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Leonor Balmes Sans

Excusa la seua absència: ningú.

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,  DELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES 
SESSIONS  DE  DATES  22-09-2016  (EXP.  10365/2016)  I  30-09-2016  (EXP. 
10568/2016).- Se sotmeten a votació els esborranys de les actes de les sessions de 
dates 22 de setembre de 2016 (exp. 10365/2016) i  30 de setembre de 2016 (exp. 
10568/2016), que prèviament s'han 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  als 
esborranys de les actes assenyalades.

D'acord amb l'anterior, s'aproven per unanimitat les actes de les sessions de dates 22 
de setembre de 2016 (exp. 10365/2016) i 30 de setembre de 2016 (exp. 10568/2016).

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 de setembre de 2016.

3.- DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TERCER 
TRIMESTRE 2016 (EXP. 11576/2016).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de 
l'Àrea Econòmica i Recursos Humans de data 21 d'octubre de 2016.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2016:

«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 hasta el 30 de septiembre de 2016, salvo posibles 
anotaciones contables  pendientes,  cuyo contenido esta formado por  los  siguientes 
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estados:

 Estado de ejecución del presupuesto de gastos y sus modificaciones.
 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos  y sus modificaciones.
 Estado y situación de los movimientos de la Tesorería.
 Estado de la deuda.”

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

4.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE 
L'ARTICLE 218.1 DEL TRLHL EXERCICI 2015 (EXP. 10899/2016).- Atès el dictamen 
de  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  Econòmica  i  Recursos  Humans  de  data  21 
d'octubre de 2016.

A la vista de l'informe emès per la Intervenció municipal de Fons en data 6 d'octubre 
de 2016:

«INFORME DE INTERVENCION SOBRE DACIÓN EN CUENTA DE LOS REPAROS 
FORMULADOS EN EL EJERCICIO 2015

En cumplimiento del artículo 218.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por  el  que se aprueba el  texto  refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas 
Locales, se da cuenta al Pleno de los informes con reparo emitidos en el ejercicio 
2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Único.- Artículo 218 Informes sobre resolución de discrepancias 
“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen  de  las  principales  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos.  Dicho 
informe  atenderá  únicamente  a  aspectos  y  cometidos  propios  del  ejercicio  de  la 
función  fiscalizadora,  sin  incluir  cuestiones  de  oportunidad  o  conveniencia  de  las 
actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día 
de la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su 
actuación.”

CONSIDERACIONES SOBRE LA FISCALIZACIÓN.

PRIMERA.-  Sobre la forma de presentación de la información.
El  listado de informes con reparo formulados con reparo durante el  ejercicio 2015 
aparece recogido en la correspondiente carpeta en el expediente 10899/2016.
Ante la necesidad de rendir cuentas de forma transparente y eficaz a mediados del 
ejercicio 2014 se optó por abrir dentro de la plataforma de tramitación electrónica de 
expedientes de ayuntamiento (“Gestiona”) un libro que registrara los informes emitidos 
con  reparo  a  fin  de  que  estos  fueran  registrados  de  forma  automática,  una  vez 
firmados  y permitir un acceso claro y sistemático a los mismos.
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En consecuencia los informes objeto del presente expediente han sido extraídos del 
libro creado en la plataforma “Gestiona” denominado  “libro de informes con reparo 
emitidos por la intervención municipal” cuyo número monta 55 informes 

SEGUNDA.- Clasificación de los informes. 
A modo de resumen los reparos pueden agruparse en las siguientes categorías:

Personal.-  Los reparos planteados en esta materia están ligados fundamentalmente a 
la aplicación de los anexos a los convenios colectivos y acuerdos para fijación de 
condiciones  de  trabajo  para  años  2005-2006,  a  los  pagos  de  retribuciones 
extraordinarias y al cumplimiento de los dispuesto en el artículo 21.2 LPGE para el 
ejercicio 2015, referente a la contratación de personal laboral temporal.

Contratación.- En esta materia los reparos tienen que ver con fraccionamientos en la 
contratación de servicios motivada por superar los límites de los contratos menores o 
por el reconocimiento extrajudicial de créditos. Respecto a los de obras reseñar las 
obras complementarias del expediente 2607/2015.

Otros.- En este apartado se incluirían a modo de ejemplo el alquiler de un local (EXP 
4466/2015) y el pago cuotas de locales mercado municipal (EXP 2616/2015)

TERCERA.- Sobre los ingresos.
En materia de ingresos no se han detectado anomalías significativas, si bien es cierto 
que déficit de medios personales y materiales imposibilita en la practica realizar tareas 
de  comprobación e inspección tributaria, pues la mayor parte de la actividad del área 
de  rentas  y  exacciones  se  dirige  a  tareas  de  gestión  tributaria  y  resolución  de 
reclamaciones.”

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

5.- PROPOSTA PER A APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 16, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT PER 
IMPORT TOTAL DE 12.100,00 € (EXP. 11410/2016).- Atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de l'Àrea Econòmica i Recursos Humans de data 21 d'octubre de 2016.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2016:

«En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación 
de créditos n.º  16,  en la  modalidad de transferencia de créditos entre partidas de 
distinta área de gasto.

Vista la propuesta formulada por la Concejalía de hacienda obrante en el expediente 
en la que se justifica la insuficiencia de creditos, la imposibilidad de demora hasta el 
ejercicio siguiente, así como la inexistencia de menoscabo en el servicio por la baja en 
la partida.

Visto el informe favorable de la intervención municipal.

En Virtud de los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales y 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla  el  Capítulo  I,  del  Título  VI,  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre, 
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Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  presupuestos,  así  como  el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y la base de ejecución nº IX.2 del presupuesto en vigor

A  la  comisión  informativa  de  hacienda  se  solicita  dictamine  favorablemente  la 
aprobación del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 16, en la 
modalidad de transferencia de crédito por un importe total de 12.100,00, financiado 
con  cargo  financiados  con  cargo  a  minoraciones  de  créditos  en  partidas  del 
presupuesto en vigor de acuerdo con el siguiente detalle:

Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IMPORTE

9261.226.99 Gastos varios 
"Cableado del 
Ayuntamiento"

2016 8.400,00

9261.641.01.16 Sistema 
monitorización 
CPD

2016 3.700,00

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IMPORTE

491.723.00.16 CMS municipal 
(RED.es)

2016 12.100,00

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en el 
Boletín Oficial  de la  Provincia de Castelló,  por quince días,  durante los cuales los 
interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.

TERCERO. Dar traslado a la intervención municipal a los efectos oportunos.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 19 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS i 8 vots PP) i 2 abstencions (1 abstenció AC i 
1 abstenció PVI).

6.-PROPOSTA PER A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ  DEL PROGRAMA DE DIAGNÒSTIC  DEL TERRITORI,  DINS DEL 
PACTE  TERRITORIAL  PER  L'OCUPACIÓ  MAESTRAT  LITORIAL  (EXP. 
11774/2016).- Atès  el  dictamen de  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  Econòmica  i 
Recursos Humans de data 21 d'octubre de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 21 d'octubre de 2016:

«PROPOSTA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A 
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FOMENTAR  ELS  ACORDS  TERRITORIALS  EN  MATÈRIA  D'OCUPACIÓ  I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA COMUNITAT VALENCIANA

María Cano Palomo, regidora d'Hisenda i Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs.

Vista l'Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius,  Comerç  i  Treball,  per  la  qual  s'establixen  les  bases  reguladores  del 
programa de foment dels acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament 
local a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7842 de 02.08.2016).

Vista la Resolució de 13 d'octubre de 2016, del director general del Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació,per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 les subvencions 
destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament 
local a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7899 de 19.10.16).

Atesa la reunió realitzada el 18 d'octubre de 2016, en que hi van estar presents els 
representants  de  les  entitats  adherides  a  l'acord  PACTE  TERRITORIAL  PER 
L'OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL.

Es proposa al PLE de la Corporació que adopte els següents acords:

Primer.-Aprovar  la  sol·licitud  de  subvenció  per  a  la  realització  del  Programa  de 
diagnòstic del territori, en nom i representació de totes les entitats adherides a l'acord 
PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL.

Segon.-En cas que es concedisca la subvenció, el 100% de l'execució del programa 
serà objecte de subcontractació, d'acord amb allò previst en l'article 3.5 de les bases, 
DOGV 7842 de 02.08.16.

Tercer.-Facultar l'Acalde per a realizar tots els tràmits relacionats amb la gestió de la 
sol·licitud de subvenció.

Quart.-Trametre  el  present  acord  a  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors 
Productius, Comerç i Treball.»

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta anterior.

7.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT EN FAVOR D'ÓSCAR 
J. MORENO AYZA PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS EN EL SECTOR PÚBLIC 
(EXP. 10612/2016).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i 
Recursos Humans de data 21 d'octubre de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Recursos Humans de data 30 de setembre 
de 2016:

«PROPOSTA REGIDOR RECURSOS HUMANS
Expedient: 10612/2016

Assumpte: Sol·licitud d'autorització de compatibilitat del Sr. Oscar Javier Ayza Moreno 
per exercir com a professor associat a temps parcial a la Universitat Jaume I
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En  data  19  de  setembre  de  2016  (RE  14933),  el  Sr.  Oscar  Javier  Moreno  Ayza 
sol·licita autorització de compatibilitat per exercir l'activitat de professor associat a la 
Universitat  Jaume I, jornada a temps parcial (6 h a la setmana)  i d'acord amb el Pla 
d'Organització docent  (POD) del curs acadèmic 2016/2017.

El  Sr.  Oscar  Javier  Moreno  Ayza,  amb DNI  18983881A,  funcionari  d'Administració 
Local amb Habilitació de caràcter estatal, subescala Intervenció-Tresoreria, categoria 
d'entrada,  en  data  8  de  novembre  de  2013,  va  prendre  possessió  del  càrrec  de 
Viceinterventor de l'Ajuntament de Vinaròs, de conformitat amb la Resolució de 26 de 
setembre de 2013, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual s'efectua 
la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de provisió de llocs de 
treball  reservats  a  funcionaris  amb habilitació  de  caràcter  estatal,  en  l'àmbit  de  la 
Comunitat  Valenciana  (publicada  en  el  DOGV,  núm.  712,  de  03/10/2013).  Presta 
serveis en l'Àrea d'Intervenció, a jornada completa i horari ordinari. Les retribucions 
previstes per al  lloc que ocupa l'interessat durant l'any  2016 són 68.995,15€. Així 
mateix percep un complement específic de 2.865,73€/mensual, que incorpora el factor 
d'incompatibilitat. 

Considerant el disposat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Publiques. 

Vist l’informe que ha emès tècnica de gestió de personal de data 26 de setembre de 
2016.

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 

Primer.-  Autoritzar al  Sr.  OSCAR JAVIER MORENO AYZA,  amb DNI  18983881A, 
funcionari  d'Administració  Local  amb  Habilitació  de  caràcter  estatal,  subescala 
Intervenció-Tresoreria,  categoria  d'entrada,  en  data  8  de  novembre  de  2013,  que 
ocupa  el  lloc  de  Viceinterventor  en  aquest  Ajuntament,  de  conformitat  amb  la 
Resolució de 26 de setembre de 2013, de la Direcció General d'Administració Local, 
per la qual s'efectua la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, 
en  l'àmbit  de  la  Comunitat  Valenciana  (publicada  en  el  DOGV,  núm.  712,  de 
03/10/2013),  la  compatibilitat  per  exercir  l’activitat  com  a  professor  associat  a  la 
Universitat  Jaume I,  a  temps parcial  i  duració  determinada (curs  2016/17),  en  els 
termes de la sol·licitud de l'interessat. 

Segon.- La  present  autorització  de  compatibilitat  queda  condicionada  a  l’estricte 
compliment de la jornada i horari de treball del interessat i és només per a l’activitat per 
a  la  qual  se  l’autoritza  de  forma  que  al  canviar  de  lloc  o  activitat  quedarà 
automàticament extingida. 

Tercer-  Els serveis prestats en el segon lloc de treball no computaran a efectes de 
triennis ni cotitzaran a la Seguretat Social.

Quart.- Notificar a la persona interessada.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'aprova per majoria de 20 vots a favor (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV, 2 vots COMPROMÍS, 8 vots PP i 1 vot AC) i 1 abstenció (PVI).
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8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
LOCAL AGRARI (EXP. 11306/2016).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de 
l'Àrea Social i Participació de data 11 d'octubre de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Agricultura de data 10 d'octubre de 2016,  
informada favorablement per la Secretaria de la Corporació: 

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA D'AGRICULTURA

En  relació  amb  la  voluntat  d’aquesta  Corporació  de  dur  a  terme  una  nova 
reglamentació del Consell  Local Agrari,  que establisca l'organització i  funcionament 
intern del mateix adaptant-se a la realitat actual agrària.

És per aquesta raó que, previ els informes oportuns,

PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL AGRARI  DE 
VINARÒS, del següent tenor literal:

«REGLAMENT  DEL  CONSELL  LOCAL  AGRARI  DE  L'AJUNTAMENT  DE 
VINARÒS

El present reglament estableix l'organització i funcionament intern del Consell 
Local Agrari de l'Ajuntament de Vinaròs que es regirà per les següents normes: 

ARTICLE 1. NATURALESA

1. El Consell Local Agrari de Vinaròs es configura com un òrgan complementari 
d'aquest Ajuntament, la finalitat del qual serà la de canalitzar la participació dels 
agricultors,  d'altres  ciutadans  relacionats  amb  el  sector  agrari  i  de  les 
organitzacions  agràries  de  treballadors  i  de  professionals  agraris  en  els 
assumptes municipals que puguen afectar-los.

2.  El  Consell  Local  Agrari  de  Vinaròs  no  té  personalitat  jurídica  pròpia  i 
desenvoluparà exclusivament funcions d'informe i,  si  escau,  de proposta en 
relació  amb  les  iniciatives  municipals  relatives  al  sector  agrícola.  Tindrà  la 
naturalesa de consell sectorial regulat pels art. 130 i 131 del RD 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

ARTICLE 2. FUNCIONS 

1. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.

2. Assessorar els restants òrgans de l'Ajuntament en matèria agrària, així com 
en la prestació dels serveis d'interés agrari  que estiguen atribuïts o puguen 
atribuir-se al municipi.

3. Proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural, la millora de 
les rendes i les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del 
sector agropecuari.

4. Assessorar la Generalitat Valenciana quan ho sol·licite.
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5. El Consell Local Agrari de Vinaròs en cap cas podrà assumir les funcions de 
defensa  d'interessos  professionals  i  socioeconòmics  dels  agricultors  i 
ramaders,  que  competeix  a  les  organitzacions  professionals  agràries  i  als 
sindicats de treballadors agraris.

6. Informar la Corporació Local especialment sobre l'estat de conservació dels 
camins rurals, la prevenció i defensa contra plagues i temes agraris en general.

7.  Assessorar  en  matèria  agrària  l'Ajuntament  i  les  persones  físiques  i 
jurídiques que ho sol·liciten.

8. Totes les altres que li conferisca, si escau, la corporació local o la Generalitat 
Valenciana  en  el  marc  de  les  pròpies  competències  i  d'acord  amb  el  que 
establisca la legislació vigent.

ARTICLE 3. COMPOSICIÓ 

1. El Consell Local Agrari de Vinaròs, estarà compost per:

a) Els partits polítics integrants de la corporació local.

b) Les organitzacions professionals agràries.

c) Les organitzacions sindicals de treballadors agraris.

d) Altres organitzacions agràries implantades en el municipi: cooperatives 
agrícoles, associacions de regants, etc.

e) Persones físiques amb coneixement específic del sector agrari en l'àmbit 
local. 

f) Representants dels cossos i forces de seguretat amb atribucions sobre el 
medi rural. 

g) Secretari, ho serà el de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue.

h)  President,  ocuparà  el  càrrec  l'alcalde  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs  o 
regidor en qui delegue.

2.  El  nomenament  dels  membres  es  realitzarà  per  decret  de  l'Alcaldia.  El 
nombre de membres no serà superior a 20 dels quals almenys el 50 % seran 
representants  dels  col·lectius  inclosos  en  els  apartats  b),  c)  i  d)  del  punt 
anterior.

3.  Les organitzacions professionals  agràries  i  sindicats  agraris,  per  a poder 
nomenar  els  seus  representants  en  el  Consell  Local  Agrari,  hauran  d'estar 
constituïdes i registrades conformement a la legislació vigent.

4. Els acords s'adoptaran per majoria simple. Cada representant tindrà dret a 
un vot, excepte el secretari, que actuarà amb veu però sense vot.

5.  En cas d'empat  en les votacions,  es decidirà amb el  vot  de qualitat  del 
president del Consell Local Agrari.

6. El secretari del Consell Local Agrari serà el de l'Ajuntament, o funcionari en 
qui delegue.

7. Els designats perdran la condició de membres del Consell Local Agrari quan 
deixen d'ostentar la de membre de les organitzacions o entitats que els van 
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proposar  o  quan  a  instàncies  d'aquestes  es  propose  el  cessament  i  el 
nomenament de nous representants.

ARTICLE 4. FUNCIONAMENT

1. El Consell Local Agrari de Vinaròs es reunirà amb caràcter ordinari segons el 
que s'acorde en el moment de constitució, i amb caràcter extraordinari quan 
convoque el president.

2.  Un  quart  dels  membres  podran  sol·licitar  la  celebració  de  reunions 
extraordinàries,  que convocarà  el  president  en el  termini  de  cinc  dies,  i  no 
podrà demorar-se la celebració més de deu dies des de la sol·licitud.

3. Per a poder-se celebrar les reunions del Consell Local Agrari, en primera 
convocatòria  es  requereix  l'assistència  de  la  majoria  absoluta  dels  seus 
membres,  i  en  segona convocatòria,  mitja  hora  després,  d'almenys  un terç 
d'aquests.

4. El president del Consell  Local Agrari o un quart  dels membres tindran la 
potestat de proposar comissions específiques per a l'assessorament i informe 
al dit Consell Agrari.

ARTICLE 5. VIGÈNCIA 

El  Consell  Local  Agrari  de  Vinaròs  tindrà  una  vigència  indefinida.  La  seua 
extinció correspon a l'Ajuntament amb subjecció als mateixos requisits que per 
a la seua creació.

ARTICLE 6. RÈGIM JURÍDIC 

1. Els acords adoptats pel Consell Local Agrari es comunicaran a l'Ajuntament i 
a  les  restants  administracions  públiques  que  corresponga  en  raó  dels 
assumptes tractats.

2. Allò no previst en aquest reglament es regirà pel Reial decret 2568/87, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de 
les Entitats Locals.

ARTICLE 7. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Reglament de Règim Interior del Consell Agrari Municipal de 
l'Ajuntament de Vinaròs, aprovat el dia 20 de setembre de 1991 i publicat en el 
BOP núm. 21 de 24 de desembre de 1991.

ARTICLE 8. ENTRADA EN VIGOR

El present Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament pel 
Ple de l'Ajuntament de Vinaròs i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial 
de la Província, quan haja transcorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Bases de Règim Local.»

Segon.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones 
interessades per un termini de trenta dies amb la prèvia publicació del reglament al 
BOP i Tauler d’Edictes, per tal que puguen presentar reclamacions i suggeriments.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament 
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adoptat l’acord fins aleshores provisional.»

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta anterior.

9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA (PGOU)  NÚM.  36 (EXP.  12356/2015).- Atès el  dictamen de la  Comissió 
Informativa de l'Àrea d'Infraestructures de data 3 d'octubre de 2016.

A la vista de l'informe proposta emès per la TAG d'Urbanisme de data 3 d'octubre de 
2016:

«Considerant  que amb data  ,  per  resolució  d'Alcaldia  de  data  07.06.2016 ,  es  va 
aprovar inicialment  i  es  va  sotmetre  a  informació  pública  la  modificació  del  pla 
d'ordenació  detallada   referenciat  n.º  36,  durant  un període  de  quaranta-cinc  dies 
mitjançant anunci en el  Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm 15532, de data 
13.06.2016i diari de difusió provincial.
           
L'àmbit a què es referix la modificació, no és tant geogràfic com de normativa i per tant 
es  referix  a  les  ordenances  del  Pla  General,  afectant  de  manera directe  als  usos 
detallats  permesos  en  dites  les  zones  industrials  (ZU8,  ZU9,  i  subzones)  . 
Concretament es proposa la modificació dels articles 6.56, 6.57 i 7.13 de la Normativa 
Urbanística del PGOU. Des de l'aprovació del pla general fa més de 10 anys, han anat 
apareixent  activitats  que  no  poden  emmarcara  clarament  ni  en  el  nomenclàtor 
d'activitats a què fa referència el propi PGOU ni en els usos previstos en el mateix, i  
per  eixa  raó,  ha  quedat  exclòs  el  seu  emplaçament  en  moltes  zones  aptes. 
Concretament es tracta d'activitats consistents en l'arreplega selectiva de residus, que 
precisen d'un depòsit o emmagatzemament de caràcter logístic per al seu posterior 
trasllat als punts finals de tractament. Actualment este ús, únicament es permet en sòl 
no urbanitzable i

Considerant  que es va sotmetre  la  modificació  del  pla  d'ordenació  detallada a les 
consultes dels organismes afectats.

Considerant  que,  durant  el  període  d'informació  pública,  NO  s'han  presentat 
al·legacions.

Realitzada la tramitació legalment establida i vist l'informe de Secretaria i de la TAG de 
urbanisme, 

El president de la comissió proposa al Ple l'adopció del següent,

ACORD

PRIMER Aprovar la modificació del pla d'ordenació detallada nº36  dels articles 6.56, 
6.57 i 7.13 de la Normativa Urbanística del PGOU

SEGON Remetre una còpia digital de la modificació del pla d'ordenació detallada a la 
Conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme per a la seua 
inscripció en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic.
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TERCER. Publicar el present acord d'aprovació en el  Butlletí Oficial de la Província 
junt amb les seues Normes urbanístiques, als efectes de la seua entrada en vigor.

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta anterior.

10.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE DOS DIES FESTIUS LOCALS PER A L'ANY 2017 
(EXP. 9751/2016).- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i 
Educació de data 3 d'octubre de 2016.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Festes de data 4 d'octubre de 2016:

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES

Atesa  la  necessitat  de  donar  acompliment  al  que  disposa  l’article  46  del  RD 
2001/1983, de 28 de juliol,  el qual disposa que aquesta Corporació ha de formular 
proposta de fins dos dies de l’any 2017, amb caràcter de festa local, que per la seva 
tradició siguen pròpies del municipi, i que no coincidisquen amb diumenge ni amb cap 
altra  de  les  festes  de caràcter  retributiu  i  no  recuperable  fixades  en l’àmbit  de  la 
Comunitat Valenciana per a l’any 2017, en virtut del Decret 15/2001 de 14 de setembre 
de 2007 del Govern Valencià.

Atés l’anterior, es PROPOSA el següent:

Primer.- Que els DOS DIES amb caràcter de festa local per a l’any 2017 que el Ple de 
la  Corporació  fixe  per  a  la  seua  aprovació  per  la  Dirección  Territorial  del  Servei 
Territorial de Trabajo siguen els següents:

20 de gener i 29 de juny.

Segon.- Comunicar aquest acord al Servicio Terrritorial de Trabajo.»

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta anterior.

11.- MOCIÓ PER A INSTAR L'ESTABLIMENT D'UN PROTOCOL COMERCIAL EN 
MATÈRIA  DE  CÍTRICS  ENTRE  LA  UNIÓ  EUROPEA  I  SUD-ÀFRICA  (EXP. 
11316/2016).- Atès  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  Social  i 
Participació de data 11 d'octubre de 2016.

A la vista de la moció per a instar a crear un protocol comercial en matèria de cítrics 
entre la Unió Europea i Sud-àfrica:

«Els Grups Municipals de l'Ajuntament de Vinaròs baix firmants presenten la següent 
MOCIÓ

Vista  la  proposta  de  la  Unió  de  Llauradors  i  Ramaders  davant  el  nou  acord 
d'associació econòmica entre la Unió Europea i  els Estats de l'AAE de la SADC, i 
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bàsicament  pel  que  fa  a  les  relacions  comercials  amb  Sud-àfrica,  aprovat  pel 
Parlament  Europeu  el  passat  dia  14  de  setembre,  posa  en  perill  el  futur  dels 
productors de cítrics valencians.

Fins este any el període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica finalitzava el 
15 d'octubre, però el nou Acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els 
Estats  de  l'Àfrica  Meridional  amplia  el  mateix  fins  al  30  de  novembre  amb  una 
progressiva disminució anual dels preus d'entrada fins a la seua total desaparició en 
2025.  Segons  el  parer  de  LA UNIÓ  de  Llauradors  i  Ramaders,  l'ampliació  d'este 
període d'importació  suposa la  possibilitat  d'entrada d'alts  volums de cítrics  en els 
últims dies d'estes noves dates, de manera que provoquen la presència de taronges 
sud-africanes en els mercats fins més enllà de Nadal, amb clara afecció directa a les 
produccions valencianes, afectant directament a les produccions de la varietat navelina 
i indirectament a la resta de mandarines de mitjana estació. La possibilitat d'entrada de 
taronges procedents de Sud-àfrica durant un mes i mig més és una eina evident de 
pressió dels preus a la baixa en origen i, per tant, pertorbadora del mercat.

Però a part de l'amenaça econòmica està la fitosanitària ja que no cal oblidar que a 
Sud-àfrica està present la temuda plaga de la «taca negra» dels cítrics (Citrus black 
spot),  sense  presència  afortunadament  en  la  citricultura  europea  i  per  tant  en  la 
valenciana, causada per un fong que la converteix en la principal malaltia fúngica dels 
cítrics a nivell mundial. Durant 2015 es van detectar a la Unió Europea 45 enviaments 
de  crítics  a  nivell  mundial.  Durant  2015  es  van  detectar  a  la  Unió  Europea  45 
enviaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència d'agents nocius,  16 
dels quals eren del vector que provoca esta malaltia.

Amb l'objectiu de modificar este acord i que no siga lesiu per als productors valencians 
de cítrics és important conèixer la situació i adoptar les mesures oportunes per evitar 
perjudicar els nostres productors.

Per això des de la UNIÓ com a única organització professional agrària valenciana amb 
presència  a  totes  les  comarques  productores  valencianes,  ens  han  traslladat  una 
proposta per dur a terme la signatura d'un protocol de relacions comercials entre la 
Unió Europea amb Sud-àfrica que contemple almenys cinc punts que salvaguarden 
este cultiu en l'àmbit valencià.

PROPOSTA 

 l'Ajuntament de Vinaròs insta al Consell de la Generalitat Valenciana per a 
que  inste  al  Govern  de  l'Estat  i  que  este  a  la  seua  vegada  inste  a  la 
Comissió Europea a establir  un protocol  comercial  en matèria de cítrics 
entre la Unió Europea i Sud-àfrica que contemple, al menys, els següents 
punts:

1. Establiment  de  contingents  d'importació  «regressius»  en  els  quals  les 
majors quantitats d'importació s'establisquen els mesos de juny a setembre 
i a partir del mes d'octubre vagen descendint progressivament els volums 
de cítrics importats a nivells que no pertorben el mercat comunitari quan 
entren en comercialització les varietats valencianes.

2. Establiment d'un únic port d'entrada de cítrics procedents de Sud-àfrica a la 
Unió Europea i, preferiblement, al port de València o Castelló per la seua 
proximitat als punts de reexportació als mercats comunitaris.

3. Implantació en este port d'inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i 
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malalties  de  quarantena  com el  citrus  black  espot  o  «taca  negra»  dels 
cítrics i que inspeccionaran detingudament cada enviament procedent de 
Sud-àfrica  i  elevant  el  número  aleatori  de  mostres  dels  cítrics. 
S'incrementarà, a la vegada, les exigències en els següents controls:
▪ Documental:  determinar  rigorosament  que  els  enviaments  estan 

acompanyats dels certificats o marques exigits en la normativa.
▪ D'identitat: determinar exhaustivament que els enviaments consistix en 

o  contenen  els  vegetals  o  productes  vegetals  declarats  en  els 
documents exigits.

▪ Fitosanitari:  determinar  que  els  enviaments  (inclòs  els  envasos  i  els 
embalatges de fusta) complixen els requisits fitosanitaris.

4. Establiment  d'inspectors  fitosanitaris  europeus,  a  càrrec  del  sector  sud-
africà, en els ports d'origen per evitar el màxim l'eixida d'enviaments amb 
presència de la malaltia.

5. Revisar i  millorar,  en la mesura del possible, el  protocol de transport de 
cítrics, especialment pel que fa a temperatures dels contenidors.

 Comunicar  el  resultat  de  la  present  resolució  al  Ministeri  d'Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural i a la UNIÓ de Llauradors i Ramaders.»

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta anterior.

12.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha.

13.- PRECS I PREGUNTES.- 

Àudio íntegre:

Maria Dolores Miralles Mir:

 Carpa Atlàntic
 Enllumenant públic
 Fira de Nadal
 Gratuïtat pàrquing i zona blava els dissabtes
 Viatge a Brussel·les
 Obres Restaurant de l'Ermita de Vinaròs

Josep Lluís Batalla Callau

 Posada en valor el call – Barri Jueu
 Enllumenat públic
 Canvi sistema fusta dels arbres del Passeig
 Ramón Puig
 Despeses Llum Ermita de Vinaròs
 Pressupost participatiu (papereres)
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Luis Gandía Querol

 Viatge a Brussel·les

Juan Amat Sesé

 Viatge a Brussel·les
 Factures viatge Regne Unit
 Viatge Roma
 Restaurant Ermita de Vinaròs

S'aixeca la sessió a les 21.30 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual 
cosa com a secretària accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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