
 

  ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/7 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / d’abril / 2017 

Durada Des de les 19:30 fins a les 23:00 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 SI

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 SI

VICEINTERVENTOR ÓSCAR J. MORENO AYZA SI

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 de les actes de les sessions anteriors de data 23 de març 2017 i 12 d’abril 2017.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 20 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 2 
vots COMPROMÍS, 8 vots PP i 1 vot PVI)
En contra: 0
Abstencions: 1 abstenció (AC) 
Absents: 0

Se sotmeten a aprovació els esborranys d'actes de sessions anteriors, de data 23 de març de 2017 
(Exp.PLN/2017/5) i de 12 d'abril de 2017 (Exp. PLN/2017/6), que prèviament han estat a disposició 
de tots els membres, juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió.

2.- Expedient 3782/2017. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/17.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS)
En contra: 8 vots (PP)

Abstencions: 2 abstencions (1 abstenció AC i 1 abstenció PVI) Absents: 0

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de  l’Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de 
data 21 d’abril de 2017.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 12 d’abril de 2017:

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

 



 

n.º 1

Dña María Cano Palomo, Concejal de hacienda y empleo del Magnífico Ayuntamiento de la 
Ciudad de Vinaros.

Vista la relación de facturas pendientes de aplicar al presupuesto anexa al presente expediente  
cuyo importe monta 98.992,29€

Visto el informe de la Intervención municipal,  sobre la necesidad de proceder a su pago a 
través de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Vista la tramitación del  expediente  de suplemento de créditnos nº 2  (EXP 3700/2017) que 
financia el pago de dichas obligaciones.

En atención  a  lo  expuesto,  a  la  COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA se  propone la 
adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.  Aprobar  el  reconocimiento  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº  1 
correspondiente a las obligaciones pendientes de aplicar a 31/12/2016  que se relacionan en 
los códigos 90 y 91 adjuntos al expediente.

SEGUNDO. Aplicar, los gastos relacionados en los códigos 90 y 91 anexos al expediente a las 
siguientes partidas:

 



 

TERCERO.-  Condicionar  la  validez  del  presente  acuerdo  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
modificación de créditos n.º 2 (EXP 3700/2017).

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y a la tesorería municipal a los 
efectos oportunos·”

3.- Expedient 3800/2017. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/17.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 19 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 2 vots 
COMPROMÍS i 8 vots PP)
En contra: 0
Abstencions:  2 abstencions (1 abstenció AC i 1 
abstenció PVI)
Absents: 0

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de  l’Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 21 
d’abril de 2017.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 12 d’abril de 2017:

«PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS n.º 2

D. María  Cano Palomo, Concejal de hacienda y empleo del Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad de 
Vinaros.

Ante la presentación de facturas del 2016 presentadas en el 2017 en el departamento de Intervención, 
correspondientes a ejercicios anteriores.

Visto  el  informe de Intervención  donde consta  que en aplicación del  artículo  60.2  del  Real  Decreto  
500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que,  
por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la  
Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.

 





 

En contra: 8 vots (PP)
Abstencions: 2 abstencions (1 
abstenció AC i 1 abstenció PVI)
 Absents: 0

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de  l’Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de data 
21 d’abril de 2017.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 11 d’abril de 2017:

“Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de la Ciudad 
de Vinarós

A la  vista  de  la  necesidad  de  proceder  al  abono  de  obligaciones  reconocidas  pendientes  de 
aplicación del ejercicio 2016 (códigos 90 y 91) cuyo pago no puede demorarse hasta el ejercicio  
siguiente y para los que no existe crédito suficiente en el vigente Presupuesto de la Corporación.

Considerando  que  al  encontrarse  en  la  actualidad  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  en 
tramitación  parlamentaria,  no  es  posible  dar  a  los  remanentes  de  tesorería  procedentes  de  la  
liquidación del ejercicio 2016 (EXP 2356/2017) otro destino que el previsto en el artículo 32 de la LO. 
2/2012, es decir amortizar deuda, se propone que la presente modificación sea financiada mediante  
una baja en la partida 929.500.00 “Fondo de contingencia”

Previo informe de la Intervención de fondos

PROPONGO A LA ALCALDÍA:
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2, en la modalidad de 
Suplemento de crédito por un importe total de 98.992,29€, financiado con cargo a bajas de créditos  
en la partida 929.500.00 “Fondo de contingencia”

 



 

Presupuesto de gastos ALTAS
Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS
929.500.00 “Fondo de contingencia” 2017 98.992,29
 

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.»

 



 

5.- Expedient 3768/2017. Aprovació de crèdit extraordinari núm. 3/2017.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

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

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de  l’Àrea Econòmica, RRHH, Turisme i Comerç de 
data 21 d’abril de 2017.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 12 d’abril de 2017:

Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico Ayuntamiento de la 
Ciudad de Vinarós

A la vista de la solicitud de la concejalía de Cultura por la existencia de gastos que no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de 
la Corporación, motivados por “necesidad urgente de acometer el cambio de maquinaria de AACC 
en auditorio municipal dado que el deterioro de la existente, la aparición de averías y el coste del 
mantenimiento aconsejar una reposición antes del período estival”, y dado que según se indica en 
la  propuesta  puede minorase  la  partida  929.500.00 "Fondo de  Contingencia  Municipal" por  un 
importe de 44.900,00€ sin que se perturbe la prestación del servicio.
 
Previo informe de la Intervención de fondos
 
PROPONGO A LA ALCALDÍA:
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3 , en la modalidad 
de crédito extraordinario por un importe total de 44.900,00€, financiado con cargo  financiados con 
cargo bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor,, de acuerdo con el siguiente detalle :

Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS
333.623.00.17 "Maquinaria AACC 

auditorio municipal"
2017 44.900,00€

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS
929.500.00 "Fondo de 

Contingencia 
Municipal"

2017 44.900,00€

 
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.”

 

 



 

 

6.- Expedient 3181/2017. Proposta d’adhesió al conveni tipus de col·laboració entre la 
Generalitat,  a  través  de  la  Conselleria  d’habitatge,  obres  públiques  i  vertebració  del  
Territori  i  entitats  Locals  de  la  Comunitat  Valenciana  (Ajuntaments,  Diputacions  i  
Mancomunitats),  per  al  foment de la  rehabilitació edificatòria,  regeneració i  renovació 
urbana.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist el dictamen de la Comissió de l’Àrea d’Infraestructures de data 3 d’abril de 2017.

Vist l’informe-proposta emés per la TAG d’Urbanisme de data 5 d’abril de 2017:

«VIST  el  conveni  tipus  de  col·laboració  entre  la  Generalitat  a  través  de  la  Conselleria 
d'habitatge,  obres  públiques  i  vertebració  del  Territori  i  Entitats  locals  per  al  foment  de  la 
rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbana, que té per objecte impulsar instruments 
que  fomenten  la  comunicació  i  informació  netre  les  parts  per  a  promoure  activitats  de 
rehabilitació edificatòria dels habitatges existents i la regeneració urbana. Aprovat per el Ple del 
Consell.

RESULTANT  que  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori  té 
assignades,  entre  altres,  les  competències  en  matèria  d’arquitectura,  projectes  i  actuacions 
urbanes, habitatge i qualitat de l’edificació, plans d'habitatge, sòl i actuacions concertades amb 
ens  locals  en  matèria  de  patrimoni  urbà  i  pla  de  millora  municipal.

Així  mateix,  la  Conselleria  ha  promogut  la  Taula  de  Rehabilitació  de
la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de potenciar una plataforma de cooperació i intercanvi on 
els agents implicats en el  procés edificatori  troben un marc adequat per a discutir  els seus  
problemes, les seues inquietuds, les seues necessitats i les seues experiències que fomenten i 
faciliten el procés de rehabilitació.

CONSIDERANT Que l'Ajuntament vol manifesta l’interés a impulsar la rehabilitació edificatòria 
amb l’objecte de millorar la qualitat de les edificacions, dels barris i de la ciutat considerada en 
conjunt i afavorir la millora de les condicions de vida dels veïns, amb la incorporació als treballs 
de la Taula de Rehabilitació.

I d’acord amb el que s'ha exposat PROPOSO al ple:

1º. Adherir-se al CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS 
DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 
I  ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AJUNTAMENTS, DIPUTACIONS I 
MANCOMUNITATS),  PER  AL  FOMENT  DE  LA  REHABILITACIÓ  EDIFICATÒRIA, 
REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA.

2º. Facultar a l’alcalde per a la firma del conveni aprovat.»

7.- Expedient 3974/2017. Moció presentada per ACORD CIUTADÀ en defensa dels veïns i  
veïnes de Costa Nord, Sud i Ermita a rebre el servei de correu ordinari de Vinaròs.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 11 vots (5 vots TSV, 4 
vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS)
En contra: 10 vots (8 vots PP, 1 

 



 

vot AC i 1 vot PVI)
Abstencions: 0
Absents: 0

A la vista de la moció presentada pel Grup Municipal Acord Ciutadà  en defensa dels veïns i 
veïnes de Costa Nord, Sud i Ermita a rebre el servei de correu ordinari de Vinaròs»

«Lluís Batalla Callau, regidor-portaveu del Grup Municipal d' ACORD CIUTADÀ a l' Ajuntament 
de Vinaròs, fent ús de la legalitat vigent, en aplicació dels articles 91 i 97 del ROF, presenta per 
a la seva inclusió, debat i aprovació del Plenari Ordinari la següent MOCIÓ EN DEFENSA DELS 
VEÏNS I  VEÏNES DE COSTA NORD,  SUD I  ERMITA A REBRE EL SERVEI  DE CORREU 
ORDINARI DE VINARÒS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant el perjudici generat a la ciutat de Vinaròs: 1
r
. Per l'anunci fet per Correos, què restringiria 

el servei de repartiment de correu ordinari a diferents zones del municipi. 2
n

- Per les actuacions 
posteriors  de  qui  ha  governat  i  qui  governa  ara  Vinaròs,  que  no  li  van  donar  carta  de 
versemblança.

Analitzat  l'expedient  en  qüestió  i  observant  les  respostes,  quan  aquestes  s'han  fet,  des  de 
l'Ajuntament al 2014 i del període que va des de setembre de 2015 a gener de 2017.

Analitzades les respostes donades o omeses des de Vinaròs a la Comissió Nacional del Mercats 
i la Competència, que lluny de discutir la petició de Correos , el que ha fet ha estat possibilitar-la, 
deixant en indefensió als veritablement afectats.

Analitzades les diferents actuacions fetes des de l'Administració Local que no va fer arribar a la 
població  afectada,  amb  tots  els  mitjans  que  compta,  incloses  reunions  veïnals,  les 
conseqüències de la decisió de Correos per tal que ella mateix puguès actuar de “motu propi”.

Analitzats tots el terminis administratius a què es va acollir  Correos per recapacitar la seua 
decisió, i els terminis de qui governa per haver-la fet reflexionar.

Analitzades totes les declaracions fetes per  l'equip  de govern que començarien a partir  del 
moment en que es fa pública la decisió de Correos amb la carta que envia als afectats, i donada 
la més que evident manca de coherència en el seu discurs per part del govern, arribant inclús a 
culpabilitzar al mateix personal Tècnic jurídic de l'Ajuntament.

Atès que no s'ha adoptat cap interposició de recurs de reposició, com es va expressar a la  
reunió veïnal el 3 d'abril, ni tan sols un recurs com es diu en portada al Diariet de data 8 d'abril,  
sinó només una simple reclamació.

Atès que estem davant d'una clara estratègia,desafortunada, de confondre als veïns per ocultar-
los la realitat del que ha passat i que es constata en la inexistent relació d' al.legacions de veïns 
perquè no van ser informats dels seus drets.

Analitzat el desig expressat al plenari de febrer per part de qui governa, que no fa ús de la seva  
majoria absoluta i repeteix el missatge d' ”Anar tots a una” i van a ninguna, ja que els partits de 
l'oposició  mai  han  estat  informats  d'aquesta  retallada  de  serveis  malgrat  les  més  de  60 
comissions Informatives i 17 Juntes de portaveus realitzades durant 2016 que presidien.

Donat que l'acord de govern, “Pacte de les Cavallerisses”, de 12 de juny de 2015 marcava de 
manera  clara  “convertir  la  transparència  i  la  participació  ciutadana  en  pilars  per  enfortir  la 
democràcia i lluitar contra la corrupció”, fet que s'ha malbaratat donada la greu corrupció del 
Dret bàsic dels veïns i veïnes en participar i en ser defesos pels seus representants.

 



 

ÉS  PER  TOT  AIXÒ  QUE,  davant  d'aquesta  indefensió  dels  veïns  i  veïnes  de  les  zones 
afectades i  davant la desolació que crea no haver estat participats de l'important paper que 
podrien haver tingut davant Correos, que EL GRUP MUNICIPAL ACORD CIUTADÀ ELEVA AL 

PRIMER.-  CREAR I ESTABLIR UNA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA CIUTADANA, formada 
per veïns i veïnes de la Costa Nord, Sud i Ermita, o els seus representants legals davant la  
justícia, que tingui com a objectius:

-  Clarificar  quin  ha  estat  el  procés  administratiu  de  retallada  del  servei  de  Correos i  els 
requeriments i respostes administratives que l'equip de govern local a l'Ajuntament ha donat,  
des del principi.

- Clarificar quins del seus regidors/es han estat coneixedors d'aquesta ocultació d'informació al 
poble de Vinaròs.

- Fer pública la documentació estudiada per dita Comissió i les seues conclusions als mitjans  
públics d'informació escrits de Vinaròs.

SEGON.- Que, d'acord als dictats contra la casta política,  no sigue el  poble de Vinaròs qui 
pague amb diners de les arques públiques els perjudicis que s'han causat des de l'equip de 
govern  municipal,  perquè  estem davant  d'una  omissió  conscient  del  deure  administratiu  de 
respondre, i de fer partíceps al poble amb tots els mitjans de comunicació necessaris en tot allò 
que li  puga afectar: demanem que ES RESPONGA AMB EL PATRIMONI PERSONAL O DE 
PARTIT/AGRUPACIÓ  ELECTORAL,  I  NO  AMB  DINERS  PÚBLICS,  les  despeses  que  li 
suposaran a la població afectada. 

TERCER.- ENGEGAR de manera immediata els mecanismes de participació ciutadana actius, 
en concret, UNA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES de tota la població afectada i 
de la població solidària amb aquests ciutadans perjudicats RECLAMANT LA REPOSICIÓ DEL 
SERVEI  DE REPARTIMENT DE CORREU ORDINARI,  i  que  al  finalitzar  dit  procés,  siguen 
entregades a les diferents administracions directament responsables per tal de fer conèixer la 
veu del poble i del destí dels seus impostos.

QUART.-  INSTAR  AL  GOVERN  MUNICIPAL(PSOE/PODEM/Compromís),  amb  govern  a 
València i vots decisius a Madrid, a DEFENSAR ELS INTERESSOS dels veïns afectats adoptant 
les ACCIONS JUDICIALS I POLÍTIQUES PERTINENTS, davant la Justícia i davant del Govern 
Central i Autonòmic.

CINQUÈ.- INSTAR A TOTS ELS PARTITS DE LA CORPORACIÓ, al govern i fora del govern,  
per a que els nostres representants a les Corts Espanyoles UNEIXEN TOTS ESFORÇOS I 
ACCIÓ per tal d'evitar aquesta mesura discriminatòria de Correos.»

***

A la vista de l’esmena de substitució presentada pels grups municipals Tots i Totes Som Vinaròs, 
PSPV i Compromís a la moció anterior:

«Esmena presentada pels grups municipals de Tots i Totes Som Vinaròs, PSPV i Compromís, a  
la moció presentada per Acord Ciutadà en defensa dels veïns i veines de COSTA NORD SUD I 
ERMITA, a rebre el servei de correu ordinari a Vinaròs 

A l’empara del disposat a l’article 65 del reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Vinaròs, 
els regidors dels grups municipals, TSV, PSPV i Compromís, presentem davant del plenari la 
següent esmena de substitució a la totalitat del contingut de la moció presentada per Acord 
Ciutadà en defensa dels veïns i veïnes de COSTA NORD SUD I ERMITA, a rebre el servei de 
correu ordinari a Vinaròs. D’aquesta manera, el text resultant per al corresponent debat i votació 

 



 

en  relació  amb  la  prestació  del  servei  de  repartiment  ordinari  de  correus  al  les  zones 
BOVERALS, CALES, CALA PUNTAL, BARBIGUERA, SALDONAR-AMERADORS, TRIADOR, 
SALINES, DEVESES I LA ERMITA de Vinaròs, serà el següent: 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Vista la resolució adoptada per la CNMC, que respon al recurs extraordinari de revisió interposat  
per l’Ajuntament. 

En aplicació de la resolució de la CNMC que culmina un procés iniciat per Correos el 2014, i  
malgrat  l'oposició  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs,  expressada  de  manera  reiterada  al  llarg  del 
procés, l'empresa pública Correos y Telégrafos SA va comunicar la seua decisió de deixar de 
prestar el repartiment domiciliari del correu ordinari i passar a fer-ho a través del sistema de 
Busties Concentrades Pluridomiciliàries (BCP) a partir del mes de maig.

Ha quedat palès en tot aquest procés que, tant els veïns i veïnes, com nombrosos col·lectius i,  
per descomptat, l'ajuntament, no comparteixen una mesura que perjudica a milers de ciutadanes 
i ciutadans de Vinaròs privant-los del dret al servei postal universal. En tot el procés davant de la  
CNMC l'ajuntament ha manifestat de manera reiterada la seua disconformitat amb la posició de 
Correos.

En un procés que ha durat més de tres anys i afectat a dos períodes municipals, s'han anant 
prenent les mesures que hem considerat en cada moment més adients però, a dia d'avui, els  
informes que obren en poder de l'ajuntament i les resolucions fetes públiques fins ara, tant de la 
CNMC com judicials, fan pensar que, amb la normativa vigent, no és fàcil tornar al sistema de 
repartiment anterior sinó es revisen les circumstàncies que han donat com a resultat l'actual  
decisió de Correos.

De fet, la resolució de data 20 d’abril de 2017 de la CMNC, i rebuda per l’Ajuntament de Vinaròs 
en  el  dia  d’avui,  posa  de  manifest  que  és  doctrina  reiterada  de  la  Sala  del  Contenciós 
Administratiu de l’Audiència Nacional l’absència de la condició d’interessats dels ajuntaments en 
els procediments administratius de declaració d’entorns especials, ja que la pròpia Audiència 
Nacional  inadmet  els  recursos  contenciosos  administratius  per  falta  de  legitimació  dels 
ajuntaments per entendre que no disposem d’interés legítim. I, al mateix temps, dóna la raó a  
l’Ajuntament de Vinaròs, al traslladar les al·legacions formulades per aquest a la Dirección de 
Transportes y Sector Postal, per tal que es revisen les condicions definitives de repartiment.

Davant d'aquesta situació, proposem els següents

ACORDS:

PRIMER. Fer un cens real dels veïns i veïnes afectats i demanar la seva posició respecte a la 
problemàtica provocada per Correos. Que, amb aquest objectiu, se’ls facilite la documentació 
adient  per  conèixer  la  voluntat  de  tots  aquells  veïns  i  veïnes  que  la  vulguen  fer  arribar  a  
l'ajuntament.

SEGON. Seguir treballant per demostrar davant de la CNMC que les dades que han donat peu a 
la seua resolució no es corresponen amb la realitat del municipi de Vinaròs amb la fi de que, tal i 
com marca la resolució, la CNMC determine novament el sistema de correspondència ordinària.

TERCER.  Exigir  novament  a  la  CNMC  que,  en  tant  no  es  resolguen  tots  els  recursos  i 
procediments, quede en suspens l'execució de les resolucions dictades per la CNMC respecte al 
municipi de Vinaròs.

QUART. Instar als partits amb representació en els governs de València i Madrid, a defensar els 
interessos  dels  veïns  i  veïnes  afectades,  adoptant  les  accions  polítiques  pertinents  davant 
davant del Govern Central i Autonòmic. 

 



 

QUINT. En la mateixa línia, instar a tots els partits de la corporació per a que els representants 
valencians a les Corts Espanyoles, uneixen els seus esforços i acció per tal d’evitar aquesta 
mesura de Correos tan perjudicial per al nostre municipi. 

SEXT.  Donar  suport  a  les  accions  que,  de  forma  individual  o  col·lectiva  emprenguen  els 
ciutadans i ciutadanes de Vinaròs o els col·lectius afectats davant de les diferents instàncies,  
inclosos el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo.»

***

A continuació es produeix debat i votació sobre la inclusió de l’esmena de substitució,, aprovant-
se aquesta per majoria d’11 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS) i 10  
vots en contra (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI).

***

A la  vista  de  l’anterior,  per  majoria  d’11  vots  a  favor (5  vots  TSV,  4  vots  PSPV  i  2  vots 
COMPROMÍS) i  10 vots  en contra(8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI), s’aprova la moció amb la  
proposta ja esmenada. 

8.- Expedient 3986/2017. Moció presentada per GM POPULAR en defensa dels veïns de 
costa nord, sud i Ermita a rebre el servei de correus i informació veraç.

Favorable
Tipus de votació: Ordinària

A favor: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV 
i 2 vots COMPROMÍS)

En contra: 10 vots (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI)
Abstencions: 0

Absents: 0

A la vista de la moció presentada pel Grup Municipal Popular en defensa dels veïns i veïnes de 
Costa Nord, Sud i Ermita a rebre el servei de correu ordinari de Vinaròs:

«Juan Amat, portavoz del Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 91 y 97 del  
ROF presentan para su inclusión y debate del Pleno Ordinario, la siguiente:

MOCIÓN EN DEFENSA DE LOS VECINOS DE COSTA NORTE, SUR Y ERMITA A RECIBIR EL 
SERVICIO DE CORREOS E INFORMACIÓN VERAZ

 

Ante el perjuicio generado a la ciudad de Vinaròs por el anuncio hecho por Correos, en el que  
restringirá el servicio a distintas zonas del municipio.

Analizado el expediente en cuestión y observando la participación activa del Ayuntamiento en 
que tal restricción se pueda adoptar, puesto que es el propio Alcalde quien, el 27 de enero de 
2016, en escrito remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señala las 

 



 

zonas referidas como incluidas en el “diseminado de la localidad”.

Además de haber remitido a la Comisión Nacional distinta documentación que lejos de discutir la 
petición de Correos, lo que ha hecho ha sido posibilitarla.

Y como muestra de ello la propia resolución de la CNMC especifica que “en escrito dirigido al  
Ayuntamiento, se solicitó la publicación en el tablón de anuncios, durante un período de 15 días,  
de las condiciones comunicadas por Correos al objeto de que los posibles interesados en el 
expediente pudieran presentar  alegaciones.  El  3 de mayo de 2016 tuvo entrada escrito del  
Ayuntamiento en el que consta que la información remitida al efecto, había estado expuesta en 
el tablón de anuncios desde el 6 hasta el 22 de abril de 2016.”

Es decir,  se constata que el  Ayuntamiento en vez de informar a los afectados mediante los 
cauces de los que dispone, (correo, periódicos, radio o tv entre otros), se limitó a publicarlo en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento sin darle mayor difusión impidiendo que los vecinos, ya 
que ellos no iban a hacer nada, pudieran impugnar lo que debió hacer el propio Ayuntamiento y  
no sólo no hizo, sino que no facilitó que los vecinos a título personal lo pudieran hacer.

Asimismo se desatendió  el  plazo de 10 días,  que se dio  en agosto de 2016 para que los  
interesados presentaran alegaciones que cuestionaran la restricción del servicio de correos en 
esa zona.

Para acabar el cúmulo de despropósitos e ineficacia del Gobierno municipal con el hecho que 
una vez adoptada y notificada la decisión al ayuntamiento en fecha  de 6 de octubre de 2016,  
comunicándole expresamente la posibilidad de recurrirla durante un plazo de dos meses desde 
su notificación, el Ayuntamiento no la recurrió, acatando una resolución que podía y debía ser 
recurrida, aunque sólo fuera para retrasar su entrada en vigor, puesto que el coste de esta  
acción si se hacía por el Jefe de servicios Jurídicos del Ayuntamiento hubiera sido ninguno.

Siendo además que la información que está proporcionando el equipo de gobierno en distintos 
foros, entre ellos la reunión de vecinos hecha en el auditorio Municipal el pasado 3 de abril, no 
se ajusta en nada a la realidad, puesto que se pretende hacer creer que existen informes que no 
existen, aludiendo a costes ficticios, así como la explicación de acciones que, pese a lo dicho  
por el Alcalde en esa reunión, realmente no se han adoptado, como pueda ser la interposición 
de un recurso de reposición. En lo que es una estrategia de confundir y mentir a los vecinos 
para ocultarles la realidad de lo acontecido y que se constata en la documentación existente en 
el expediente. 

Es  por  todo  ello  que,  ante  la  burla  que  supone a  los  vecinos  de  Vinaròs  las  reiteradas  y  
constatables  mentiras  del  Gobierno  Municipal,  cuyo  único  objetivo  es  tratar  de  ocultar  sus 
errores y  dejadez,  aún a costa  de perjudicar  a  los vecinos del  municipio  a  los  que  se les 
transmite información falsa presentamos a la consideración del Pleno la siguiente;

PROPUESTA DE ACUERDO
 
PRIMERO.- Reprobar la dejadez e inacción del Gobierno Municipal que desatendió la defensa 
de los intereses de los vecinos afectados de las zonas de costa  norte,  costa  sur  y ermita. 
Cuando habiéndosele notificado, el 6 de octubre de 2016, la resolución de la Comisión Nacional  
de  los  Mercados  y  la  Competencia  que  posibilitaba  se  restringiese  el  servicio  de  correos,  
dándoles un plazo de dos meses para recurrirla en caso de estar en desacuerdo con ella, el 
Gobierno de Tots i  Totes,  PSPV y Compromís decidió no recurrir,  asumiendo por tanto una 
resolución que perjudicaba a los vecinos, posibilitando a su vez la restricción del servicio de 
correos.
Pese a que el coste económico de esta acción hubiera sido prácticamente 0€ si se hubiera 
hecho por el Jefe de servicios jurídicos del Ayuntamiento, perfectamente capacitado y habilitado 
para  ello,  no  teniendo  que  contratar  a  ningún  abogado  ajeno  al  Ayuntamiento,  pese  a  lo 

 



 

manifestado por parte del Alcalde.

SEGUNDO.-  Reprobar  la  utilización  por  parte  del  gobierno  municipal  de  la  reunión  vecinal 
celebrada el pasado 3 de abril  en el auditorio, cuyo formato se concibió no para informar y  
contestar a los ciudadanos, a los que ni siquiera se les respondió uno a uno,  sino para justificar  
la inacción del  gobierno local,  suministrando información falsa, aludiendo a informes que no 
existen, costes de abogados inventados, e incluso la interposición de un recurso de reposición 
que no se ha interpuesto pese a lo manifestado en esa reunión por el Alcalde, y todo ello a 
sabiendas de que los ciudadanos no tienen acceso al expediente del que hablan, por lo cual es 
sumamente sencillo y especialmente reprobable mentirles de la forma en la que se hizo.

TERCERO.- Solicitar  a  Correos  no  aplique  ninguna  restricción  al  servicio  que  reciben  los 
ciudadanos del municipio, con independencia de la zona donde residan.

CUARTO.- Instar  al  Gobierno  Municipal  a  defender  los  intereses  de los  vecinos  afectados, 
proporcionándoles  información  real  de  la  situación,  así  como  iniciar  la  tramitación  de  los 
cambios de calificación de las zonas certificadas como diseminadas por el Alcalde Enric Pla, en 
fecha 27 de enero de 2016.

QUINTO.- Instar al Gobierno municipal a adoptar todas las acciones judiciales pertinentes para 
tratar  de corregir  sus propios errores,  al  no haber dado instrucción de recurrir  en tiempo y  
forma.”

***

A la vista de l’esmena de substitució presentada pels grups municipals Tots i Totes Som Vinaròs, 
PSPV i Compromís a la moció anterior:

«Esmena presentada pels grups municipals de Tots i Totes Som Vinaròs, PSPV i Compromís, a  
la moció presentada per grup municipal  Popular  en defensa dels veïns i  veines de COSTA 
NORD SUD I ERMITA, a rebre el servei de correu ordinari a Vinaròs 

A l’empara del disposat a l’article 65 del reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Vinaròs, 
els regidors dels grups municipals, TSV, PSPV i Compromís, presentem davant del plenari la 
següent esmena de substitució a la totalitat del contingut de la moció presentada per Acord 
Ciutadà en defensa dels veïns i veïnes de COSTA NORD SUD I ERMITA, a rebre el servei de 
correu ordinari a Vinaròs. D’aquesta manera, el text resultant per al corresponent debat i votació 
en  relació  amb  la  prestació  del  servei  de  repartiment  ordinari  de  correus  al  les  zones 
BOVERALS, CALES, CALA PUNTAL, BARBIGUERA, SALDONAR-AMERADORS, TRIADOR, 
SALINES, DEVESES I LA ERMITA de Vinaròs, serà el següent: 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Vista la resolució adoptada per la CNMC, que respon al recurs extraordinari de revisió interposat  
per l’Ajuntament. 

En aplicació de la resolució de la CNMC que culmina un procés iniciat per Correos el 2014, i  
malgrat  l'oposició  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs,  expressada  de  manera  reiterada  al  llarg  del 
procés, l'empresa pública Correos y Telégrafos SA va comunicar la seua decisió de deixar de 
prestar el repartiment domiciliari del correu ordinari i passar a fer-ho a través del sistema de 
Busties Concentrades Pluridomiciliàries (BCP) a partir del mes de maig.

Ha quedat palès en tot aquest procés que, tant els veïns i veïnes, com nombrosos col·lectius i,  
per descomptat, l'ajuntament, no comparteixen una mesura que perjudica a milers de ciutadanes 
i ciutadans de Vinaròs privant-los del dret al servei postal universal. En tot el procés davant de la  
CNMC l'ajuntament ha manifestat de manera reiterada la seua disconformitat amb la posició de 

 



 

Correos.

En un procés que ha durat més de tres anys i afectat a dos períodes municipals, s'han anant 
prenent les mesures que hem considerat en cada moment més adients però, a dia d'avui, els  
informes que obren en poder de l'ajuntament i les resolucions fetes públiques fins ara, tant de la 
CNMC com judicials, fan pensar que, amb la normativa vigent, no és fàcil tornar al sistema de 
repartiment anterior sinó es revisen les circumstàncies que han donat com a resultat l'actual  
decisió de Correos.

De fet, la resolució de data 20 d’abril de 2017 de la CMNC, i rebuda per l’Ajuntament de Vinaròs 
en  el  dia  d’avui,  posa  de  manifest  que  és  doctrina  reiterada  de  la  Sala  del  Contenciós 
Administratiu de l’Audiència Nacional l’absència de la condició d’interessats dels ajuntaments en 
els procediments administratius de declaració d’entorns especials, ja que la pròpia Audiència 
Nacional  inadmet  els  recursos  contenciosos  administratius  per  falta  de  legitimació  dels 
ajuntaments per entendre que no disposem d’interés legítim. I, al mateix temps, dóna la raó a  
l’Ajuntament de Vinaròs, al traslladar les al·legacions formulades per aquest a la Dirección de 
Transportes y Sector Postal, per tal que es revisen les condicions definitives de repartiment.

Davant d'aquesta situació, proposem els següents

ACORDS:

PRIMER. Fer un cens real dels veïns i veïnes afectats i demanar la seva posició respecte a la 
problemàtica provocada per Correos. Que, amb aquest objectiu, se’ls facilite la documentació 
adient  per  conèixer  la  voluntat  de  tots  aquells  veïns  i  veïnes  que  la  vulguen  fer  arribar  a  
l'ajuntament.

SEGON. Seguir treballant per demostrar davant de la CNMC que les dades que han donat peu a 
la seua resolució no es corresponen amb la realitat del municipi de Vinaròs amb la fi de que, tal i 
com marca la resolució, la CNMC determine novament el sistema de correspondència ordinària.

TERCER.  Exigir  novament  a  la  CNMC  que,  en  tant  no  es  resolguen  tots  els  recursos  i 
procediments, quede en suspens l'execució de les resolucions dictades per la CNMC respecte al 
municipi de Vinaròs.

QUART. Instar als partits amb representació en els governs de València i Madrid, a defensar els 
interessos  dels  veïns  i  veïnes  afectades,  adoptant  les  accions  polítiques  pertinents  davant 
davant del Govern Central i Autonòmic. 

QUINT. En la mateixa línia, instar a tots els partits de la corporació per a que els representants 
valencians a les Corts Espanyoles, uneixen els seus esforços i acció per tal d’evitar aquesta 
mesura de Correos tan perjudicial per al nostre municipi. 

SEXT.  Donar  suport  a  les  accions  que,  de  forma  individual  o  col·lectiva  emprenguen  els 
ciutadans i ciutadanes de Vinaròs o els col·lectius afectats davant de les diferents instàncies,  
inclosos el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo.»

***

A continuació es produeix debat i votació sobre la inclusió de l’esmena de substitució,, aprovant-
se aquesta per majoria d’11 vots a favor (5 vots TSV, 4 vots PSPV i 2 vots COMPROMÍS) i 10  
vots en contra (8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI).

***

A la  vista  de  l’anterior,  per  majoria  d’11  vots  a  favor (5  vots  TSV,  4  vots  PSPV  i  2  vots 

 



 

COMPROMÍS) i  10 vots  en contra(8 vots PP, 1 vot AC i 1 vot PVI), s’aprova la moció amb la  
proposta ja esmenada. 

DE 1.- Expedient 4546/2017.- Moció presentada conjuntament pels Grups Municipals TSV, 
PSPV, COMPROMÍS, AC i PVI davant la marginació dels valencians i valencianes en els 
pressupostos generals de l’Estat 2017.- 

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 13 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 
2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI)

En contra: 8 vots (PP)
Abstencions: 0

Absents: 0

L’alcalde justifica la urgència en el propi contingut de la moció i en el fet que en l’actualitat es 
troben en tramitació els pressupostos generals de l’Estat. Sotmesa a votació la urgència de la 
moció  aquesta s'aprova per  majoria  de 13 vots  a favor  (5  vots  TSV,  4 vots  PSPV,  2  vots  
COMPROMÍS, 1 vot AC i 1 vot PVI) i 8 abstencions (PP).

A  la  vista  de  la  moció  presentada  conjuntament  pels  Grups  Municipals  TSV,  PSPV, 
COMPROMÍS, AC i PVI davant la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos 
generals de l’Estat 2017:

«MOCIÓ  DAVANT  LA  MARGINACIÓ  DELS  VALENCIANS  I  VALENCIANES  EN  ELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2017

L'Ajuntament de Vinaròs es vol manifestar a favor de garantir un nivell d'inversions just per a la  
Comunitat Valenciana tal i com estableix la reforma de l'Estatut d'Autonomia aprovada en març 
de 2011, que contempla la introducció d'una clàusula que blinde les inversions d'acord al pes 
poblacional. Més recentment la Resolució 22/IX de Les Corts del 6 d'octubre de 2015, aprovada 
per  unanimitat,  reclama l'execució  per  part  de  l'Estat  d'unes  inversions  en  infraestructures 
equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat, compensant, en tot cas, la 
insuficiència inversora dels últims anys.  I  per la seua banda, la Resolució 918/IX aprovada 
també per  unanimitat  en sessió  plenària  el  22 de febrer  de 2017,  reitera  la  necessitat  de 
garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora, reclamant un Pla de Xoc 
d'Inversions per part del  Ministeri  de Foment xifrat  en, almenys,  1.200 milions anuals entre 
2017 i 2020 en inversions al nostre territori.

És per això que tal i com han fet Les Corts Valencianes i nombroses institucions i ajuntaments  
valencians, l’Ajuntament de Vinaròs no pot sinó manifestar el seu més absolut rebuig a les 
inversions territorialitzades que contempla el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017. 

La inversió a la Comunitat  Valenciana se situa en un 6'9%. No només no es compensa la 
insuficiència  inversora  dels  últims  anys  sinó  que  les  inversions  tampoc  s'ajusten  al  pes 
poblacional i suposen una reducció de 209 milions respecte a 2016. Cada valencià i valenciana 
rebrà 119 euros per capita, clarament inferiors als 184 de mitjana en el conjunt de l'Estat, i molt 
lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran, de mitjana, vora tres 

 



 

vegades més que els valencians i valencianes. 

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Vinaròs acorda: 

1- Donar suport al contingut de les resolucions aprovades en les Corts i mostrar el rebuig als  
Pressupostos  Generals  de  l'Estat,  per  manifestar  un  clar  incompliment  de  la  voluntat 
expressada de forma unànime pels representants del poble valencià en diverses ocasions. 

2- Davant la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals de l'Estat, recordar el sentit  
de les resolucions 22/IX i 918/IX així com de la Reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i  
diputades, i senadors i senadores, triats en les circumscripcions valencianes. 

3- Instar al Consell  de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per cohesionar els 
valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre 
territori.»

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

9.- 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 març de 
2017.

10.- Expedient 2356/2017. Dació compte de la liquidació Pressupostaria Exercici 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 del Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0763 de data 12 d’abril de 2017:

«DECRETO APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016 

Visto que con fecha 6 / de març / 2017 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2016.

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad 
Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De  conformidad  con  el  artículo  191.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,  y con el  
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

RESUELVO 

 



 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2016.

SEGUNDO.  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de 
acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.  Ordenar  La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, 
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir  
el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

CUARTO.  En  el  supuesto  de  que  la  liquidación  presupuestaria  se  sitúe  en  superávit,  dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre destino del superávit.”

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

11.- Expedient 314/2017. Dació compte Estat d’execució primer trimestre 2017.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, RRHH,  Turisme i Comerç de 
data 21 d’abril de 2017.

A la vista de la proposta de l’Alcaldia de data 18 d’abril de 2017:

«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 a fecha 30 de marzo de 2017 salvo posibles anotaciones 
contables pendientes, cuyo contenido esta formado por los siguientes estados:

1.Estado de ejecución del presupuesto de gastos y sus modificaciones.
 
2.Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y sus modificaciones.

3.Estado de Tesoreria.

4.Estado de la deuda.”

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

12.- Expedient 6101/2017. Dació compte informe Sindicatura de comptes sobre control 

 



 

intern any 2015.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, RRHH,  Turisme i Comerç de 
data 21 d’abril de 2017.

A la vista de l’informe emés per la Sindicatura de Comptes sobre control intern any 2015, el Ple 
de la Corporació es dóna per assabentat.

C) PRECS I PREGUNTES 

13.- Precs i Preguntes.

Mª Dolores Miralles

 Abandonament solar Boverals.
 Problemes edifici carrer Socors.
 Passeig Fóra Forat (rates).
 Enllumenat públic.
 Contractes zona blava.

J. Lluís Batalla Callau

 Barreres arquitectòniques ermita.
 Bústies, dades personals.
 Bústies, seguretat.
 Enllumenat públic.
 Carrer Camaraes (rates).
 Col·legi Educació Especial.
 Repartiment correus.
 Repartiment notificacions.
 Conveni amb Benicarló.
 Piscina.
 Viatge Brussel·les.

Juan Amat Sesé

 Correus.
 Viatge Brussel·les.
 Tallers Ocupació.
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