
 

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/2 El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 / de gener / 2017

Durada Des de les 19:30 fins a les 21:00 hores

Lloc Saló de plens

Presidida per Enric Pla Vall

Secretari Jordi Romeu Granados

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) ENRIC PLA VALL SÍ

TSV HUGO ROMERO FERRER SÍ

TSV JAN VALLS FERNANDEZ SÍ

TSV MARIA DEL CARMEN RUIZ RUEDA SÍ

TSV DAVID ADELL MIRALLES SÍ

PSPV-PSOE GUILLERMO ALSINA GILABERT SÍ

PSPV-PSOE MARIA CANO PALOMO SÍ

PSPV-PSOE MARC ALBELLA ESTELLER SÍ

PSPV-PSOE MARÍA BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT SÍ

COMPROMÍS DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER SÍ

COMPROMÍS JORDI MOLINER CALVENTOS SÍ

 



 

PP JUAN BAUTISTA JUAN ROIG SÍ

PP JUAN AMAT SESÉ SÍ

PP LUIS GANDÍA QUEROL SÍ

PP CARLA MIRALLES CASTELLÁ SÍ

PP AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL SÍ

PP ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN SÍ

PP MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL SÍ

PP ANA BELÉN MATAMOROS CENTELLES SÍ

ACORD CIUTADÀ JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU SÍ

PVI MARÍA DOLORES MIRALLES MIR SÍ

SECRETARI JORDI ROMEU GRANADOS SÍ

INTERVENTOR OSCAR J. MORENO AYZA SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

1.-  Aprovació  d'actes  de  sessions  anteriors  de  dates  22.12.2016  (exp.  PLN/2016/3)  i 
10.01.2017 (exp. PLN/2017/1).

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Se sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 22 de 
desembre  de  2016  (Exp.  PLN/2016/3)  i  10  de  gener  de  2017  (Exp.  PLN/2017/1),  que 
prèviament han estat a disposició de 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  data  22  de 
desembre de 2016 (Exp. PLN/2016/3) i 10 de gener de 2017 (Exp. PLN/2017/1).

2.- Expedient 13802/2016. Proposta per a la declaració de serveis essencials i prioritaris.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

 



 

A favor: 13 vots (5 vots TSV, 4 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots COMPROMÍS, 1 
vot AC i 1 vot PVI)
En contra: 8 vots (PP)
Abstencions: 0, Absents: 0

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç 
de data 23 de gener de 2017.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Recursos Humans de data 17 de gener de 2017, 
informada favorablement per la Secretaria de la Corporació en data 17 de gener de 2017:

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.

3.- Expedient 354/2017. Concessió Administrativa d'ús Privatiu de Bé de Domini Públic, 
per  Procediment  Obert,  Oferta  Econòmicament  Més  avantatjosa,  diversos  Criteris 
d'Adjudicació (6a convocatòria llocs Mercat)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de 
data 23 de gener de 2017.

A la vista de la proposta de la Regidoria de Recursos Humans i Contractació de data 19 de 
gener de 2017:

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.

 



 

«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.»

4.-  Expedient 185/2017.  Proposta per aprovar  l'adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs a 
l'Estratègia  Provincial  per  al  foment  de  l'ocupació,  l'emprenedoria  i  la  promoció 
econòmica 2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de 
data 23 de gener de 2017.

A la vista de l'informe proposta emès per l'AEDL/AFIC municipal de data 17 de gener de 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:

I. Pla provincial de formació i intermediació laboral

 



 

II. Pla provincial de promoció d'iniciatives empresarials

III. 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.

5.- Expedient 13466/2016. Sol·licitud de subvenció per discapacitat personal Ajuntament.

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 13 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV-
PSOE, 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot 
PVI)
En contra: 0
Abstencions: 8 (PP)
Absents: 0

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de 
data 23 de gener de 2017.

A la  vista  de la  proposta de la  Regidoria  de Recursos Humans i  Contractació  de data  9 de 
desembre de 2016:

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.

6.- Despatx extraordinari.

DE 1.- Moció presentada pel Grup Municipal Popular sobres les Dames Infantils en les 
Festes de Sant Joan i Sant Pere.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 vots (8 vots PP, 1 
vot AC i 1 vot PVI)
En contra: 11 vots (5 vots 
TSV, 4 vots PSPV-PSOE i 2 
vots COMPROMÍS) 
Abstencions: 0, Absents: 0

La regidora Carla Miralles justifica la urgència de la moció presentada en la proximitat de les 

 



 

Festes de Sant Joan i Sant Pere i donar així temps suficient per tal d'organitzar-les. Sotmesa a 
votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per unanimitat. 

A la vista de la moció presentada pel Grup Municipal Popular sobre les Dames Infantils en les 
Festes de Sant Joan i Sant Pere: 

"MOCIÓN  SOBRE  LAS  DAMAS  INFANTILES  EN  LAS  FIESTAS  DE  SAN  JUAN  Y  SAN 
PEDRO

Puesto que los estatutos del Consell de Festes de Vinaròs indica en su artículo 15 que  "El 
nomenament i mandat de la reina així com de les dames de les Festes serà regulat per un 
protocol que anirà deslligat d'aquests estatuts i que serà aprovat per alcaldia previ informe del 
Consell de Festes".

Ante  la  proximidad  de  las  fiestas  de  San Juan  y  San Pedro  y  la  ausencia  del  protocolo 
regulador indicado en el Reglamento.

Siendo múltiples las personas y entidades de nuestra sociedad, que habiendo mostrado interés 
por tener la posibilidad de presentar Dama infantil, no se les ha posibilitado la opción.
Considerando y reconociendo la figura de las Damas como uno de los elementos destacados 
que han contribuido y contribuyen a ensalzar las fiestas de San Juan y San Pedro en nuestra  
localidad.

El Grupo Municipal Popular presenta a la consideración del Pleno la siguiente;

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICO.-  Que toda entidad,  asociación,  agrupación o  club que participe activamente en la 
programación de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro presentando una Dama mayor,  
pueda presentar también una Dama infantil si así lo considerase oportuno.

DE 2.- Expediente 788/2017. Expedient Lliure.- Moció sobre sol·licitud ajudes cítrics per a 
pal·liar efectes pluges i la pedra

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/As
sentiment

El regidor Jordi Moliner justifica la urgència en poder facilitar l'atorgament d'ajudes al sector cítric.  
Sotmesa a votació la urgència de la moció aquesta s'aprova per unanimitat.

A la vista de la moció subscrita per tots el Grups Municipals sobre la sol·licitud d'ajudes als cítrics  
per a pal·liar els efectes de les pluges i la pedra:

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Arran d'un informe presentat recentment per la cooperativa agrícola local «El Salvador», es posa 
de manifest el gran perjudici econòmic sofert en les produccions de cítrics dels seus socis degut a 
les pluges i la pedra del passat dia 26 de novembre de 2016, i posteriors pluges dels mesos de 

 



 

desembre i gener de 2017. D'aquest informe es desprèn que els danys ocasionats pels forts 
vents han estat considerables. 

La pedra del dia 26 de novembre de 2016 ha afectat a vàries partides del terme municipal de 
Vinaròs, entre altres des del límit amb el terme municipal de Benicarló, partides Mureres, Partida 
Basses, Partida Soterranyes, Partida Melilles, zona del Camp de Golf Panorámica, etc. Es calcula 
una afectació en la fruita per la incidència de la pedra de 1.500.000 Kg de Clementina i  de 
2.000.000 Kg de taronja.

Les posteriors pluges dels mesos de desembre de 2016 i gener de 2017 amb quantitats superiors  
a 100 L/m2, que han afectat a tot el terme municipal, han ocasionat danys per «pixat» i «aiguat» 
en les produccions de cítrics disminuint la vida útil dels fruits de les varietats que estaven i s'estan 
recollint. Es calcula una afectació en la fruita per la incidència de les pluges de 2.500.000 kg en 
clementina i 500.000 kg en taronja. 

QUILOS TOTALS AFECTATS

PRODUCTE INCIDENCIA QUILOS EUROS

CLEMENTINA PEDRA 1.500.000 360.000.-

CLEMENTINA “PIXAT” 2.500.000 600.000.-

TARONJA PEDRA 2.000.000 600.000.-

TARONJA “PIXAT” 500.000 150.000.-

TOTAL  6.500.000 1.710.000.-

Total pèrdues en cítrics = 1.710.00 €

A la vista de l'anterior, ES PROPOSA l'adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Instar a l'Administració General de l'Estat a establir una línia d'ajudes per als cultius del  
sector citrícola (reducció mòduls fiscals, reducció en matèria de quotes a la Seguretat Social, etc.) 
per a compensar la pèrdua de producció i de rendes per part dels agricultors del sector.

SEGON.- Instar a la Generalitat Valenciana a establir una línia d'ajudes dins l'àmbit de les seues 
competències.

TERCER.-  Traslladar  el  present  acord  a  la  Subdelegació  del  Govern  a  la  província  i  a  la 
Presidència de la Generalitat Valenciana.

 



 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

7.- 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 juny de 
2016.

8.-  Dació  de  compte  de  l'estat  d'execució  pressupostària  i  estat  del  deute  del  4rt 
trimestre 2016 (exp. 314/2017).

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 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. 

 

C) PRECS I PREGUNTES

Àudio íntegre:

 


mquintero
File Attachment
PRECS I PREGUNTES (online-audio-converter.com) (2),,,.mp3



 

Mª Dolores Miralles Mir:

 Ctra. Nal. 340.
 Passeig Marítim.
 Autopista AP-7.
 Oficina DNI
 Camí d'En Borràs.
 Camí Castanyeda (Boverals).
 Piscina.

Luis Gandia Querol

 AP-7 i Ctra. Nal. 340.
 Visor de Pressupostos.

Juan Amat Sesé

 Piscina.
 Comissaria Administrativa.
 Espigons.
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