
Exp: 13532/2015

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA R.R.H.H, TURISME I
COMERÇ

Tipus de sessió Número Data Horari Lloc

ORDINARIA 10/2015 20/11/2015 Inici:     13,35 h  Piruli 
Termini:    14,20 h

Assistents Absents
Mamen  Ruiz  Rueda,   en  qualitat  de
Presidenta
Jan Valls Fernandez

Enric Pla Vall
Maria Cano Palomo
Marc Albella Guillem Alsina Gilabert
Doménech Fontanet Llatser

Juan Bta. Juan Roig
Elisabeth Fernandez Millan
Amparo Martinez Albiol
Juan Amat Sesé
Mª Dolores Miralles Mir

Josep Lluis Batalla Callau- JUSTIFICA-

Oscar J. Moreno, viceinterventor
Leonor Balmes, secretària 

  
   
       A S S U M P T E S

1)Exp.11976/2015.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

S'aprova, per unanimitat l'acta derivada de l'expedient 11976/15

2)Exp.5679/2015.- DACIO DE COMPTES INFORMACIO REMESA AL MEH

“Expediente N.º:  5679/2015
Asunto: Dación cuenta información trimestral MEH 2015
Procedimiento:Expedient Lliure
Fecha de Iniciación:  7 / maig / 2015

Dación de cuenta al Pleno del informe  de la intervención municipal sobre el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda correspondientes al  tercer trimestre
del ejercicio 2015

 Dña María Cano Palomo, Concejal de Hacienda del Magnífico ayuntamiento de la Ciudad de Vinaròs

 Por la presente se da cuenta al pleno municipal del informe emitido por la Intervención municipal sobre el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda correspondiente al 3er
trimestre  del  ejercicio  2015. En  Vinaròs,  a 30  /  octubre  /  2015 .La  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo,
(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Fdo.: Mª Cano Palomo.”

Es dona compte de les dades remeses al MEH.



3)Exp.12589/2015.-RENÙNCIA EXPRESSA LLOC DEL MERCAT.

PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

«En data 14 de setembre de 2010, el  Ple de la  Corporació va aprovar  l'expedient  de contractació

D'AUTORITZACIONS D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ

DE VINARÒS (EXP. GENERALS 06/09)

En data 25 d'octubre de 2010 en acte públic on es realitza la tria dels llocs del Mercat Municipal, la Sra.

M. M. G., en nom i representació de Framar Pescados y Mariscos, S.L, elegix el lloc número 30 (Grup

B, peix i marisc).

En data 22 de febrer de 2011 es formalitza el corresponent contracte administratiu.

En data 26 d'octubre de 2015 en escrit amb registre d'entrada número 20525, la Sra. M. M. G., en nom i

representació de Framar Pescados y Mariscos, S.L., sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc

número 30 del Mercat Municipal.

En la clàusula 23na del Plec de clàusules administratives particulars s'estableix que:

«1.  Són  causes  d'extinció  de  les  autoritzacions  les  establertes  a  la  LCSP,  així  com les  que  puga

determinar l'Ordenança Reguladora del Mercat...»

L'article 19 del Reglament general de regulació de l'activitat del Mercat Municipal de Vinaròs, determina

que:

«Sense perjudici el disposat en altres preceptes d'aquest reglament, la concessió s'extingirà per:

Renúncia expressa i escrita del titular

...»

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

Acceptar la renúncia de M. M. G., formulada en nom i representació de Framar Pescados y Mariscos,

S.L, la qual produirà efectes a partir del dia 30 d'octubre de 2015.

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

Notificar a la persona interessada. DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Explicat l'expedient pel Sr. Fontanet, es dictamina favorablement, per unanimitat.

4)Exp.5879/2015. ADDENDA CONVENI ENCOMANDA DE GESTIO AMB L'AVT.

«En data 27 d'agost de 2015 el Ple de la Corporació va acordar aprovar la signatura del conveni
d'encàrrec  de  gestió  de  la  Reparació  i  Manteniment  de  la  Infraestructura  Higiènica  i  Lúdica
instal·lada per l'Agència Valenciana del Turisme en les Platges del Municipi de Vinaròs.

En data 2 de setembre de 2015 es va subscriure el document de formalització del conveni entre
l'Agència Valenciana del Turisme i l'Ajuntament de Vinaròs. 

En data 14 d'octubre de 2015 té entrada escrit  de l'Agència  Valenciana del  Turisme,  pel  qual
s'adjunta una addenda al conveni de referència, incorporant una clàusula de garantia de pagament.

Vist l'informe jurídic emés conjuntament per la Secretaria de la Corporació i la Intervenció municipal

de Fons de data 22 d'octubre de 2015.



Per tot l'anterior, s'eleva al Ple la següent PROPOSTA:

Primer.- Aprovar l'addenda al conveni d'encàrrec de gestió de la Reparació i Manteniment de la
Infraestructura Higiènica i Lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana del Turisme en les Platges del
Municipi de Vinaròs, subscrit en data 2 de setembre de 2015, incorporant una clàusula de garantia
de pagament. 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l'Agència Valenciana de Turisme. L'Alcalde.DOCUMENT
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.”

Explicat l'expedient pel Sr. Fontanet, es dictamina favorablement, per unanimitat.

5)Exp.12855/2015 CONVENI ENTRE L'AJUNT. DE VINAROS I L'AJUNT. DE BENICARLÓ

«Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vinaròs i l'Ajuntament de Benicarló per a
facilitar  l'intercanvi  d'experiències  i  metodologies  i  de recursos materials  per  a  la  prestació  de
serveis de competència municipals,  subscrit  per les dos parts a Vinaròs el  dia 29 d'octubre de
2015. 
Atès que es tracta d'un conveni interadministratiu, per part d'aquesta Alcaldia i, previ els informes
oportuns, s'eleva la següent

PROPOSTA D'ACORD:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vinaròs i l'Ajuntament de Benicarló per
a facilitar l'intercanvi d'experiències i metodologies i de recursos materials per a la prestació de
serveis de competència municipals,  subscrit  per les dos parts a Vinaròs el  dia 29 d'octubre de
2015. 
2.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Benicarló. 
3.-  Ordenar  la  publicació  del  tex  íntegre  del  conveni  en  la  pàgina  web  municipal  i  de  la
corresponent ressenya al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Vinaròs i en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló. 

El alcalde.DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Explicat l'expedient pel Sr. Albella, es dictamina favorablement, per unanimitat.

6.-  Exp.13555/2015  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  L'ÚS  DEL
VINALAP

“Asunto: Imposición y aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por uso del Centro 
Municipal Vinalab

Expte. nº: 13555/2015

PROPUESTA AL PLENO DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 17 / novembre / 2015, por parte
del  departamento de Gestión Tributaria se ha tramitado el  expediente   necesario  para poder acordar  la
imposición del la tasa por uso del Centro Municipal Vinalab y la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora
de la misma .

Visto el expediente tramitado al efecto y el informe emitido por el departamento de Gestión Tributaria relativo
al mismo, propongo al Pleno de la Corporación, previo informe de fiscalización de la Intervención y Dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda,  la adopción del siguiente

ACUERDO



PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  por uso del
Centro Municipal Vinalab que quedará redactada según anexo

SEGUNDO. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública de
treinta días, previo anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y
en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.  Finalizado  el  plazo  de  información  pública,  se  adoptará  el  Acuerdo  definitivo  que  proceda,
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza. En el caso de que no
se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces
provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.

CUARTO. El Acuerdo de aprobación definitiva [expreso o tácito] y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación
definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.

En Vinaròs, a 17 / novembre / 2015. LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.Fdo.: María Cano Palomo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”

Explicat l'expedient per la Sra. Cano, es dictamina favorablement, amb els vots a favor dels grups
SOM, PSOE I COMPROMIS, l'abstenció del PVI i el vot en contra del Grup POPULAR, el qual motiva el
Sr. Amat, en qué s'aprova una Ordenança i en canvi no hi ha aprovat un  Reglament d´ús.

 

7) ASSUMPTES EXTRAORDINÀRIS

-Per part de Regidora d'Hisenda, Sra. Cano, es fa entrega d'un esborrany del Pressupost municipal per a
l'exercici 2016. Al no estar present el representat del grup Acord Ciutadà, se li  comunicarà que pase pel
departament d'intervenció arreplegar la seua còpia.

-Tant la Sra. Miralles com el Sr. Amat, indiquen que no els pareix  adequat, que s'hagi fet una roda de premsa
pel part de l 'equip de govern, indicant les linies i criteris d'aquest pressupost, abans que els grups municipals
de l'oposició tinguen  cap tipus  d'informació al respecte.

-El Sr. Fontanet comunica que s'estan tramitant les subvencions anuals a les Associacions  de comerciants.

També comunica que ja està en tràmit l'instal·lació d'una cuina al Mercat Municipal, per un import aproximant
de 18.000,00 €. 

Al mateix temps indica que no es farà  la Fira de Nadal, ja que han considerat que la repercusió era per a
pocs establiments, a la  qual cosa, tan la Sra. Martinez con la Sra. Miralles indiquen la seua disconformitat al
respecte.

El Sr. Fontanet comunica també que té les respostes a unes preguntes que li va formular el Sr. Batalla, i al no
assistir  a  la  Comissió  no  li  pot  fer  entrega,  quedant  aquestes  en  poder  la  Secretària  per  a  la  seua
comunicació a l'interessat i constància en aquesta acta. Registres 18641, 21203 i 18644.

-El Sr. Amat, pregunta si tenen constància de les empreses que s'han donat de baixa del Vinalap i si h ihan
sol·licituds d'alta, a la qual cosa la Sra. Cano li costenta que s'ha donat de baixa 2 empreses i hi han 3
sol·licituds d'alta.

8)TORN OBERT DE PARAULES

-La Sra. Miralles i a la vista de les declaracions del Sr. Alcalde, li pregunta al Sr. Interventor informació al
respecte, relativa a l'increment del deute indicat pel Sr. Alcalde, així com pel milió d'euros al que fa referència,
ja que aquestes  dades són molt diferents de les que figuren en l'acta d'arqueig del  dia 12 de juny de 2015.

-El  Sr.  Interventor  li  contesta  indicant  que  no  entra  a  valorar  res  que  no  siga  allò  que  figura  en  la
documentació entregada el dia 12 de juny de 2015, tant a l'alcalde actual com a l'anterior.

Tampoc té constancia de que hi hagi cap contracte d'auditoria en els termes legals que correspon.

-El Sr. Amat pregunta si s'ha entregat alguna documentació a alguna persona per a  que puguen dur a terme
aquesta auditoria, a la qual cosa, el Sr. Interventor li contesta que no, que la única informació que es facilita
des de l'Intervenció és a l'Alcalde i als regidors.



-El Sr. Amat, li pregunta a la Sra. Cano, quina valoració fa ella,  sobre les dades que el dia 16 de novembre va
informar el Sr. Alcalde, en quan al deute de 25 milions i 1 milió no comptabilitzat. La pregunta concretament
és: Està d'acord en aquestes dades? A la qual cosa la Sra. Cano constesta que ella el que reconeix són les
dades facilitades per l'Intervenció.

També li pregunta sí ha vist alguna documentació de l'auditoria, a la qual cosa, li contesta que sí, que ha vist
un esborrany. També remarca la Sra. Cano que el que s'està fent és un estudi per a que el ciutadà l'entenga.

Continúa el Sr. Amat, preguntant si algú de l'equip de govern allí present, sap quina o quines persones són
les que estan fent l'audidoría, ja que han de ser persones físiques, no una persona jurídica, com ells  diuen
“Economistas sin fronteras”, a la qual cosa, la Sra. Cano li contesta que no ho sap.

-Intervé el  Sr.  Valls indicant  que serà el  Sr.  Alcalde,  en breu,  qui  donarà a coneixer  totes les  dades i
informació al respecte.

-El Sr. Amat, continúa afirmant que es molt greu el que va dir el Sr. Alcalde, tant dels 25 milions de deute com
del milió “que no està”.

-La Sra. Fernandez pregunta a la Presidenta si no hi ha cap assumpte per a donar compte, de RRHH o PL, ja
que té coneixements de que va haver una reunió amb la Polícia Local.

La Sra. Presidenta li contesta indicant que, efectivament van tindre una reunió i tots els sindicats van estar
d'acord, en relació a l'aplicació d'un coeficient en les hores nocturnes. El Sr. Amat li pregunta si han estat “tots
els sindicats d'acord”, perqué aquests temes s'han de tractar en la Mesa negociadora, a la qual cosa, la
Presidenta fa l'aclaració que “Tots els sindicants de la Policía Local”.

També comunica que, el grup de PL que porten les motos, han decitit negar-se a dur-les, ja que sel's a tret el
complement  de  200,00  €  establert  a  l'efecte.  També  indica  que  s'han  donat  les  ordres  oportunes  a  la
Perfectura per a l'actuació que corresponga. De totes maneres, el proper dilluns hi ha una nova reunió amb la
PL.

I  no haver-hi  més assumptes,  el  president  alça la  sessió,  de la  qual,  com a secretària  estenc
aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT


