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Secretari
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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/7

L’Ajuntament Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de
convocatòria

Extraordinària

Durada

Des de les 13:00 fins a les 16.00 hores

Lloc

Vídeo conferència

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert (Alcalde)

Secretari

Alberto José Arnau Esteller

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Grup Municipal

Nom i Cognoms

PSPV

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV

Marc Albella Esteller

SÍ

PSPV

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV

José Chaler López

SÍ

PSPV

María del Carmen Morellà Muñoz

SÍ

PSPV

Fernando Francisco Juan Boix

SÍ

PSPV

Begoña López Branchat

SÍ

SV

Anna Maria Fibla Pauner

SÍ

SV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

SV

Berta Domènech Arnau

SÍ

PP

Juan Amat Sesé

SÍ

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

23/06/2020

Assisteix
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Data

ACTA DEL PLE

Guillermo Alsina Gilabert ( 2 de 2 )
Alcalde-President
Data Signatura : 24/07/2020
HASH: e1961f5a09a645e2a80bd04a3e8c99f4

Motiu: «En virtut de l'article 21.1.m) com a mesura extraordinària de
l'estat d'alarma i possible contagi del COVID 19, l'assistència al Ple es
realitzarà per videoconferència».

SÍ

PP

Mercedes García Baila

SÍ

PP

Luis Gandía Querol

SÍ

PP

Carla Miralles Castellá

SÍ

PP

Manuel Celma Campanals

SÍ

PVI

María Dolores Miralles Mir

SÍ

PVI

Marcela Barbé Beltrán

SÍ

COMPROMÍS

Paula Cerdà Escorihuela

SÍ

CIUTADANS

Manuel Herrera Bujeiro

SÍ

REGIDOR NO

Carlos Ramírez Kaddur

SÍ

SECRETARI

Alberto J. Arnau Esteller

SÍ

INTERVENTOR

Oscar J. Moreno Ayza

SÍ

Els membres de la Corporació han estat citats per a celebrar sessió extraordinària en
primera convocatòria a les 13:00 hores amb objecte de tractar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i als expedients dels quals han tingut accés tots els regidors.
La sessió es desenvoluparà per videoconferència tal com es va acordar per l’Ajuntament
Ple en data 26 de març de 2020.
Abans d’iniciar la sessió, el secretari comprova la presència efectiva i connexió en temps
real de tots els regidors a la plataforma electrònica mitjançant crida nominal a cadascú
d’ells.
Una vegada verificat pel secretari la presència de tots els regidors i que, així mateix,
s’assoleix del quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’òrgan, el President obre
la sessió, procedint a la deliberació i votació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es sotmet a aprovació l’esborrany d’acta de la sessió anterior, de data 28.05.2020 (Exp.
PLN/2020/6) que prèviament ha estat a disposició de tots els membres de la
Corporació, juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió, i del qual
coneixen el seu contingut.
L’alcalde pregunta als regidors presents si han de formular alguna observació a
l’esborrany d’acta assenyalada, no formulant-se’n cap.

2

ACTA DEL PLE

ADSCRIT

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Luis Sebastián Adell Pla
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PP

Sotmès a votació, s’obté el següent resultat: unanimitat de vots a favor.
En conseqüència, queda aprovada l’acta de la sessió de data 28.05.2020 (Exp.
PLN/2020/6).

2.- Expedient 5841/2019. Dictamen sobre modificació de la periodicitat ordinària de
les sessions de les cinc comissions informatives permanents creades per al
mandat 2019-2022.
L’Alcaldia proposa adoptar el següent acord. La proposta, que ha estat dictaminada per
la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures, Esports i Transició Ecològica, té el
següent tenor literal:

El passat 16 de juliol de 2019, el Plenari de la Corporació va acordar la creació de cinc
comissions informatives permanents per al mandat 2019-2022 així com les seus regles de
funcionament i la periodicitat de les sessions ordinàries d'aquests òrgans.

ACTA DEL PLE

Durant els primers mesos de mandat ha quedat patent que és convenient que les
comissions informatives permanents celebren les seues sessions ordinàries en una data
pròxima a la celebració de la sessió ordinària del plenari de la Corporació per a poder
recollir, d'aquesta manera, el major nombre d'assumptes dictaminats i no haver de retardar
un mes la resolució d'assumptes que podrien aprovar-se abans. Així mateix, cal evitar que
en la comissió més propera temporalment al plenari, és a dir, la d'economia, s'incloguen
assumptes que per motius d'urgència no es podien tractar en la seua corresponent comissió
ordinària per raó de la matèria perquè la periodicitat ordinària d'aquestes sessions era la
primera setmana del mes.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

«PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Atès l'informe emès pel Secretari de la Corporació en data 14 de maig de 2020, escoltada
també la Junta de Portaveus i vist l’escrit presentat pel grup municipal PVI.
Per tot allò exposat, proposo al Plenari de la Corporació, previ dictamen de la comissió
informativa, l'adopció de la següent
PROPOSTA D'ACORD
Únic: Modificar l'acord plenari de 16 de juliol de 2019 referent a la creació de comissions
informatives, de manera que el punt 2n de l'acord quedarà redactat com ara es transcriu:
“SEGON.- Règim de funcionament de les Comissions.
Les Comissions Informatives celebraran sessió ordinàries amb la periodicitat que acorde el
Plenari en el moment de constituir-les.
De conformitat amb l´anterior, la periodicitat de les comissions serà mensual, de la següent
manera:
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La conveniència de modificar la periodicitat ordinària de les sessions de les comissions
informatives s'ha posat de manifest en diverses sessions de la Junta de Portaveus per
diversos grups municipals.

1a Comissió informativa de l’Estratègia de Desenvolupament urbà sostenible i Pla Edificant:
el dimarts de la setmana anterior al plenari ordinari, a les 13:30 hores.
2a Comissió Informativa de l'Àrea Social, Innovació Digital i Govern Obert: el dimecres de la
setmana anterior al plenari ordinari, a les 13:30 hores.
3a Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura, Educació, Turisme i Joventut: el dimecres de la
setmana anterior al plenari ordinari, a les 14:00 hores.
4a Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Esports i Transició Ecològica: el dijous
de la setmana anterior al plenari ordinari, a les 13:30 hores.

El funcionament de les Comissions s'ajustarà allò que preveu el Reglament Orgànic
Municipal i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i, en allò no previst en ells, en les disposicions que regulen el funcionament del
Plenari».

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: quinze vots a favor
(PSPV/PSOE, SV, PVI, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit) i sis vots en contra
(PP).
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

3.- Expedient 6009/2019. Dictamen sobre aprovació inicial del reglament d'ús de la
xarxa de fibra òptica municipal de les àrees industrials de Vinaròs.
La Regidoria de Transició Ecològica, Govern Obert i Innovació Digital proposa adoptar el
següent acord. La proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
l’Àrea Social, Innovació Digital i Govern Obert, té el següent tenor literal:
«PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
L'ajuntament de Vinaròs es titular de la xarxa de fibra òptica a àrees industrials i cal ordenar
l'ús que de la mateixa facin els diversos operadors de telecomunicacions.
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La Secretaria de cada Comissió serà desenvolupada per un funcionari designat per
l'Alcaldia, d'entre els de la plantilla de l'Ajuntament, a proposta del secretari general.

ACTA DEL PLE

Si el dia previst per a la celebració de la sessió fos dimarts festiu, la sessió es celebrarà el
dijous posterior a les 14 hores. Si el dia previst per a la celebració de la sessió fos dimecres
festiu, la sessió de les 13:30 es celebrarà dimarts a les 14 hores i la sessió de les 14 hores
es celebrarà dijous a les 14 hores. Si el dia previst per a la celebració de la sessió fos dijous
o divendres festius, la sessió es celebrarà dimarts a les 14 hores.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

5a Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, Hisenda i Ocupació: el divendres de la
setmana anterior al plenari ordinari, a les 13:30 hores.

Per aquest motiu s'ha redactat un reglament d'ús de la xarxa de fibra òptica municipal de les
àrees industrials de Vinaròs en compliment de la normativa de telecomunicacions i s'ha
sotmès a consulta pública i s'ha inclòs en el Pla Anual Normatiu.
El 6 de maig de 2020 es va emetre informe per part de l'Enginyer informàtic municipal com a
que les disposicions recollides al reglament s'ajusten a les diverses normatives sectorials
d'aplicació.
El 12 de maig de 2020 es va emetre informe jurídic per part de la Tècnic d'Administració
General respecte a la legislació aplicable i procediment administratiu.
El 4 de juny de 2020 es va emetre informe per part de l’Arquitecta municipal respecte a la
compatibilitat amb el pla general d’ordenació urbana en el que proposa la inclusió de
determinats paràgrafs en el text del reglament.

PROPOSTA D'ACORD

ACTA DEL PLE

Primer: Aprovar inicialment el reglament d'ús de la xarxa de fibra òptica municipal de les
àrees industrials de Vinaròs.
Segon: Sotmetre el text del reglament i l'expedient a informació públic i audiència a les
persones interessades, per un període de trenta dies per a la presentació de reclamacions i
suggeriments. Si no se'n presenta cap, s'entendrà definitivament aprovat l'acord anteriorment
adoptat fins llavors provisional i es publicarà el text íntegre del Reglament per al seu general
coneixement.
REGLAMENT D’ÚS DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL DE LES ÀREES
INDUSTRIALS DE VINARÒS

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Atès l'informe emès pel Secretari de la Corporació en data 18 de maig de 2020 i per tot allò
exposat, proposo al Plenari de la Corporació, previ dictamen de la comissió informativa,
l'adopció de la següent

L'Ajuntament de Vinaròs ha realitzat un desplegament de fibra òptica neutra en les àrees
industrials de Capçades i de la carretera d’Ulldecona.
La xarxa disposa d'una centralització de les fibres desplegades per a cadascuna de les dues
àrees industrials afectades.
Ambdues centralitzacions es troben situades dins del municipi de Vinaròs per a facilitar
l'accés als operadors.
A grans trets, el plantejament tècnic realitzat és similar a l'executat en una edificació amb
normativa ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions):
- Les dues centralitzacions realitzarien la funció de RITU (Recinte d'Instal·lacions de
Telecomunicació Únic). En elles es concentrarien totes les fibres que van fins a les diferents
caixes de terminació òptica de l'Ajuntament (CTO Ajt) distribuïdes per les àrees industrials. La
centralització de la xarxa de l’Àrea Industrial de la Carretera d’Ulldecona es troba en el
Pavelló Poliesportiu propietat de l'Ajuntament de Vinaròs. La centralització de la xarxa de
l’Àrea Industrial de Capçades es troba en l'edifici Vinalab titularitat de l'Ajuntament de
Vinaròs.
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Exposició de motius.

- Les caixes de terminació òptica de l'Ajuntament (CTO Ajt) realitzarien la funció dels registres
secundaris (RS) dins d'una ICT. Cadascuna d'aquestes «CTO Ajt» alberguen un nombre de
fibres necessari per a donar servei a les empreses situades dins de la seua àrea d'influència.
Totes les «CTO Ajt» estan situades en façanes de diferents empreses, de tal forma que
l'estesa de les escomeses des d'aquestes fins a les empreses es puga realitzar sempre
sense la necessitat d'executar cap tipus d'obra civil.
- No s'han realitzat les escomeses des de les «CTO Ajt» a les empreses.
En un futur, l’Ajuntament pot continuar amb el desplegament de fibra òptica neutra per a la
resta de les àrees industrials.
Al efecte de regular l´ús d’aquesta xarxa per part dels diferents interessats és el motiu pel
qual l’Ajuntament dicta aquest reglament.

ACTA DEL PLE

Article 2. Requisit previ.
Les persones interessades que pretenguen fer ús d’aquesta xarxa hauran d’estar inscrites al
Registre d’Operadors de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
com a operadors d’accés a Internet a través de xarxa fixa de fibra òptica en un àmbit
territorial que incloga el municipi de Vinaròs.
Article 3. Procediment administratiu per a l’autorització d’ús de la xarxa.
3.1. Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud per a l’autorització de l’ús de
la xarxa.
3.2. Si, per tal de fer arribar les seues infraestructures de fibra òptica als RITU de l’Àrea
Industrial de la Carretera d’Ulldecona i de l’Àrea Industrial de Capçades o a qualsevol altra,
fos precís l’execució d’obres de canalització, les persones interessades hauran d’estar en
possessió, a més, dels corresponents títols habilitants municipals per a poder executar les
obres.
Article 4. Normes per a la instal·lació de les caixes de terminació òptica (CTO) dels operadors
en els dos recintes d’instal·lacions de telecomunicacions únics (RITU).
4.1. Els operadors autoritzats hauran d'instal·lar les CTO de les seues xarxes de fibra en els
RITU per a donar servei a les diferents empreses de les àrees industrials. Per al
dimensionament de les CTO d'operats hauran de tindre en compte que l’Àrea Industrial de la
Carretera d’Ulldecona està formada per 30 empreses i l’Àrea Industrial de Capçades està
formada per 50 empreses.
4.2. Els diferents operadors hauran d'instal·lar els seus CTO en les parets existents al costat
del rack de concentració de fibres. La ubicació exacta de cadascuna de les CTO d'operador
serà definida per un tècnic municipal. Existirà una safata de reixeta que servirà per a conduir
els diferents cables d'unió entre el rack i les CTO instal·lades pels operadors.
4.3. Les CTO dels operadors hauran de tindre les següents dimensions màximes: 45 cm
ample x 18 cm alt x 16 cm profund.
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Article 1. Objecte.
Aquest reglament regula l’ús de la xarxa de fibra òptica municipal de les àrees industrials de
Vinaròs per part dels operadors interessats a oferir serveis de telecomunicacions a les
empreses allí situades.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Títol únic.

Article 5. Normes per a donar-se d’alta de servei d’un operador.
El procés per a donar-se d'alta de servei consistirà en:
a) Estesa de l'escomesa de fibra òptica des de client fins a la «CTO Ajt» de l’àrea industrial
més pròxima al client.
Cada operador haurà d’estendre el seu cable d'escomesa des de la «CTO Ajt» fins al client
que li sol·licite els seus serveis.

ACTA DEL PLE

Dins de l'empresa del client, l'operador podrà realitzar la instal·lació que més li convinga. Es
recomana la instal·lació d'una roseta de fibra òptica.
En compliment del Pla General d’Ordenació Urbana de Vinaròs els cables d’escomesa que
hagen d'anar per façana hauran d’escamotejar-se de manera que el resultat siga adequat a
l'adorn públic.
b) Realització de pont de fibra en RITU des de CTO d'operador fins a la corresponent fibra
del rack.
Per a proveir dels seus serveis la fibra prèviament connectada en la «CTO Ajt», l'operador
haurà de realitzar el corresponent pont en el RITU entre el Rack de l'Ajuntament i el seu CTO
d'operador.
El procediment d'accés dels operaris a cadascun dels dos RITU (RITU de l’Àrea Industrial de
la Carretera d’Ulldecona i RITU de l’Àrea Industrial de Capçades) és el següent:
- L'operador haurà de sol·licitar l’obertura del RITU al personal municipal de l’edifici.
- L'operari haurà d’estendre un cable de connexió de fibra òptica d'almenys 3 mm de grossor
amb connector SC/APC preconnectoritzat almenys en l'extrem del rack. Aquest cable serà
instal·lat a través de la safata de reixeta existent. El cable serà subjectat mitjançant brides
cada 50cm com a màxim. El sobrant de cable de connexió haurà d'ocultar-se dins de la
pròpia caixa de l'operador en el recorregut de la safata. En cap cas haurà de quedar sobrant
en el rack de l'Ajuntament.
- L’operari haurà d’especificar en el registre d'accés al RITU la següent informació: nom, DNI,
empresa instal·ladora, operador, treball realitzat, data i hora.
- L’operador haurà d’avisar al personal municipal de l’edifici quan haja finalitzat el treball.
En cap cas l’operador manipularà les instal·lacions i equips existents en els RITU que no
siguen de la seua propietat.
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Així mateix, cada operador haurà de senyalitzar mitjançant cinta aïllant d'un color diferent les
seues escomeses dins de la «CTO Ajt» i en tot el seu recorregut fins al seu client. Es
recomana l'ús del mateix color emprat per cada operador per al pas per les façanes dins de
les esteses existents.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Aquest cable d'escomesa haurà de ser preconnectoritzat en l'extrem de la caixa «CTO Ajt»,
de tal forma que cap dels operadors que utilitzen la xarxa neutra de l'Ajuntament realitzarà
cap tipus de fusió dins de la «CTO Ajt». És a dir, els operadors accediran únicament a la
zona d'escomeses de la «CTO Ajt», en cap cas podran accedir a la zona de fusions de la
«CTO Ajt».

Un sistema de gravació de vídeo enregistrarà l’interior dels RITU permanentment per a
dotar-los de seguretat i verificar el compliment de les normes establides en aquest reglament.
Article 6. Revocació de l’autorització per incompliment dels requisits previs o d’una de les
normes d’ús.
Si qualsevol operador incompleix els requisits previs o una de les normes establides en
aquest reglament, l’Ajuntament el requerirà per al seu compliment, advertint-li que de persistir
en l’incompliment se li revocarà l’autorització de l’ús de la xarxa de fibra òptica.
Article 7. Ampliació de la xarxa.
Si l’Ajuntament amplia la xarxa de fibra òptica municipal a altres àrees industrials del
municipi, aquest reglament s’aplicarà a les zones d’ampliació.

Article 9. Taxes públiques.
Els interessats hauran d’abonar els tributs i preus privats vigents en cada moment.

ACTA DEL PLE

En especial, les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interés general
hauran d’abonar les taxes previstes a l’ordenança reguladora de la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts en el subsòl, sòl o volada de la via pública i
terrenys d’ús públic.
DISPOSICIÓ FINAL.- Publicació i entrada en vigor.
Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent a la seua publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Castelló».

Votació i adopció d’acords

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Article 8. Exempció de responsabilitat.
L’Ajuntament de Vinaròs no assumirà cap responsabilitat envers els operadors de
telecomunicacions ni els usuaris finals de la xarxa de fibra òptica, siga quina siga la
circumstància que impedisca el bon funcionament dels serveis de telecomunicacions.

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

4.- Expedient 2016/2020. Dictamen sobre modificació del Reglament d’honors,
distincions i protocol de l’Ajuntament de Vinaròs.
La Regidoria d’Urbanisme, Esport i Salut proposa adoptar el següent acord. La proposta,
que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures,
Esports i Transició Ecològica, té el següent tenor literal:
«PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Antecedents
Primer.- L’ajuntament de Vinaròs disposa d’un Reglament d'Honors, Distincions i Protocol
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Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: tretze vots a favor
(PSPV/PSOE, SV, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit), dos vots en contra (PVI)
i sis abstencions (PP).

aprovat pel Plenari de la Corporació i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Castelló el
29 de juny de 2013.
Segon.- El 9 d’abril de 2020 el regidor d’Esports proposa modificar puntualment aquest
reglament, amb la finalitat d'incloure uns apartats específics de distincions per a mèrits
esportius. La proposta compta amb la conformitat del Tècnic d’Esports.
Tercer.- El 30 d’abril de 2020 la Tècnic d’Administració General emet informe sobre
procediment i legislació aplicable a aquest expedient.
Quart.- El 13 de maig de 2020 el regidor d’Esports incorpora a l’expedient la justificació de la
«inexistència d’obligació de sotmetiment a consulta prèvia de la modificació del Reglament
d’honors, distincions i protocol de l’ajuntament de Vinaròs».

Primer: Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Honors, Distincions i Protocol de
l’Ajuntament de Vinaròs, incloent uns nous apartats 2n, 3r i 4t a l’art. 13 del Reglament, amb
el següent tenor literal:
«Art. 13. Medalla al Deporte.
(...)
2. La categoria distinció de l’esport de Vinaròs es referirà a les distincions per mèrits i
resultats esportius.
3. Per a poder participar en les distincions per mèrits i resultats esportius, caldrà pertànyer a
una de les categories des de benjamí fins a veterà i, a més, complir al menys un dels
següents tres requisits:
- Haver nascut a Vinaròs
- Estar empadronat a Vinaròs durant els últims 3 anys
- Pertànyer a un club de Vinaròs durant els últims 3 anys
4. Per a obtindre la distinció per mèrits i resultats esportius caldrà haver assolit un dels
següents resultats meritoris de distinció:
- A l’àmbit nacional: haver obtingut el primer, el segon o el tercer lloc en un campionat
d’Espanya o haver estat convocat per la selecció nacional.
- A l’àmbit internacional: haver quedat classificat entre els deu primers llocs en un campionat
europeu o haver quedat classificat entre els vint-i-cinc primers llocs en un campionat del
món».
Segon: Sotmetre el text de la modificació de reglament a informació pública i audiència de
les persones interessades, amb publicació al Butlletí Oficial de la Província i Tauler d'Anuncis
de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies, perquè puguen presentar reclamacions o
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ACORD

ACTA DEL PLE

Per tant, atès que s’ha seguit la tramitació legalment establida i vist l'Informe de la Tècnic
d’Administració General i del Secretari de la Corporació, i en virtut dels art. 22.2.d) i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Plenari de la
Corporació, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, l'adopció del següent,

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Cinquè.- El 6 de juny de 2020 el Secretari de la Corporació emet informe de conformitat de la
proposta amb la legalitat vigent.

suggeriments, que seran resoltes pel Plenari de la Corporació. Si no se'n presenta cap,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord anteriorment adoptat fins llavors provisional i es
publicarà el text íntegre del Reglament per al seu general coneixement».

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: dinou vots a favor
(PSPV/PSOE, PP, SV, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit) i dos vots en contra
(PVI).

«PROPUESTA
Vista la solicitud presentada por la Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas de
adhesión de la Excma Diputación de Castelló al Convenio Marco de colaboración entre la
Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, la
Universitat Jaume I de Castelló, el Ayuntamiento e Benicarló y el Ayuntamiento de Vinaròs,
para la constitución de un laboratorio social especializado en servicios sociales,firmado el 10
de diciembre de 2018 (DOGV núm.8484/12.02.2019), y visto el documento registrado donde la
Diputación Provincial de Castellón solicita su adhesión al convenio marco de referencia.
Visto el manifiesto firmado por el Director General de l’institut Valencià de Formació,
Investigació i Qualitat de Serveis Socials de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas donde se expresa la voluntad de dicha adhesión.
Visto el texto del convenio marco suscrito el 10 de diciembre de 2018 y el borrador del
proyecto de adenda que acompañaría el convenio marco de referencia, previo al traslado a la
Abogacía de la Generalitat.
Vista la propuesta emitida por el Coordinador de Servicios Sociales y los informes emitidos por
la Técnico de Administración General y por el Secretario de la Corporación.
Considerando que es preceptivo,para iniciar los trámites, un manifiesto de voluntad firmado
por cada una de las entidades integrantes de este convenio, elevo al Pleno de la Corporación,
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente esta
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aceptar la adhesión de la Diputación Provincial de Castellón al Convenio Marco de
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La Regidoria de Política Social i Joventut proposa adoptar el següent acord. La proposta,
que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Social, Innovació Digital i
Govern Obert, té el següent tenor literal:

ACTA DEL PLE

5.- Expedient 4814/2018. Dictamen sobre acceptació d'adhesió de la Diputació
Provincial de Castelló al Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat, a través
de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat
Jaume I de Castelló, l' Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs, per a la
constitució d'un laboratori social especialitzat en serveis socials.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

colaboración entre la Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, la Universitat Jaume I de Castelló, el Ayuntamiento de Benicarló y el
Ayuntamiento de Vinaròs, para la constitución de un laboratorio social especializado en
servicios sociales, firmado el 10 de diciembre de 2018 (y publicado en el DOGV
núm.8484/12.02.2019) y,en consecuencia, aprobar la adenda al citado convenio que consta en
el expediente y que se propone.
Segundo.- Facultar al Alcalde para la firma de la adenda al convenio y los documentos
pertinentes para la ejecución del presente acuerdo.
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Vicepresidencia i Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana».

Votació i adopció d’acords

6.- Expedient 3502/2020. Dictamen sobre Adhesió al "Reglament de servicis per a
infraestructures municipals de comunicacions i smartvillages" de la Diputació
Provincial de Castelló i sol·licitud de prestació de determinats servicis.
La Regidoria de Transició Ecològica, Govern Obert i Innovació Digital proposa adoptar el
següent acord. La proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea
Social, Innovació Digital i Govern Obert, té el següent tenor literal:
«PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

ACTA DEL PLE

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat.

L’adhesió a aquest reglament comporta la prestació per part de la Diputació de Castelló dels
següents serveis: a) Accés i ús de la plataforma SmartVillages per a la gestió de serveis
municipals, participació en els programes d’instal·lació pilot i solucions IoT; i b) Serveis
d’assessorament i assistència tècnica e matèria de telecomunicacions.
Atès que l’Ajuntament de Vinaròs està executant accions en el marc de l’objectiu temàtic 2 de
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l’àrea urbana Vinaròs-Benicarló
per a transformar el municipi en una ciutat intel·ligent.
Atès que l’Ajuntament de Vinaròs ha elaborat i està executant un Pla d’Innovació Digital
Vinaròs Smart en el que es preveu la implantació d’una plataforma de gestió intel·ligent de la
ciutat i el desplegament de solucions IoT i de telecomunicacions.
Atès que Vinaròs forma part de la Xarxa DTI-CV Xarxa de destinacions turístiques intel·ligents
de la Comunitat Valenciana i ha assolit el nivell 3 en el desenvolupament de l’estratègia.
Considerant que les actuacions previstes en l’estratègia DUSI, el Pla d’Innovació Digital
Vinaròs Smart i l’estratègia DTI-CV de Vinaròs estan directament relacionades amb l’objecte
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La Diputació Provincial de Castelló disposa d’un reglament de servicis per a infraestructures
municipals de comunicacions i smartvillages (publicat al BOP de la província de Castelló núm.
121 de 29 de setembre de 2019).

d’aquest reglament.
Considerant que, efectuades consultes a la Diputació, el servei que ofereix la Diputació
d’assessorament i l’ús de la ferramenta no està limitat a municipis de població inferior a 20.000
habitants ni té cap cost.
De conformitat amb l'informe signat per l’enginyer informàtic i vist l’informe del Secretari de 6
de juny de 2020, i en virtut a allò que disposa l'article 21.1 k) de la Llei 7/1985 del 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, eleve al Plenari de la Corporació, previ dictamen de la
comissió informativa, la següent
PROPOSTA D’ACORD

- Accés i ús de la plataforma Smartvillages per a la gestió de serveis municipals, participació en
els programes d’instal·lació pilot i solucions IoT.

Segon: Nomenar coordinador de l’Ajuntament de Vinaròs respecte a la plataforma
Smartvillages al tècnic municipal César Mones Valanzuela i procedir a la signatura del formulari
corresponent.
Tercer: Comunicar la voluntat d’adhesió al reglament i la sol·licitud dels serveis indicats al
President de la Diputació Provincial de Castelló».

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: tretze vots a favor (PSPV/PSOE,
SV, Compromís, Ciudadanos i regidor no adscrit) i vuit abstencions (PP i PVI).

ACTA DEL PLE

- Serveis d’assessorament i assistència tècnica en matèria de telecomunicacions.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Primer: Manifestar la voluntat municipal d’adhesió al «Reglament de Servicis per a
Infraestructures Municipals de Comunicacions i Smartvillages» de la Diputació Provincial de
Castelló i sol·licitar-hi la prestació dels següents serveis:

7.- Expedient 4443/2019. Dictamen sobre proposta acceptació delegació de
competències per a dur a terme les actuacions al CEIP ASSUMPCIÓ - PLA EDIFICANT
La Regidoria d’Urbanisme, Esport i Salut proposa adoptar el següent acord. La proposta,
que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa Estratègica de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Pla Edificant, té el següent tenor literal:
«PROPOSTA ACCEPTACIÓ
ASSUMPCIÓ.

DELEGACIÓ

DE

COMPETÈNCIES

CEIP

NTRA

SRA.

En relació amb les actuacions a realitzar al CEIP Ntra Sra. de l’Assumpció dins del Pla
EDIFICANT, exposo el següent:
PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al DOGV nº 8157 el Decret Llei 5/2017,
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En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

de 20 d’octubre del consell pel que s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat
i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.
Aquest Decret Llei porta causa del disposat a l’article 8 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig,
d’Educació, que estableix que les administracions educatives i les corporacions locals
coordinaran les seues actuacions per a aconseguir una major eficàcia dels recursos destinats a
l’educació i contribuir a les finalitats establides en la dita Llei.
Així mateix a la Disposició Addicional quinze de l’esmentada llei orgànica es determina que les
administracions educatives podran establir procediments i instruments per a afavorir i estimular
la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres educatius i
administracions públiques.

QUART.- Consta a l’expedient la proposta de resolució al conseller d’educació, cultura i
esport de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de
Vinaròs per a portar a terme l’actuació «REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO en el
centre públic CEIP NTRA SRA. ASUNCIÓN», i en la que es detalla que es finança l’Ajuntament
de Vinaròs en l’import de 636.409,82 euros per a realitzar la mateixa.
La dita proposta de resolució porta data de firma del 24 de febrer de 2020. Tot i això cal dir que
és en data 21 de maig de 2020 quan es rep mail de la Plataforma EDIFICANT informant de que
s’ha introduït en la dita plataforma la proposta de resolució de delegació de competències del
CEIP Ntra. Sra. Assumpció. Consta a l’expedient el mail rebut.
En la dita proposta de resolució de delegació de competències es fixen els termes, abast i
condicions de la delegació.
CINQUÈ.- Consta a l’expedient informe del secretari de la corporació de data 8 de juny de
2020 en el que conclou el següent:
«ÚNICA: El Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta de número legal de sus miembros,
puede, si lo estima pertinente, aceptar la propuesta de resolución remitida por el Secretario
Autonómico de Educación y Formación Profesional, puesto que dicha propuesta se ajusta a la
legalidad vigente.”
A la vista de l’exposat, es PROPOSA a la COMISSIÓ que dictamine favorablement aquesta
proposta i al PLE que adopte el següent acord:
Únic.- Acceptar la delegació de competències a l’Ajuntament de Vinaròs, proposada per
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A més del dit acord Plenari es van remetre a la Generalitat Valenciana les memòries tècniques
de les diferents actuacions a realitzar, d’acord amb el disposat a l’art. 7 del DL 5/2017.
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TERCER.- Per acord Plenari de data 23 de maig de 2019 en el que es feia referència a la
consulta al consell escolar del centre i consell escolar municipal, es va acordar sol·licitar la
delegació de competències dins del Pla Edificant per a les actuacions a realitzar al CEIP MARE
DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ, CEIP SANT SEBASTIÀ i construcció del nou COL·LEGI
D’EDUCACIÓ ESPECIAL BAIX MAESTRAT.

ACTA DEL PLE

SEGON.- En data 15 de gener es va dictar Providència d’Alcaldia en la que es disposava que
es tramitara l’expedient per a l’adhesió de l’Ajuntament al Pla Edificant i per Decret nº 2018-92
de 16 de gener es va resoldre portar a terme la dita adhesió.

proposta de resolució del Conseller d’educació, cultura i esports, en matèria d’infraestructures
educatives signada pel Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional en data 24 de
febrer de 2020 per a l’actuació « REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO en el centre
públic CEIP NTRA SRA. ASUNCIÓN».

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

La Alcaldia proposa adoptar el següent acord. La proposta, que ha estat dictaminada per la
Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures, Esports i Transició Ecològica, té el següent
tenor literal:

ACTA DEL PLE

«PROPUESTA DE ACUERDO
En fecha 23 de mayo de 2020 la mercantil JANVERLAR S.L. ha suscrito acta de cesión de
terrenos con destino a viales públicos ubicados junto a la Avenida Francisco José Balada, nº166.
De conformidad con lo previsto en el PGOU y en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, procede la cesión obligatoria y
gratuita de la superficie afectada por la red viaria pública a la que recae la parcela.
Se eleva al Pleno de la Corporación, previa declaración de urgencia, la siguiente

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

8.- Expedient 2343/2020. Dictamen sobe ratificació de l'acta de cessió de terrenys amb
destinació a vials públics efectuada per la mercantil JANVERLAR S.L.

PROPUESTA DE ACUERDO:

«ACTA DE CESIÓN DE TERRENOS CON DESTINO A VIALES PÚBLICOS
Expte. 2343/2020
Ante mí, D. Alberto J. Arnau Esteller, secretario del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), en el
ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional,
COMPARECEN De una parte, D. Guillermo Alsina Gilabert (…). Y de otra Dª. Willem Nevijlle (…)
INTERVIENEN
El Sr. Guillermo Alsina Gilabert interviene, como Alcalde del Ayuntamiento de Vinaròs
(Castellón), en nombre y representación del Ayuntamiento, actuando en base a su nombramiento
efectuado por acuerdo plenario de fecha 15 de junio de 2019 y actuando en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local.
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Único: Ratificar el acta de cesión de terrenos con destino a viales públicos efectuada por la
mercantil JANVERLAR S.L. que se transcribe a continuación:

El Sr. Willem Nevijlle, en nombre y representación de la mercantil JANVERLAR, S.L. (…)
Los intervinientes se reconocen mutua capacidad legal necesaria para este acto y, al objeto de
formalizar en acta la cesión obligatoria y gratuita de terrenos con destino a viales públicos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30.3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, que
conforme el artículo 2 de la misma norma constituye título suficiente para su inscripción en el
Registro de la Propiedad, previa tramitación del pertinente expediente en el departamento de
Urbanismo,EXPONEN

ACTA DEL PLE

DESCRIPCIÓN: URBANA.- Parcela en término de Vinaròs en la carretera de Costa número
ciento sesenta y seis, hoy Avenida Francisco José Balada, número ciento sesenta y seis, y con
una cabida de mil setecientos siete metros veinte decímetros cuadrados, existe una vivienda
unifamiliar aislada tipo chalet, compuesta sólo de planta baja y distribuida en entrada, pasillo,
dos habilitaciones, baño, salón-comedor, cocina, aseo, salón y un garaje adosado a la
edificación. Hay una terraza exterior cubierta recayente al mar. Superficie total construida:
Doscientos veintidós metros cuadrados. Superficie útil: doscientos metros cuadrados. El resto de
terreno no edificado, está dedicado a jardín, en el que se encuentra una gran piscina. Linda todo:
Norte, resto de finca del señor Baldada; Sur, Marinus Lucas Postkoke; Este, playa del Mar;
Oeste, carretera Costa Norte.
Finca no coordinada gráficamente con el catastro de conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley Hipotecaria.

TITULO: Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública, formalizada en Vinaròs, el día
20 de marzo de 2019 ante el Notario D. Manuel Manzanares Echeguren con núm. de protocolo
363.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

I.- Que la mercantil interviniente es titular con carácter de pleno dominio de la finca nº1 que
describe, conforme a su inscripción en el Registro de la Propiedad, a continuación:

CARGAS VIGENTES: Servidumbres de tránsito y de protección de Costas.
DATOS CATASTRALES: Referencia Catastral: 8163601BE8886S0001PM.
Esta finca está clasificada parcialmente en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU) de Vinaròs, como suelo con destino a dotacional público, debiendo proceder a la cesión
obligatoria y gratuita de la superficie afectada por la red viaria pública a la que recae la parcela,
de conformidad con lo previsto en el PGOU y en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
II.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3.e) del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana «Cuando la división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o
de una cesión, ya sea forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que
destine el terreno resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentra afecto"
resulta innecesaria la expedición de la licencia de segregación».
A la vista de lo anterior, ACUERDAN:
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DATOS REGISTRALES: Finca de Vinaròs n.º 7606, inscripción 17ª, al tomo 2453, libro 828, folio
183.

PRIMERO: La mercantil interesada segrega de la finca nº1 la siguiente superficie con destino a
vial público que se describe a continuación para formar la siguiente finca independiente:
“Porción de terreno emplazado junto a la avenida Francisco José Balada n.º 166, de forma
rectangular irregular, de superficie 425,00 m², según croquis que se adjunta. Es parte de la finca
de referencia catastral 8163601BE888630001PM. Sus lindes son los siguientes: Norte: Resto de
finca de los que se segregan y terrenos correspondientes al n.º 168 de la avenida Francisco José
Balada; Sur, Terrenos propiedad de Marinus Lucas Postkoke; Este, Zona Marítimo Terrestre; y
Oeste, Avenida Francisco José Balada y resto de la finca de los que se segregan. Según informe
de validación gráfica frente a parcelario catastral CSV JB54W065F3Z113Y5. Valorada en
42.500€”.

ACTA DEL PLE

“Porción de terreno emplazado junto a la avenida Francisco José Balada n.º 166, de forma
rectangular irregular, de superficie 425,00 m², según croquis que se adjunta. Es parte de la finca
de referencia catastral 8163601BE888630001PM. Sus lindes son los siguientes: Norte: Resto de
finca de los que se segregan y terrenos correspondientes al n.º 168 de la avenida Francisco José
Balada; Sur, Terrenos propiedad de Marinus Lucas Postkoke; Este, Zona Marítimo Terrestre; y
Oeste, Avenida Francisco José Balada y resto de la finca de los que se segregan. Según informe
de validación gráfica frente a parcelario catastral CSV JB54W065F3Z113Y5. Valorada en
42.500€”.
TERCERO: Los comparecientes adjuntan plano de cesión en el que se grafían las porciones de
terrenos segregadas para su cesión.

CUARTO: El ayuntamiento acepta la cesión de la propiedad de los terrenos descritos en el
acuerdo cuarto, que ha sido examinada por parte de los servicios técnicos municipales del
departamento de Urbanismo.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

SEGUNDO: La mercantil interviniente cede gratuitamente, con destino a viales públicos, y libre
de cargas, gravámenes y arrendamientos, al Ayuntamiento de Vinaròs la titularidad del pleno
dominio de las cuatro fincas de las que es titular y que a continuación se describen:

Leída el acta, los comparecientes, en prueba de conformidad con cuanto antecede, suscriben y
ratifican este documento en todas sus hojas y lo firman por triplicado ejemplar, dando fe pública
de ello el secretario general del Ayuntamiento de Vinaròs».

Votació i adopció d’acords
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat.
En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

9.- Expedient 3750/2019. Dictamen sobre acceptació de renúncia a la parada del
mercat municipal núm. 26.
La Regidoria de Governació i Recursos Humans proposa adoptar el següent acord. La
proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica,
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QUINTO: Para su validez y efectos oportunos, la presente acta de cesión de terrenos quedará
supeditada a la ratificación de su aceptación por parte del Pleno de la Corporación.

Hisenda i Ocupació, té el següent tenor literal:
«INFORME-PROPOSTA
En data 26 de gener de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar l'expedient de contractació
SISENA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT
MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.
En sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 23 de maig de 2019 s'adopta l'acord
d'adjudicar la parada número 26 a Gloria Alicia Varela Mosquera
En data 1 de juliol de 2019 es formalitzà el corresponent contracte administratiu.

En data 18 de maig de 2020, la Sra. Gloria Alicia Varela Mosquera, presenta escrit en què
sol·licita rescindir el contracte d’adjudicació del lloc número 26 amb efectes a partir de l’1 de
juliol de 2020.

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

ACTA DEL PLE

En la clàusula 25na del Plec de clàusules administratives particulars s'estableix que:

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

En data 11 de maig de 2020, en escrit amb registre d'entrada número 2757, la Sra. Gloria Alicia
Varela Mosquera, sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc número 26 del Mercat
Municipal.

La clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques determina que:
«...Sempre que haja transcorregut 1 any des de la data de formalització de la concessió,
l'adjudicatari podrà renunciar de manera expressa i per escrit, a la concessió de la parada amb
preavís a l'Ajuntament. Si la renúncia s'efectua dins dels 10 primers dies del mes, aquesta
produirà efectes des del dia 1 del mes següent. Si la renúncia es presenta després del dia 10,
produirà efectes des del dia 1 del segon mes posterior al què es realitze el preavís. La renúncia
expressa no eximeix del pagament de les obligacions generades fins que aquella es faça
efectiva».
D’acord amb l’anterior es CONCLOU:
1. Entre la data de formalització de l’adjudicació (1 de juliol de 2019) i el moment en què
l’adjudicatària sol·licita que es produïsca l’efectivitat de la renúncia (1 de juliol de 2020), haurà
transcorregut 1 any i per tant es complirà el requisit establert en la clàusula tercera del Plec de
Prescripcions Tècniques de la sisena convocatòria d’autorització d’ús dels llocs de venda del
Mercat Municipal de Sant Agustí.
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El Reglament Regulador de l'activitat del Mercat Municipal, establix en l'article 19 les causes
d'extinció de la concessió, contemplant en l'apartat a), com a causa d'extinció, la renúncia
expressa i escrita del titular.

2. D’acord amb l’anterior i amb la clàusula tercera in fine del Plec de Prescripcions Tècniques,
la renúncia expressa no eximeix l’adjudicatària de les obligacions generades fins que aquella es
faça efectiva.
Per tot això, formulo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:
Acceptar la renúncia de Gloria Alicia Varela Mosquera, la qual produirà efectes des de l'1 de
juliol de 2020.
Incoar expedient per a la devolució de la garantia i sol·licitar els informes oportuns a tal efecte.
Notificar a la persona interessada».

Votació i adopció d’acords

ACTA DEL PLE

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

10.- Expedient 4384/2020. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal
Ciudadanos relativa a inversions de manteniment i millora de les instal·lacions
portuàries.
El grup municipal Ciudadanos proposa adoptar el següent acord que es transcriu literalment
a continuació:
«PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PLANTEA EL PORTAVOZ EN SU PROPIO NOMBRE Y
EN EL DEL GRUPO CIUDADANOS ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS
relativa a inversiones de mantenimiento y mejora de las instalaciones portuarias de los puertos
de competencia autonómica

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: unanimitat.

El Preámbulo de la Ley 2/2014 de 13 de junio de Puertos de la Generalitat nos indica que el
desarrollo de las competencias de la Comunitat Valenciana en materia de puertos precisa la
determinación de su específico régimen jurídico, de forma que se resuelva la situación
provisional creada por la asunción de determinadas normas de la legislación estatal operada por
el artículo 54 de la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat así como que los
puertos deben considerarse desde las variadas perspectivas funcionales que los caracterizan, y
la viabilidad de esas actividades debe sopesar su propia rentabilidad económica, así como los
efectos económicos y sociales inducidos, conciliando desarrollo y sostenibilidad.
Esta Ley, además, regula en su artículo 85 que los ingresos por tarifas y tasas quedarán
afectados en un 40% de su importe, a satisfacer las inversiones de mantenimiento de las
instalaciones portuarias de competencia autonómica.
A falta de publicación de la recaudación de los 16 puertos de titularidad autonómica para el año
2019 por concepto de tarifas y tasas, la recaudación desde la aplicación de la Ley 2/2014 ha sido
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

la siguiente:
Año 2014: 17.114.790 €
Año 2015: 17.299.081 €
Año 2016: 18.439.624 €
Año 2017: 16.221.064 €
Año 2018: 18.617.195 €
Año 2019: 18.500.000 ( según presupuesto, a falta de cierre)

ACTA DEL PLE

La conselleria de Hacienda y Modelo Económico tiene la obligación legal de transferir a la
conselleria competente en materia de puertos (actualmente la conselleria de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad) el importe nominativo de ese 40% especificando cada uno de los 16
puertos de origen: Altea, Benicarló, Benidorm, Burriana, Calpe, Campello, Cullera, Denia, Jávea,
Moraira, Peñíscola, Santa Pola, Tabarca, Torrevieja, Villajoyosa y Vinaros.

Entendemos que los puertos de titularidad autonómica deben formar parte de ese motor de la
economía valenciana para conseguir una mayor fuente de riqueza contribuyendo a mejorar las
infraestructuras y comunicaciones, vertebrando el territorio, generando empleo, apostando por la
pesca, la industria y desarrollando y potenciando el turismo sostenible respetuosos con el medio
ambiente.
Los incumplimientos con los puertos de titularidad autonómica y paralelamente con las distintas
ciudades ascienden, con los datos provisionales de cierre de 2019, a un total de 28.399.331 €,
siendo que han ingresado un total de 106.191.754 €. Con esta situación de desajuste los puertos
pierden competitividad por el maltrato de la propia administración autonómica, que es la
competente y garante de sacar toda la potencialidad a estas infraestructuras indispensables para
el desarrollo económico de nuestro territorio.
A su vez, los presupuestos aprobados para este 2020 por el Consell siguen maltratando a los
puertos e incumpliendo con la citada Ley 2/2014 de 13 de junio, sin relegar esa obligación en sus
cuentas volviendo a producirse un desfase en contra de los puertos por un importe de 3.366.930
€.
Por todo lo anteriormente expuesto:ACUERDOS A TOMAR
Instar al Consell a:
1. Habilitar una modificación presupuestaria en el programa 514.30 Puertos, Aeropuertos y
Costas que refleje las inversiones de mantenimiento y mejora de las instalaciones portuarias de
los puertos de competencia autonómica por la afección del 40% del importe de ingresos por
tarifas y tasas, contribuyendo a un reparto equitativo y justo de la recaudación entre los puertos
de la Generalitat Valenciana.
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Estos incumplimientos llevaron al Grupo Parlamentario Ciudadanos a proponer una modificación
de esta Ley que se vio reflejado en la pasada Ley 27/2018 del 27 de diciembre de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, con vigencia
desde el 1 de enero de 2019 y que obligaba a la Generalitat a que esa afección del 40% de
ingresos en los puertos de competencia autonómica fueran destinados a satisfacer las
inversiones de mantenimiento y mejora de las instalaciones portuarias del propio puerto de
competencia autonómica.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Pese a contemplar la Ley la afección del 40% de esos ingresos a satisfacer las inversiones de
mantenimiento de las instalaciones portuarias de competencia autonómica en los distintos
Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana tal afección no se ha realizado.

2. Realizar el cálculo para el año 2019, que correspondía haber aplicado según el artículo 85 de
la Ley 2/2014 de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat; y reconocer los incumplimientos con
tal de definir y establecer un mecanismo de compensación de las partidas nominativas no
invertidas en cada uno de los puertos de titularidad autonómica.
3. Habilitar los mecanismos necesarios para que los futuros presupuestos de la Generalitat
tengan en cuenta la afección nominativa en cada puerto de competencia autonómica en el anexo
de inversiones con el código FM650 Mant. Infraestructuras Portuarias el importe presupuestado
equivalente al 40% de ingresos por tasas y servicios.
4. Dar cuenta en un plazo no superior a 6 meses del cumplimiento de esta resolución.”

Votació i adopció d’acords

B) ACTIVITAT DE CONTROL

11.- Dació de compte de Decrets i Resolucions d'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, es
dóna compte dels Decrets dictats per l'alcalde corresponents al mes de maig i juny de 2020,
que consten al Llibre de Decrets des del número DECRET 2020-0999 de 03/05/2020 al
DECRET 2020-1258 de 12/05/2020, i als quals han tingut accés tots els regidors.
El Ple de la Corporació queda assabentat.
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ACTA DEL PLE

En conseqüència, queda aprovada la proposta, adoptant l’Ajuntament Ple els acords
proposats.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

Sotmesa a votació la proposta, s’obté el següent resultat: dotze vots a favor (PSPV/PSOE,
SV, Ciudadanos i regidor no adscrit), dos vots en contra (PVI) i set abstencions (PP i
Compromís).

C) PRECS I PREGUNTES

12.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació si desitgen formular cap prec o
pregunta.
Pren la paraula, en primer lloc, el Sr. Herrera Bujeiro, portaveu del grup municipal
Ciudadanos, i formula els següents precs i preguntes:
1.- ¿En qué situación se encuentra la reversión de la antigua nacional 340 a su paso por
Vinaròs?

3.- En su momento Ciudadanos presentó una moción para personarse en el expediente del
desmantelamiento del Cástor. Le sorprende las noticias que aparecen en los medios de
comunicación recientemente. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento al respecto?
El Sr. Alcalde li ofereix les següents respostes:

2.- En la próxima comisión se llevará el reglamento sobre la comisión de protección animal.
3.- El Ayuntamiento no ha cambiado de opinión respecto a la moción adoptada en su día.

ACTA DEL PLE

1.- En la última reunión que tuvimos en Castellón el Ayuntamiento exigió tres rotondas para
aceptar la reversión de la CN-340: la de Carrefour, Lydel y zona de bolera. La propuesta
quedó sobre la mesa y vino la crisis del Covid. Antes de aceptar la reversión tenemos que
conseguir estas tres rotondas.

Pren la paraula, en segon lloc, la Sra. Cerdà Escorihuela, portaveu del grup municipal
Compromís, i formula els següents precs i preguntes:

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

2.- ¿En qué situación se encuentra la moción de la Mesa Animal que presentó Compromís
meses atrás?

1.- ¿S’ha fet seguiment del nombre d’abandonaments d’animals després del confinament?
2.- ¿S’ha fet seguiment del tema del sacrifici 0?
4.- ¿Es tornarà a fer el Pati del Marcat igual com en anys anteriors i, en tal cas, com es
gestionarà?
5.- ¿S’ha estudiat la modificació de l’horari d’autobusos a les Costes Nord i Sud per a la
seua ampliació en horari nocturn i de cap de setmana?
6.- ¿Com s’ha solucionat el problema de l’autobús que fa la ruta de la Costa Sud?
7.- ¿Es fa un seguiment d’aquells banyistes que deixen parassols en primera línia de platja i
se’n van?
8.- ¿L’augment de la vigilància en Sant Joan i Sant Pere s’aplicarà també a altres festes?
9.- Prega instal·lar cartells informatius a l’inici del carril bici de la Costa Sud.
10.- Prega instal·lar més pilons verds als carrers que donen eixida a la Costa Sud per a que
els cotxes no s’incorporen al carril bici.
11.- Prega que s’amplie la forma de donar la informació de seguretat a les platges i no
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3.- ¿Per què el carril bici de polígon Capsades i de Carrefour s’utilitza com a parking?

només mitjançant codis per a mòbils perquè hi ha col·lectius que no els utilitza.
12.- Prega que es done més informació sobre els horaris de biblioteca.
13.- Prega instal·lar lavabos portàtils a la zona del port.
14.- Prega instal·lar una barana al voltant de la platja del Clot.
15.- Prega ampliar la neteja dels bebedors dels ànecs.
16.- Prega que el dia 28 de juny es faci una mostra pública i visible dels col·lectius LGTB.
El Sr. Alcalde li ofereix les següents respostes:
1.- Respecte a totes les deficiències que assenyala la regidora, es passarà avís als
departaments implicats.
2.- Mentre dure la situació del Covid l’Ajuntament haurà de reforçar la vigilància en totes les
festes.

4.- El problema de l’autobús de la Costa ho està tractant el responsable del contracte amb
l’empresa. Ja l’informarà.
6.- Estudiarà el tema del Pati del Marcat amb els condicionats que es tenen.
7.- Els carrils bici dels polígons i de Carrefour estan en vigor i la Policia cal que ho vigile.

ACTA DEL PLE

5.- Igualment, la modificació dels horaris li ho respondrà.

8.- Respecte a l’abandonament d’animals es demanaran les dades a la Policia Local i el Sr.
Romero diu que el tema del sacrifici 0 s’està complint.
A continuació, la Sra. Barbé Beltrán, regidora del PVI, formula els següents precs i
preguntes:
1.- Prega posar un espill al carrer Andalusia a la cantonada amb el carrer Sant Joaquim.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

3.- La qüestió dels parassols es passarà a Policia Local i a partir de l’1 de juliol hi haurà els
controladors que ha contractat la Generalitat Valenciana.

3.- Prega engalanar o plantar plantes aromàtiques a la rotonda de baix de la plaça Espanya.
A més, a la vorera hi ha una tanca damunt la vorera i prega que es trega.
4.- Prega que es faciliti una senyal de tràfic al capellà per a que puga senyalitzar els
enterraments ja que l’anterior li va ser robada.
El Sr. Alcalde li ofereix les següents respostes:
1.- La senyal se li facilitarà al capellà.
2.- Per a actuar a la rotonda, s’esperarà a que s’acabe l’edifici proper.
3.- Ja s’ha contactat amb el propietari de la Torre Ballester i se li ha requerit que faci la
neteja.
4.- Traslladarà a obres i serveis el prec del carrer Andalusia.
A continuació, la Sra. Miralles Mir, portaveu del grup municipal PVI, formula els següents
precs i preguntes:
1.- ¿El sentit unidireccional de la Costa Sud ha vingut per a quedar-se? ¿S’ha consensuat
amb els veïns? ¿La peatonalització l’ha imposat Costes?
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2.- Prega que s’ordene als propietaris de la Casa Ballester que netegen la brutícia que hi ha
a la part del carrer Raimundo d’Alós.

2.- ¿El rentapeus es posaran al Fortí i a totes les platges però no a la platja del Clot ni a les
Cales?
El Sr. Alcalde li ofereix les següents respostes:
1.- És una mesura que ha vingut per a quedar-se. Per a renovar la concessió de la
carretera, Costes ens obliga a tindre carril bici i altres. És coneixedor de les molèsties que hi
ha i per això es farà un estudi de la mobilitat.
2.- El Sr. Albella Esteller, regidor de Platges, diu que els rentapeus es posaran en marxa
de forma limitada i no estaran tots en funcionament. Anys anteriors, a les cales hi havia
dutxes però no rentapeus, de manera que aquest any tampoc. A la platja del Clot hi haurà
rentapeus.
El Sr. Celma Campanals, regidor del grup municipal PP, formula els següents precs i
preguntes:
1.- Prega que s’actue front a la flor que cau dels arbres al carrer Maria Auxiliadora i front a
les arrels dels arbres front al forn que aixequen les voreres.
1.- Es revisarà l’aixecament de voreres i ho traslladarà a la regidoria d’obres i serveis.

ACTA DEL PLE

2.- És època d’aflorament i és difícil tenir-ho tot net, però, obstant, es reforçarà per a evitar
molèsties. Igualment s’estudiarà fer alguna poda.

Finalment, el Sr. Gandía Querol, regidor del grup municipal PP, formula els següents precs i
preguntes:
1.- Prega que es faci un full de ruta respecte a la Costa Sud i que es parle amb tots els
veïns i afectats. Que el Ministeri faci les obres necessàries per si els veïns han d’eixir per la
CN-340.

2.- N’hi ha un problema en els trens regionals entre Vinaròs i Castelló. S’han recuperat
freqüències dins les fases de la Covid però no s’han recuperat en la línia Castelló-Vinaròs
els dotze trens que hi havia.

Número: 2020-0007 Data: 24/07/2020

El Sr. Alcalde li ofereix les següents respostes:

No hi ha més assumptes de què tractar, ni que són objecte d’aquesta sessió. Per tant, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió de la que estenc aquesta acta que el Sr. Alcalde signa amb mi
el secretari de la Corporació que dono fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PEL SECRETARI DE LA CORPORACIÓ
AMB EL VISTIPLAU DE L’ALCALDE
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El Sr. Alcalde accepta els precs i diu que farà arribar a ADIF la sol·licitud de recuperació de
tots els trens que hi havia.

