Sessió
Caràcter de la sessió: ordinària 
Dia i Hora de la Reunió: 24 / setembre / 2015, 19.30 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
Amparo D. Martínez Albiol
Elisabet Fernández Millán
Miguel A. Vidal Pascual
Ana Belén Matamoros Centelles

PVI
Mª Dolores Miralles Mir

ACORD CIUTADÀ
J. Lluís Batalla Callau

Secretari
Jordi Romeu Granados
 
Interventor



 

Oscar Javier Moreno Ayza

Excusa la seua absència: 

Carla Miralles Castellá, PP

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.-  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE
DATA 27 D'AGOST DE 2015 (EXPT. 9781/2015).- Se sotmet a aprovació l'esborrany
de l'acta de la sessió de data 27 d'agost de 2015, que prèviament s'ha distribuït a tots
els membres, juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió.

La  Presidència  pregunta  als  regidors  presents  si  volen  fer  alguna  observació  a
l'esborrany de l'acta assenyalada.

D'acord amb l'anterior, s'aprova per majoria de 19 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots
PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 7 vots PP i 1 vot PVI) i 1 abstenció (AC). 

2.-  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  DECRETS  I  RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA DE
CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L'ARTICLE 42 DEL RD 2568/1986, DE 28
DE  NOVEMBRE.- D'acord  amb  el  que  estableix  l'article  42  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l'Alcaldia es dóna compte dels decrets
dictats per l'alcalde corresponents al mes d'agost de 2015.

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET NÚM. 2015-2109 RELATIUS A L'HORA DE
CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(EXPT. 6880/2015).- Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia de data 9 de setembre
de 2015, de fixació de dia i hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern:

«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atés el decret de l'Alcaldia de data 8 de juliol de 2015 pel qual es va fixar com a dia i
hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local els dilluns a
les 13.30 hores.

Per a una millor coordinació en la celebració de les Juntes de Govern amb la de les
Comissions  Informatives  d'aquest  Ajuntament,  concretament  amb  la  Comissió
Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, la qual té lloc el primer dilluns de cada mes a
les 14.15 hores, és per aquesta raó que es fa necessàri modificar l'hora de celebració
de la Junta de Govern del primer dilluns de cada mes, de tal manera que, en lloc de
les 13.30 hores siga a les 13.00 hores. 

De  conformitat  amb  el  disposat  en  l'article  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.

En ús de les atribucions indicades 

RESOLC

PRIMER.- Fixar como hora de celebració de la sessió ordinària del primer dilluns de
cada mes de la Junta de Govern Local, a les 13.00 hores.

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

Atés l'anterior, Ple de la Corporació, queda assabentat.

4.- PROPOSTA PER A MODIFICAR L'HORARI DE LES DEDICACIONS PARCIALS
DELS REGIDORS JAN VALLS FERNÁNDEZ I  DOMÉNEC FONTANET LLÀTSER
(EXPT. 6880/2015).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i
Recursos Humans de data 4 de setembre de 2015.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 4 de setembre de 2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Vist l'acord del Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent de data 1 de juliol
de 2015 pel qual,  entre altres,  s'establia la dedicació parcial  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. 

Vistos  els  escrits  presentats  pels  regidors  d'aquest  Ajuntament,  Sr.  Jan  Valls
Fernández  i Sr.  Doménec  Fontanet  Llàtser(registre  entrada  núms.  17103,  17011,
16913, 16782 i  16744), en relació a la sol·licitud de canvi de horari en les dedicacions
parcials  acordades  per  raons  de  compatibilització  en  les  seues  activitats  laborals
pròpies.

Atés  l'anterior,  aquesta  Alcaldia  PROPOSA al  Ple  de  la  Corporació  l'adopció  del
següent 

ACORD:

Primer.-  Modificar  l'horari  de  les  dedicacions  parcials  dels  regidors  Sr.  Jan  Valls
Fernández i Sr. Doménec Fontanet Llàtser, establint-se de la següent manera:

Jan Valls Fernández
Dilluns de 08,30 a 15,00 hores
Dimarts de 16,30 a 19,30 hores
Dimecres de 08,30 a 14,30 hores i de 16,30 a 19,30 hores
Divendres de 08,30 a 15,00 hores

Dómenec Fontanet Llàtser
Dilluns d'11,30 a 15,30 hores



 

Dimarts d'11,30 a 15,30 hores
Dimecres d'11,30 a 15,30 hores i de 17,00 a 20.00 hores
Dijous d'11,30 a 15,30 hores i de 17.30 a 19,30 hores
Divendres d'11,30 a 15,30 hores

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria d'11 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS) i 9 vots en contra (7 vots PP, 1 vot AC i 1 vot
PVI).

5.-  PROPOSTA D'APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  L'EXERCICI  2014
(EXPT. 6653/2015).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i
Recursos Humans de data 3 d'agost de 2015.

A la vista de la proposta de la Regidoria de l'Àrea Econòmica, Indústria i Ocupació de
data 8 de setembre de 2015:

«MARIA  CANO  PALOMO,  Regidora  de  l'àrea  econòmica  i  ocupació  d’aquesta
Corporació,

Vist l’expedient del Compte General de l’exercici 2014, dictaminat favorablement per la
Comissió  de l'àrea econòmica, del dia 3 d'agost de 2015,

Vist que ha estat publicat en el Boletín Oficial de la provincia número 96, des del dia  6
d'agost, fins al dia 3 de setembre de 2015, sense que s’hagin presentat reclamacions,
tal i com certifica el secretari accidental en data 8 de setembre de 2015,

Elevo al Ple de la Corporació, la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER:  Aprovació  del  Compte  General  de  l’exercici  2014,  tal  i  com  estableix
l’apartat  4  de  l’article  212  del  RDL 2/2004  que  aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Hisendes Locals
 
SEGON:  Remissió a la  Sindicatura de Comptes,  en compliment d’allò  establert  en
l’apartat  5  de  l’article  212  del  RDL 2/2004  que  aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
d’Hisendes Locals, així com de l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985
d'11 de maig.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 18 vots a favor (5 vots
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 7 vots PP) i 2 abstencions (1 abstenció AC i
1 abstenció PVI).

6.-  PROPOSTA PER  A APROVAR  PROVISIONALMENT  LA MODIFICACIÓ  DEL
REGLAMENT  DE  FUNCIONAMENT  DEL  SETMANARI  VINARÒS  (EXPT.
10507/2015).- Per acord de la Junta de Portaveus de data 23 de setembre de 2015, es
retira aquesta punt de l'ordre del dia.



 

7.-  MOCIÓ  PRESENTADA  CONJUNTAMENT  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  EN
RELACIÓ ALS REFUGIATS (EXPT. 11027/2015).- D'acord amb l'article 80.3 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, se sotmet a votació la inclusió de la moció a
l'ordre del dia, aprovant-se aquesta per unanimitat.

A la vista de la moció presentada conjuntament pels Grups Municipals en relació als
refugiats:

«MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE VINARÒS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Només el conflicte de Síria ha provocat el desplaçament de 4.000.000 de persones
segons ACNUR. A Turquia en romanen aproximadament 2.000.000. El Líban, l'Iraq,
Jordània,  Egipte i  altres països nord-africans es reparteixen quasi  la  totalitat  de la
resta. 

Alguns refugiats  han preferit  continuar  el  camí,  per  això,  entre altres nacionalitats,
molts siris formen part de les 264.500 persones que han arribat a territori de la Unió
Europea a través de la Mediterrània des de gener fins al 14 d'agost d'aquest any 2015,
segons ACNUR.

La tragèdia de Lampedusa a l'octubre de 2013, en què van morir 368 persones, va
marcar  una  desgraciada  fita  a  la  Unió  Europea.  Les  reaccions  dels  dirigents
comunitaris i nacionals ens van induir a pensar que es posarien en marxa solucions
perquè  no  tornés  a  repetir-se  una  tragèdia  humana  d'aquelles  dimensions.  Per
desgràcia, dos anys després, seguim assistint a morts no només a la Mediterrània,
sinó per tot el territori europeu, de persones innocents l'únic propòsit de les quals és
fugir  de  la  guerra  o  de  la  misèria.  Avui  la  tragèdia  és  que  milers  de  persones
desesperades que fugen de la mort, estan disposades a arriscar la seua vida i,  en
massa  ocasions, a perdre-la. 

No podem acceptar com a inevitables les tragèdies humanes que viuen els refugiats ni
les morts de persones que s'ofeguen a la Mediterrània o s'asfixien tancades en un
camió. No els podem deixar a mercé dels traficants de persones sense escrúpols en el
camí cap a un futur millor, perquè si no tenen cap altra alternativa en la seua fugida,
seguiran arriscant les seues vides.

Encara que Europa no estiga acollint en termes relatius el major nombre de refugiats
en  aquesta  crisi  humanitària,  és  cert  que  les  capacitats  de  molts  països  s'estan
desbordant.  En aquesta crisi,  la  ruta d'entrada a Europa es troba lluny d'Espanya.
Majoritàriament,  las vies d'entrada amb destinació als països del nord es troben a
Grècia i Itàlia. No obstant això, la crisi està posant a prova tots els dirigents europeus
perquè quasi tots s'hi estan veient afectats d'alguna manera. 

La  dimensió  de  la  crisi  és  inabordable  per  cap  país  en  solitari.  En  aquestes
circumstàncies  és  necessari  que  tots  els  països  s'involucren  al  màxim  a  buscar
solucions als problemes i des de la Comissió Europea s'han fet propostes perquè tots
els països de la Unió actuen conforme al principi de solidaritat. 

Per  descomptat  que  no  existeixen  fórmules  senzilles  per  a  escometre  totes  les
actuacions  que  s'han  d'abordar  per  mitigar  un  problema  que  resulta  de  màxima



 

complexitat  des  de l'arrel  i  en  les  derivades.  Són  necessàries  mesures  nacionals,
europees i  internacionals,  mesures a curt,  mitjà  i  llarg termini,  plans i  perspectives
noves per a un problema que s'ha manifestat com mai ho havia fet. 

L'Ajuntament de Vinaròs vol contribuir amb decisió, amb iniciativa i des de la millor
disposició al diàleg, en l'aportació d'algunes propostes que van en la línia de donar
passos endavant.  Encara està viva en la memòria la solidaritat que altres van mostrar
amb  qui  també  va  haver  de  fugir  d'Espanya  per  motius  de  la  guerra  i  posterior
persecució que va viure el nostre país. Girar l'esquena a qui avui ho necessita és injust
en si mateix i a més a més, un obtús precedent davant de futures situacions de crisi
que sí que puguen posar en qüestió la capacitat del nostre país.  

Segurament no seran les úniques propostes vàlides i viables, però sí que considerem
que són els mínims per a començar a treballar en la bona direcció. 

Per tot el que s'ha exposat, es proposen els següents 

ACORDS

PRIMER.- Donar suport a totes les vies diplomàtiques existents i promoure la creació
de totes les que resulten necessàries per a actuar amb determinació en la recerca de
la pacificació dels països en conflicte. 

SEGON.- Col·laborar amb els països de trànsit per a la protecció de les seues fronte-
res i lluitar contra les màfies que es lucren amb aquesta tragèdia humana.

TERCER.- L'Ajuntament de Vinaròs s'adhereix a la xarxa de ciutats d'acollida.

QUART.-  Donar  difusió  a  totes  les  iniciatives  que  es  porten  a  terme  per  les
administracions  públiques  i  ONG,  tant  per  a  facilitar  l'acollida  de  les  persones
desplaçades com de recollida de fons.

CINQUÉ.- Facilitar la creació d’un grup de treball entre els serveis socials municipals,
CEAR Espanya, Creu Roja i altres organitzacions locals que treballen amb persones
refugiades,  per  definir  les mesures que s'han d'adoptar  des de l’Ajuntament  per  a
poder acollir persones refugiades al municipi. 

SISÉ.-  Comunicar  aquests  acords  a  la  Diputació  de  Castelló,  a  la  Conselleria  de
Benestar Social, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com al Ministeri
de l'interior.

SETÉ.-  Facilitar la col·laboració amb totes les ONG i agències que treballen en aquest
àmbit.

VUITÉ.-  Facilitar  la  creació  d'un compte corrent  solidari  d'ajuts  a  ACNUR i  CREU
ROJA, mitjançant la publicació en els mitjans de comunicació públics de Vinaròs.»

Sotmesa a votació la moció, aquesta s'aprova per unanimitat. 



 

8.-  MOCIÓ  PRESENTADA  CONJUNTAMENT  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  A
PROPOSTA  DE  L'ASOCIACIÓN  MI  MANO  ES  TU  APOYO  I  EN  RELACIÓ  A
L'INCREMENT  D'ASSASSINATS  MASCLISTES  OCORREGUTS  ELS  ÚLTIMS
MESOS (EXPT. 11029/2015).-  D'acord amb l'article 80.3 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre,  se sotmet  a votació la  inclusió de la  moció a l'ordre del  dia,
aprovant-se aquesta per unanimitat.

A la vista de la moció presentada conjuntament pels Grups Municipals a proposta de
l'Asociación mi mano es tu apoyo, i en relació a l'increment d'assassinats masclistes
ocorreguts els últims mesos:

«MOCIÓN  PRESENTADA  CONJUNTAMENTE  POR  TODOS  LOS  GRUPOS
MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VINARÒS  A  PROPUESTA  DE  LA
ASOCIACIÓN  MI  MANO  ES  TU  APOYO  Y  CON  MOTIVO  DEL  REPUNTE  DE
ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se
manifiesta  como  el  símbolo  más  brutal  de  la  desigualdad  existente  en  nuestra
sociedad.  Se trata de una violencia que se dirige sobre  las mujeres  por  el  hecho
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Con  ese  convencimiento  nació  la  ley  Orgánica  1/2004  de  Medidas  de  Protección
Integral contra la Violencia de Género.

Pese  a  ello,  las  mujeres  siguen  sufriendo  violencia  de  género,  y  el  número  de
asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de
género ha segado la vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La
sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el
verano de 2015 en un periodo trágico, en el que se han registrado el mayor número de
asesinatos desde 2010.  

Una  violencia  ante  la  que  no  podemos  ni  queremos  permanecer  impasibles.  La
igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que
hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de
Derecho  que  propugna  como  valores  superiores  de  su  ordenamiento  jurídico  la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena
consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo,
la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra
en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los mecanismos que la
garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas. 

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de
género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así
como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para
conseguirlo. 

La  situación  de  violencia  que  sufren  las  mujeres  nos  exige  avanzar  hacía  el
cumplimiento  del  convenio  de  Estambul,  ratificado  por  España  y  que  aborda  de
manera integral  la  violencia  contra  las  mujeres.  Nos exige avanzar  hacía un gran
acuerdo por una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a
toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la
Violencia de Género, que no escatime esfuerzos, medios y recursos.



 

Por todas estas razones, el pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprueba la siguiente
moción en la que insta al Gobierno a adoptar y promover un Acuerdo Social, Político e
Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre
de violencia contra las mujeres con los siguientes puntos: 

1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente
los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social  de las víctimas de
violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los
servicios  de  proximidad de los  ayuntamientos.  En  los  presupuestos  Generales  del
Estado 2016 multiplicar por cinco la partida destinada a la Delegación del Gobierno
para la violencia de género. 

2. Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada
CCAA.

3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de
servicios  públicos,  impulsando  el  papel  que  desempeñan  y  deben  seguir
desempeñando  los  servicios  sociales  municipales  y  centros  de  la  Mujer  para  el
desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

4. Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género,
del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las
mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  sobre  el  itinerario  y  procedimiento  más
seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta
el final del proceso. 

5. Establecimiento  de  protocolos  de  intervención  específicos  para  la  atención
integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.

6. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
de la Violencia de Género. 

7. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-
sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.

8. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a
menores víctimas de violencia de género. 

9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en
los juzgados especializados de violencia de género tengan formación específica en la
materia impartida por una institución acreditada. 

10. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la
ley  de  2004  para  abarcar,  con  las  adaptaciones  necesarias,  todas  las  formas  de
violencia  contra  la  mujer,  tal  como  exige  la  Recomendación  General  nº  19  de  la
CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia  contra  la  Mujer  y  la  Violencia  Doméstica  (Convenio  de  Estambul),  que
España ha ratificado.»

Sotmesa a votació la moció, aquesta s'aprova per unanimitat. 



 

9.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

• En relació a la moció presentada pel Grup Municipal popular en l'anterior sessió
plenària, a la qual no es va aprovar la urgència, i relativa a la reducció de la
valoració  dels  sòls  urbanitzables  que  no  estiguen  desenvolupats,  l'Alcaldia
manifesta  que  s'està  estudiant  el  contingut  de  la  mateixa  per  tal  de  poder
recolzar-la.

10.- PRECS I PREGUNTES.

• Àudio íntegre

• Maria Dolores Miralles Mir:

1) Edifici Angèliques
2) Transport escolar
3) Inspecció edificis

• Lluís Batalla Callau:

1) Auditoria
2) Comissió Castor
3) Protecció Civil
4) Brigada Mediambiental
5) Ocupació de Via Publica
6) Reglament Horts Solidaris
7) Oficina DNI
8) Precs i preguntes
9) Ocupació d'habitatges Horts dels Farga

• Hugo Romero Ferrer:

1) Projecte Castor

• Luís Gandía Querol:

1) Plantació d'oliveres

• Juan Amat Sese:

1) Gratuïtat del transport escolar
2) Horts solidaris

S'aixeca la sessió a les 21.30 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.
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