
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 10365/2016

Identificació de la Sessió
Caràcter de la Sessió: ordinària
Dia i Hora de la Reunió: 22 / setembre / 2016, 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
Jan Valls Fernández
David Adell Miralles 

PSPV-PSOE
Guillem Alsina Gilabert
Marc Albella Esteller
Maria Cano Palomo
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 Belen Matamoros Centelles

PVI
Mª Dolores Miralles Mir

ACORD CIUTADÀ
J. Lluís Batalla Callau

Secretària accidental:
M. Carmen Redó Solanilla

 



 

Interventor
Oscar Javier Moreno Ayza

Excusa la seua absència: María del Carmen Ruiz Rueda 

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 25-08-2016 (EXP. 9544/2016).-Se sotmet a aprovació l'esborrany de l'acta de la 
sessió anterior, de data 25 d'agost de 2016 (Expt. 9544/2016), que prèviament s'ha 
distribuït  a tots els membres, juntament amb la convocatòria i  l'ordre del dia de la 
present sessió.

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

D'acord amb l'anterior, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió ordinària de data 25 
d'agost de 2016 (Expt. 9544/2016).

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 2016.

3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2016-2078 DE DATA 5 
DE  SETEMBRE  DE  2016  DE  FIXACIÓ  DEL  DIA I  HORA DE  LES  SESSIONS 
ORDINÀRIES  DE  LA JUNTA DE  GOVERN  LOCAL  (EXP.  6880/2015).- Es  dóna 
compte del decret d'Alcaldia núm. 2016-2078, de data 5 de setembre de 2016,  de 
fixació del dia i hora de les sessions ordinàries de la Junta de Govern:

«RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Atés el decret de l'Alcaldia núm. 2015-1727, 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. 

Atés el decret de l'Alcaldia núm. 2015-2109, de data 9 de setembre de 2015, pel qual 
es va 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 fora a les 13.00 hores. 

Per a una millor coordinació en la celebració de les Juntes de Govern es fa necessària 
la  modificació  de la  periodicitat  de  la  celebració  de les  sessions ordinàries,  de tal 
manera que es fixe  com a dia i hora de celebració de les sessions ordinàries de la 

 



 

Junta de Govern Local els dilluns a les 12.00 hores. 

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 12.00 hores. En el supòsit 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.»

Atès l'anterior, el Ple de la Corporació queda assabentat.

4.- PROPOSTA PER A ADJUDICAR EL LLOC NÚM. 20 (TIPOLOGIA PRODUCTES 
VARIS)  DEL  MERCAT  MUNICIPAL  (EXP.  10261/2016).- Atès  el  dictamen  de  la 
Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i  Comerç en sessió de 
data 16 de setembre de 2016.

A la vista de l'informe emès per la TAG de Governació de data 14 de setembre de 
2016, fiscalitzat de conformitat per la Intervenció Municipal de Fons:

«ANTECEDENTS DE FET

1. En data 28 de gener de 2016,  el Ple de la Corporació va aprovar Plec de Clàusules 
Administratives  elaborat  per  la  Regidoria  de  Comerç  relatiu  a  la  QUINTA 
CONVOCATÒRIA  D'AUTORITZACIONS  D’ÚS  DELS  LLOCS  DE  VENDA  DEL 
MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.

2. Dins del termini de presentació d'ofertes, només es va presentar dos sol·licituds per 
als llocs núm. 25 i núm. 30, quedant la resta de llocs del mercat municipal vacants.

3. Per Acord Plenari de data 28 de juliol de 2016, es va modificar la tipologia de la 
parada número 20 de carn i xarcuteria per destinar-la  a la venda de productes varis.

3. En data 12 de setembre de 2016, Reg. Entrada número 14574, la Sra. Ana Maria 
Ramona Zaharia solicita la parada núm. 20, tipologia de productes varis.

Consta en l'expedient la següent documentació respecte a la interessada:

 



 

 Passaport romanés i certificat del registre de ciutadans  de unió.
 Declaració en la qual es compromet a assumir la totalitat de les obligacions 
derivades dels llocs de venda del mercat municipal.
 Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social.
 Garantia definitiva per valor de 534,96€.

FONAMENTS DE DRET

1. Conformement amb l’art. 2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, els béns de les Entitats 
Locals es classifiquen en béns patrimonials i béns de domini públic.

2.  Dins  dels  béns  de  domini  públic  són  béns  de  servei  públic  “los  destinados 
directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades 
locales, tales como Casas consistoriales, Palacios provinciales y, en general, edificios 
que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, 
montes  catalogados,  escuelas,  cementerios,  elementos  de  transporte,  piscinas  y 
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados 
a la prestación de servicios públicos o administrativos”. Per tant, com podem apreciar, 
el mercat es troba dins d’aquesta categoria de bé de domini públic de servei públic.

3.  De conformitat amb l’art. 74.2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, del RBEL, l’ús dels 
béns  de  servei  públic  es  regirà,  abans  de res,  per  les  normes  del  Reglament  de 
Serveis de les Corporacions Locals i, subsidiàriament, per les del propi Reglament de 
Béns de les Entitats Locals.

4.  En  tot  cas,  cal  tindre  en  compte  que  l’art.  78  RBEL,  pel  que  fa  al  procés 
d’adjudicació  dels  llocs,  indica  que  estarà  subjecte  a  concessió  administrativa  l’ús 
privatiu dels béns de domini públic. Ús privatiu, que és aquell que ve constituït per 
l’ocupació d’una porció del domini públic, que limita o exclou la utilització per la resta 
de  persones  interessades  (art.  75  RBEL).  Així,  l’art.  78.2  RBEL disposa  que  les 
concessions  s’atorgaran  prèvia  licitació,  d’acord  amb  el  contingut  dels  articles 
següents i la normativa de contractació de les Corporacions locals.

5. Pel que fa a l’aplicació de les normes de la contractació administrativa al present 
procés de licitació, i a la vista dels Plecs de Clàusules Administratives de la Quinta 
Convocatòria d'autoritzacions d'ús de llocs de venda del Mercat Municipal, la Clàusula 
14 en part estableix el següent:

”Per al supost de quedar llocs vacants una vegada realitzada l’adjudicació, aquests 
podran ser adjudicats directament, durant el termini de cinc anys des de la data de 
l’adjudicació de les parades objecte de la present licitació (o data anterior si el Ple 
decideix  una  altra  fórmula  d’adjudicació).  Amb  aquesta  finalitat  se  seguiran  les 
següents directrius:

a)  Cada  persona,  física  o  jurídica,  podrà  demanar  un  màxim d’una  parada  o  dos 
consecutives.
b) El preu d’adjudicació serà el de licitació per a cada tipologia de productes.
c)  L’adjudicació  de  llocs  es  realitzarà  per  ordre  de  petició,  sempre  que  vaja 
acompanyada, en tot cas, dels certificats de trobar-se al corrent amb les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social i l’abonament del 5 per cent del preu de licitació en 
concepte de garantia definitiva, i el compromís d’assumir la totalitat d’obligacions que 

 



 

corresponen  als  venedors  derivades  dels  plecs  de  clàusules  administratives  i 
tècniques.  L’ordre de petició  es considerarà  des del  moment  que la  documentació 
anterior estiga completa.
d) El Ple de la Corporació realitzarà l’adjudicació, a partir de la qual se seguiran la 
resta de tràmits generals establerts en aquest plec i,  en particular,  aquells que fan 
referència a la formalització de la relació i l’abonament del preu d’adjudicació.“

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Adjudicar el lloc núm. 20 (TIPOLOGIA PRODUCTES VARIS) del Mercat Municipal a 
la Sra. ANA MARIA RAMONA ZAHARIA, amb NIE X-8430441-K.

2. La transmissió estarà condicionada:

- Al pagament del preu d’adjudicació,  establert en  713,28€/any.

- A la formalització de la relació jurídica amb l’Ajuntament.

3.  Notificar  a  la  persona  interessada  amb  indicació  que,  a  partir  de  la  recepció 
d'aquesta notificació, haurà de signar document de formalització en 15 dies hàbils i 
ingressar el pagament del preu d'adjudicació, en un mes. 

4. Comunicar a la Intervenció de Fons i la Tresoreria Municipal, als efectes adients.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per unanimitat. 

5.- PROPOSTA PER A ADJUDICAR EL LLOC NÚM. 25 (TIPOLOGIA PRODUCTES 
VARIS) DEL MERCAT MUNICIPAL (EXP. 9941/2016).- Es retira aquest punt de l'ordre 
del dia.

6.-PROPOSTA PER A ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE LOREDANA-IONA CRISTEA 
AL LLOC NÚM. 30 DEL MERCAT MUNICIPAL (EXP. 10259/2016).- Atès el dictamen 
de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç en sessió 
de data 16 de setembre de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Comerç de data 14 de setembre de 2016:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En data  28 de gener  de 2016,  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar  l'expedient  de 
contractació  QUINTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE 
VENDA  DEL  MERCAT  MUNICIPAL  DE  SANT  AGUSTÍ  DE  VINARÒS  (EXP. 
14997/2015)

En sessió ordinària  del  Ple  de la  Corporació de data 28 d'abril  de 2016,  s'adopta 
l'acord d'adjudicar la parada número 30 a Loredana-Iona Cristea.

En data 4 de maig de 2016 es formalitza el corresponent contracte administratiu.

 



 

En data 14 de setembre de 2016, en escrit amb registre d'entrada número 14695, la 
Sra.  Loredana-Iona  Cristea,  sol·licita  rescindir  el  contracte  d'adjudicació  del  lloc 
número 30 del Mercat Municipal.

En la clàusula 25na  del Plec de clàusules administratives particulars estableix que:
«1. Són causes d’extinció de les autoritzacions les establertes als art. 156, 213 i 223 
del  TRLCSP,  els  correlatius  del  RGLCAP i  la  normativa  especial  aplicable  a  les 
concessions sobre béns integrants del domini públic local, en especial la Llei 33/2003 
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com les que 
puga determinar el Reglament Regulador del Mercat. Així mateix, serà causa d’extinció 
l’incompliment de les condicions derivades de l’adjudicació.
2.  En la tramitació de l’expedient,  es donarà audiència al  contractista perquè puga 
formular al·legacions, i l’òrgan competent resoldrà.»
El Reglament Regulador de l'activitat del Mercat Municipal establix en l'article 19 les 
causes d'extinció de la concessió, contemplant en l'apartat a), com a causa d'extinció, 
la renúncia expressa i escrita del titular.

La clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques determina que:
«L'adjudicatari podrà renunciar de manera expressa i per escrit, a la concessió de la 
parada amb preavís a l'Ajuntament. Si la renúncia s'efectua dins dels 10 primers dies 
del mes, aquesta produirà efectes des del dia 1 del mes següent. Si la renúncia es 
presenta després del dia 10, produirà efectes des del dia 1 del segon mes posterior al 
què  es  realitze  el  preavís.  La  renúncia  expressa no eximeix  del  pagament  de  les 
obligacions generades fins que aquella es faça efectiva»

Per tot això, formulo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. Acceptar la renúncia de Loredana-Iona Cristea, la qual produirà efectes des del dia 
1 de novembre de 2016.

2. Incoar expedient per a la devolució de la garantia i sol·licitar els informes oportuns a 
tal efecte.

3.- Notificar a la persona interessada.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per unanimitat. 

7.-  PROPOSTA PER  A ACCEPTAR  LA RENÚNCIA DE  ANA MARÍA RAMONA 
ZAHARIA AL LLOC NÚM. 26 DEL MERCAT MUNICIPAL (EXP. 10179/2016).- Atès el 
dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç 
en sessió de data 16 de setembre de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Comerç de data 14 de setembre de 2016:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En data  28 de gener  de 2016,  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar  l'expedient  de 
contractació  QUINTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE 
VENDA  DEL  MERCAT  MUNICIPAL  DE  SANT  AGUSTÍ  DE  VINARÒS  (EXP. 
14997/2015).

 



 

En sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 s'adopta 
l'acord d'adjudicar la parada número 26 a Ana María Ramona Zaharia.

En data 9 d'agost de 2016 es formalitza el corresponent contracte administratiu.

En data 12 de setembre de 2016, en escrit amb registre d'entrada número 14576, la 
Sra. Ana María Ramona Zaharia sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc 
número 26 del Mercat Municipal.

En la clàusula 25na del Plec de clàusules administratives particulars s'estableix que:
«1. Són causes d'extinció de les autoritzacions establertes als art. 156,213 i 223 del 
TRLCSP,  els  correlatius  del  RGLCAP  i  la  normativa  especial  aplicable  a  les 
concessions sobre bens integrants del domini públic local, en especial la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com les que 
puga determinar el Reglament Regulador del Mercat. Així mateix, serà causa d'extinció 
l'incompliment de les condicions derivades de l'adjudicació.
2.  En la tramitació de l'expedient,  es donarà audiència al  contractista perquè puga 
formular al·legacions i l'òrgan competent resoldrà»

El Reglament Regulador de l'activitat del Mercat Municipal, establix en l'article 19 les 
causes d'extinció de la concessió, contemplant en l'apartat a), com a causa d'extinció, 
la renúncia expressa i escrita del titular.

La clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques determina que:
«L'adjudicatari podrà renunciar de manera expressa i per escrit, a la concessió de la 
parada amb preavís a l'Ajuntament. Si la renúncia s'efectua dins dels 10 primers dies 
del més, aquesta produirà efectes des del dia 1 del mes següent. Si la renúncia es 
presenta després del dia 10, produirà efectes del del dia 1 del segon mes posterior al 
què  es  realitze  el  preavís.  La  renúncia  expressa no eximeix  del  pagament  de  les 
obligacions generades fins que aquella es faça efectiva.»

Per tot això, formulo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- Acceptar la renúncia d'Ana María Ramona Zaharia, la qual produirà efectes des de 
l'1 de novembre de 2016.

2.- Incoar expedient per a la devolució de la garantia i sol·licitar els informes oportuns 
a tal efecte.

3.- Notificar a la persona interessada.»

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per unanimitat. 

8.- PROPOSTA PER A ARXIVAR L'EXPEDIENT DE PROGRAMACIÓ PER GESTIÓ 
INDIRECTA DEL SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL SUI08 (MADERAS BAS) (EXP. 
9827/2016).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures 5 
de setembre de 2016.

A la vista de l'informe proposta emés per la TAG d'Urbanisme de data 1 de setembre 

 



 

de 2016:

«M. CARMEN REDO SOLANILLA, técnico de administración general en relación con 
el expediente incoado para la programación del SUI08, por gestión indirecta

INFORMA: 

ANTECEDENTES

1.En  fecha  3  de  enero  de  2.003,  reg.  de  entrada  000083,  D.  FRANCISCO  BAS 
FONTANET,  presenta  ante  el  Ayuntamiento  la  documentación  para  el  desarrollo 
urbanístico del SUI08   

2. La documentación presentada se ajusta al contenido del art 46.2, en relación con el 
art.32 de la LRAU6/94, para su admisión a trámite. Por lo que se sometió a exposición 
pública con arreglo al procedimiento de programación previsto por la LRAU 6/94.

3. En fecha 22 de abril de 2.003, se constituyó la Mesa de Apertura de Plicas, c, para 
proceder a la apertura de plicas de la proposición jurídico-económica a la alternativa 
técnica de programa de desarrollo de la actuación integrada denominada SUI08.

No habiendo recaído resolución de aprobación de la alternativa presentada, y en base 
a las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS :

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Disposición  Adicional  Quinta Programas  tramitados  con  la  Ley  Reguladora  de  la  
Actividad Urbanística 
A partir de la entrada en vigor de esta ley los ayuntamientos ya no podrán adjudicar 
ningún programa de actuación integrada que haya sido tramitado al amparo de la Ley 
6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística, salvo aquellos que 
cuenten con aprobación y adjudicación municipal condicionada a la aprobación por la 
consellería competente en materia de urbanismo del instrumento de planeamiento que 
los acompaña, en cuyo caso podrán concluir su tramitación de acuerdo con aquella 
ley.

A la vista de lo anterior se realiza la siguiente 

PROPUESTA. 

 Archivar el expediente de programación del SUI08. 

 Notificar la presente resolución al interesado en el expediente.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 19 vots a favor (4 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 8 vots PP i 1 vot AC) i 1 abstenció (PVI).

9.- PROPOSTA PER A ARXIVAR L'EXPEDIENT DE PROGRAMACIÓ PER GESTIÓ 
INDIRECTA  DEL  SÒL  URBANITZABLE  INDUSTRIAL  SUI01  (JUNT  PISTA 
ATLETISME) (EXP. 9817/2016).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea 
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d'Infraestructures 5 de setembre de 2016.

A la vista de l'informe proposta emés per la TAG d'Urbanisme de data 6 de setembre 
de 2016:

«VISTO el informe emitido por la técnico de administración general en relación con el 
expediente incoado para la programación del SUI01, por gestión indirecta, cuyo tenor 
literal  es  el  que 
sigue:“……………………………………………………………………………………………
……..

INFORMA: 

ANTECEDENTES

1º.  En  fecha  03.09.02  ,  bajo  el  nº  de  registro  11737  ,  tiene  entrada  en  este 
Ayuntamiento  a  instancias  de  la  mercantil  DESARROLLOS  DE  OBJETIVOS 
INMOBILIARIOS E INDUSTRIALES SL, alternativa técnica de PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO  DE  LA ACTUACION  INTEGRADA SUI01    por  el  procedimiento 
simplificado delimitado en el Art.48 de la L.R.A.U, ante el Notario de esta ciudad D 
.Manuel Manzanares Echeguren.

2º. De conformidad con lo dispuesto en el Art.48.2 de la Ley 6/94 de la Generalitat 
Valenciana , Reguladora de la Actividad urbanística, el acto de apertura de plicas no 
tendrá lugar hasta que una vez, concluido el plazo para presentarlas, se acredite ante 
el Ayuntamiento el cumplimiento de lo dispuesto en el Art.48.1.c

3º.  Mediante reg.  725,  de fecha 21.01.03,  copia del  acta autorizada por el  Notario 
Manuel Manzanares Echeguren, acreditándose la  exposición al público a los efectos 
del Art.48.2 de la Ley 6/94 de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad 
urbanística.

4º.Se efectúa la apertura de plicas el día 27 de enero de 2003. 
 
No habiendo recaído resolución de aprobación de la alternativa presentada, y en base 
a las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS :

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Disposición  Adicional  Quinta Programas  tramitados  con  la  Ley  Reguladora  de  la 
Actividad Urbanística 
A partir de la entrada en vigor de esta ley los ayuntamientos ya no podrán adjudicar 
ningún programa de actuación integrada que haya sido tramitado al amparo de la Ley 
6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística, salvo aquellos que 
cuenten con aprobación y adjudicación municipal condicionada a la aprobación por la 
consellería competente en materia de urbanismo del instrumento de planeamiento que 
los acompaña, en cuyo caso podrán concluir su tramitación de acuerdo con aquella 
ley.
A la vista de lo anterior se realiza la siguiente , el presidente de la comisión informativa 
somete a DICTAMEN la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO
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1. Archivar el expediente de programación del SUI01.

2. Notificar la presente resolución al interesado en el expediente.”
 

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 19 vots a favor (4 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 8 vots PP i 1 vot AC) i 1 abstenció (PVI).

10.-  PROPOSTA  PER  A  APROVAR  DEFINITIVAMENT  LA  CADUCITAT  DEL 
SECTOR URBANITZABLE RESIDENCIAL SUR01 (AIGUAOLIVA) (EXP. 2810/2016).-
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures 5 de setembre 
de 2016.

A la vista de l'informe proposta emés per la TAG d'Urbanisme de data 1 de setembre 
de 2016:

se emite la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Desestimar la alegación presentada por le urbanizador LIS PLAYA  SA por 
los motivos expresados , en el antecedente quinto del Informe.

SEGUNDO Resolver la adjudicación del Programa para el desarrollo de Actuaciones 
Integradas que afecta a la Unidad de Ejecución SUR01 por incumplimiento de plazos 
del convenio suscrito.

TERCERO.  Cancelar  la  programación de la  Unidad de Ejecución SUR01quedando 
dicho ámbito sujeto al régimen del suelo urbanizable sin programación.

CUARTO. No incautar la garantía depositada , dado que no se han generado gastos 
imputables al incumplimiento.

QUINTO.  Notificar  el  presente  Acuerdo  a  los  interesados  con  indicación  de  los 
recursos pertinentes.

SEXTO. Publicar el acuerdo de resolución del programa de actuación integrada en el 
Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana,  previa  comunicación  al  Registro  de 
programas de actuación.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 18 vots a favor (4 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 8 vots PP) i 2 abstencions (1abstenció AC i 1 
abstenció PVI).

11.-  PROPOSTA PER  A  RATIFICAR  L'ACTA DE  CESSIÓ  DE  TERRENY  AMB 
DESTINACIÓ A VIAL EN PDA. BOVERALS – CARRER CAMP DE FUTBOL (EXP. 
12544/2016).-Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures 
en sessió ordinària de 9 de desembre de 2015.

A la vista de l'acta de cessió de terreny amb destinació vial en Pda. Boverals – Carrer 
Camp de Futbol de data 20 de octubre de 2010, que en part diu:

 



 

«ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL

(...)

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO
CON DESTINO A VIAL PUBLICO

Terreno vial  de forma rectangular  con pequeño chaflán,  de longitud en el  lado Sur 
24,98 m  y de longitud en el lado Norte 22,48 m, y de anchura lado Este 10,36 8 m y 
anchura lado Oeste 7,86 metros. Según plano adjunto. Superficie 195,98 m2. En parte 
forma parte de la finca de referencia catastral 6346350BE8864S0001MR, ubicado en 
PARTIDA BOVERALS– CALLE CAMPO DE FUTBOL. 

TITULAR: Josefa María Aragonés Pla. NIF18.843.660-J

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la 
división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea 
forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno 
resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta 
innecesaria la expedición de la licencia de segregación.

(...)”

Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per unanimitat. 

12.- PROPOSTA PER A APROVAR EL PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
ZONA TURÍSTICA SUD SECTOR 1 I DE LA GESTIÓ DIRECTA (EXP. 3273/2016).-
Atès el  dictamen de la  Comissió  Informativa  de l'Àrea d'Infraestructures  en sessió 
ordinària d'1 d'agost de 2016.

A la vista de l'informe proposta emés per la TAG d'Urbanisme de data 25 d'agost de 
2016:

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el  Pleno, en 
virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
se emite la siguiente:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.  Resolver las alegaciones presentadas en relación con el expediente de 
aprobación del Programa de Actuación Integrada, de conformidad con lo informado por 
los técnicos municipales:

-  Informar  favorablemente  la  alegación  formulada  por  Carmen  Hernández  Núñez, 
titular de la parcela de referencia catastral 4410909BE8841S0001SF, e incluida en el 
Programa de Actuación Integrada de implantación de alumbrado público en la Zona 

 



 

Turística Sur. Sector 1 en el sentido de considerar en el replanteo de la obra el ubicar 
un punto de luz lo más cercano posible al callejón particular de acceso de la parcela 
con el fin de dotarlo de mejorar su iluminación.

- Informar favorablemente la alegación formulada por José Domingo Fonellosa Amela, 
adecuando  el  coeficiente de edificabilidad en función de usos según lo establecido en 
la modificación puntual n.º 25 adoptado una corrección del 0,70 por terciario respecto 
al  1,00 por residencial:  De acuerdo con ello la edificabilidad que se propone es la 
resultante de multiplicar 0,70*0,60 = 0,42 . ( 0,60 es la edificabilidad adoptada en el P

- Informar favorablemente la alegación formulada por Rosa Capsir Segarra.- Excluir 
del  Programa de  Actuación Integrada,  las  parcelas  que  disponen  de  fachada  a  la 
actual  calle  Cala  Puntal  T  (  con  excepción  de  la  parcela  de  referencia  catastral 
4510401) por no disponer de la condición jurídica de solar, entre ellas la propiedad de 
la alegante ( ref cat 441004 ).

-  Informar  favorablemente  la  alegación  formulada  por  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  URBANIZACION  ROCAMAR,  Excluir  del  Programa  de  Actuación 
Integrada, a las parcelas que disponen de fachada a la actual calle Cala Puntal T ( con 
excepción de la parcela de referencia catastral 4510401) dado que dicha red viaria 
prevista en el PGOU no está  gestionada ( ni abierta en el mínimo que marca el PGOU 
de cinco metros) y en consencuencia no disponen de la condición jurídica de solar.

SEGUNDO.  Aprobar  el  Programa  de  Actuación  Integrada,  de  implantación  de 
alumbrado  público  en  la  Zona  Turística  Sur.  Sector  1  ,  con  las  modificaciones 
introducidas a consecuencia del estudio de las alegaciones presentadas.

TERCERO. Notificar y publicar el acuerdo de aprobación, para su entrada en vigor, en 
el Boletín Oficial de la Provincia.”

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 10 vots a favor (4 vots 
TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS), 1 vot en contra (AC), i 9 abstencions (8 
abstencions PP i 1 abstenció PVI).

13.-  PROPOSTA PER  A  APROVAR  LA RELACIÓ  DE  BENEFICIARIS  DE  LES 
PRESTACIONS SOCIALS CORRESPONENTS A L'ANY 2015 (EXPT.  5341/2016).- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i 
Comerç de data 16 de setembre de 2016.

No obstant l'informe jurídic emés per la TAG de Governació, de data 12 de setembre 
de 2016, i l'informe de fiscalització emés per la Intervenció Municipal de Fons en data 
13 de setembre de 2016.

A la vista de la proposta emesa per la Regidoria de Recursos Humans de data 12 de 
setembre de 2016:

«En data 25 de març de 2014, per la Mesa de Negociació General, es va aprovar la 
proposta de la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa,  sobre criteris de repartiment 
del fons ajuda social.

 



 

En data 25 d'abril  de 2016 (RE 6651) i  de data 6 de juny de 2016 (RE 9452), se 
presenten escrits de la Junta de Personal i Comitè d'Empresa, pel qual se sol·licita 
l'abonament de les prestacions socials corresponents a l'any 2015, de conformitat amb 
els llistats aprovats per aquests òrgans en reunions celebrades en data 25 d'abril i 25 
de maig de 2016  (s'adjunten actes de les reunions on consta relació del repartiment 
proposat).  

Considerant el disposat en l’art. 11  dels annexos del Conveni Col·lectiu de Personal 
Laboral i l’Acord de Relacions laborals del Personal funcionari (2005-2006) referent a 
les subvencions sanitàries.

Sent que, en el Pressupost Municipal General per a l'exercici 2016, s'han previst les 
següents partides pressupostàries:

 Prestacions socials funcionaris (221.162.04.01), amb una dotació de 10.880 €

 Prestacions socials laborals (221.162.04.02), amb una dotació de 10.880 €

El regidor de Recursos Humans proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
acord:

Primer. Aprovar la proposta de beneficiaris de les prestacions socials corresponents a 
l'any 2015 presentada per la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, de conformitat 
amb el llistats aprovats per aquests en reunions celebrades en data 25 d'abril i 25 de 
maig de 2016.

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  i  reconèixer  l’obligació  de  les  quantitats 
acordades.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 11 vots a favor (4 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 1 vot PVI) i 9 abstencions (8 abstencions PP 
i 1 abstenció AC).

14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha.

15.- PRECS I PREGUNTES.

 Àudio íntegre

 Maria Dolores Miralles Mir

◦ Arruixat plantes Passeig Costa Sur
◦ Horari de recollida transport escolar
◦ Queixes carrer Sant Gregori i carrer Gil de Atrocillo
◦ Activitats extraescolars gratuïtes per els xiquets
◦ Gratuïtat zona blava els dissabtes per la tarda

 


mquintero
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 Josep Lluís Batalla Callau

◦ Prec pagament factures abans de 90 dies

 Juan Amat Sesé

◦ Comissió escolarització

S'aixeca la sessió a les 20.30 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual 
cosa com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 


	Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
	Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vinaròs
	2016-11-03T14:38:42+0100
	Vinaròs
	JORDI ROMEU GRANADOS - DNI 18976289R
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vinaròs
	2016-11-04T11:51:52+0100
	Vinaròs
	GUILLERMO ALSINA GILABERT - DNI 73389843V
	ho accepto




