
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/8 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de 
convocatòria 

Extraordinària

Data 04 / maig / 2018

Durada Des de les 08:15 fins a les 09.30 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Secretària Núria Albella Calduch 

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 SI

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 NO

COMPROMÍS JORDI MOLINER CALVENTOS SÍ

PP JUAN BAUTISTA JUAN ROIG SI

PP JUAN AMAT SESÉ SÍ

 



 

PP LUIS GANDÍA QUEROL SI

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 NO

PVI MARÍA DOLORES MIRALLES MIR SI

SECRETÀRIA NÚRIA ABELLA CALDUCH SÍ

INTERVENTOR OSCAR J. MORENO AYZA SÍ

 

«DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER», per motius d’agenda
«JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU», per malaltia.

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació dels assumptes inclosos en l’orde del dia.

A) PART RESOLUTIVA 

Únic. Expedient 4258/2018. Sol·licitud delegació de competències Pla Edificant per a 
les actuacions previstes a l’IES Leopoldo Querol, CEIP Misericòrdia i CEIP Jaume I. 

Favorable
Tipus de votació:

Unanimitat/Assentiment
Absent: Mª Dolores Miralles Mir (PVI)

***

Sent les 09.00 hores i abans de la votació d’aquest punt de l’ordre del dia, s’absenta de la 
sessió la portaveu del Grup Municipal Independent, Mª Dolores Miralles Mir.

***

Atès el  dictamen de la  Comissió  Informativa  de l’Àrea  de Cultura  i  Educació  en sessió 
extraordinària del dia 30 d’abril de 2018.

A la vista de la proposta de la Regidoria d’Educació de data 25 d’abril de 2018:

”PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ 

 



 

PRIMER.- En data 26 d’octubre de 2017 es va publicar al  DOGV nº 8157 el  Decret Llei 
5/2017, 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.

SEGON.- La Regidoria d’Educació donada la importància del Decret Llei va convocar reunió 
amb  tota  la  comunitat  educativa  per  tal  de  traslladar  i  donar  a  conèixer  aquesta  nova 
normativa  que  permetia  que  foren  els  Ajuntaments  qui  a  través  d’una  delegació  de 
competències  executaren  les  diferents  actuacions  necessàries  als  centres  educatius, 
traslladant-li als centres educatius la voluntat de l’Ajuntament de Vinaròs d’adherir-se al Pla 
Edificant per tal d’accelerar la realització de les actuacions necessàries.

En la dita reunió que va tindre lloc el passat 11 de gener es va acordar que tots els centres 
educatius públics del municipi presentarien per registre d’entrada a l’Ajuntament el detall de 
les actuacions necessàries a realitzar en cadascun dels centres, per tal de que l’Ajuntament 
pugues  fer  la  sol·licitud  de  documentació  i  informació  prèvia  a  l’adhesió  al  projecte  de 
cooperació entre administracions local i Generalitat en matèria d’infraestructures educatives 
– Pla Edificant-, d’acord amb el disposat a l’article 7.1 del Decret Llei 5/2017.

Val a dir que la realització per part de l’Ajuntament de Vinaròs de les actuacions necessàries 
en els centres educatius s’ha de formalitzar, d’acord amb el disposat al Decret Llei, a través 
d’una delegació de competències que d’acord amb l’art. 27.6 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril  
reguladora  de  les  bases  de  règim  local  haurà  d’anar  acompanyada  del  corresponent 
finançament.

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.

TERCER.- En data  de la  present  proposta  tots  els  centres  educatius han presentat  per 
registre d’entrada les peticions d’actuacions per als seus centres i l’Ajuntament de Vinaròs ha 
fet ja la sol·licitud de documentació i informació prèvia a l’adhesió al projecte de cooperació 
entre  administracions  local  i  Generalitat  (pla  EDIFICANT)  de  totes  i  cadascuna  de  les 
actuacions sol·licitades pels diferents centres educatius públics del municipi.
 
D’acord amb l’indicat en el  Decret Llei, una vegada feta la sol·licitud de documentació e 
informació  prèvia,  la  Generalitat  ha  de donar  el  vist  i  plau a  les actuacions i  per  a  les 
actuacions més importants ha de remetre el programa de necessitats que servirà de base 
per a redactar les corresponents Memòries de les actuacions a realitzar. Per a les actuacions 
en les que no és necessari el programa de necessitats, una vegada donat el vist i plau per  
Conselleria, els Serveis Tècnics municipals ja poden començar a redactar la Memòria.

 



 

A més a més, amb caràcter previ a la sol·licitud de delegació de competències pel Ple de 
l’Ajuntament s’ha de redactar tal i com s’ha dit, la memòria tècnica, i consultar al Consell  
escolar del centre i consell escolar municipal, d’acord amb l’art. 7.1 del Decret Llei.

QUART.- Vist quin ha de ser el procediment a seguir, en data actual consten finalitzades les 
Memòries  tècniques corresponents a  les actuacions a  realitzar  a l’IES Leopoldo Querol, 
CEIP Misericòrdia i construcció del CEIP JAUME I.

A continuació es detallarà el procediment seguit en cadascuna d’elles:
 

1) IES LEOPOLDO QUEROL:

En data 25 de gener l’IES Leopoldo Querol per escrit remés per correu electrònic, va exposar 
a la Regidoria d’Educació les necessitats d’actuacions al dit centre i que són les següents:

-  Canviar  les finestres que tenen un mal  aïllament  i  no  funcionen correctament  (segons 
estudi previ i pressupost demanat pel centre eren 60 finestres)
 
- Crear una aula al hall de la sala d’actes i millorar l’accessibilitat de la sala d’actes
 
- Instal·lar enllumenat nocturn a les portes d’accés del centre per l’Avinguda Benet XII

En  data  31  de  gener  amb  nº  de  registre  05TUI/2018/3278  es  va  fer  la  sol·licitud  de 
documentació  i  informació  prèvia  a  l’adhesió  per  a  les  actuacions demanades  per  l’IES 
Leopoldo Querol, d’acord amb la tramitació prevista en el Decret Llei 5/2017.

En data 8 de març a través de correu electrònic es rep la contestació de la Generalitat a la 
sol·licitud feta, autoritzant la mateixa prèvia aportació de la documentació que es detalla en 
l’art. 7 del DL 5/2017 i que és la següent:

- Memòria tècnica de l’actuació que contindrà la descripció de l’actuació a realitzar i el seu 
cost.
 
- Acord Plenari en què sol·licita la delegació de competències i que haurà de fer referència a 
la consulta a l’òrgan col·legiat que corresponga (consell escolar municipal i consell escolar 
de centres)

En data 27 de març es va consultar el consell escolar del centre IES Leopoldo Querol que va 
aprovar per unanimitat l’actuació del programa EDIFICANT.

S’ha consultat també, al Consell  Escolar Municipal en data 19 d’abril  havent aprovat per 
unanimitat la sol·licitud de delegació de competències tal i com consta al certificat del consell 
escolar municipal emès.

Val a dir que la Memòria tècnica valorada de les actuacions sol·licitades a l’IES Leopoldo 
Querol fixa l’import total de les obres a realitzar en 190.799,25€.

2) CEIP MISERICÒRDIA:

En  data  30  de  gener  el  CEIP Misericòrdia  per  escrit  presentat  al  registre  d’entrada  de 

 



 

l’Ajuntament amb nº 2018-E-RC-1483 va exposar a la Regidoria d’Educació les necessitats 
d’actuacions del centre i que són les següents:

- Ampliació entrada del carrer Escultor Agramunt per facilitar l’entrada de les families.
 
- Col·locar una xarxa darrera la porteria per evitar l’entrada de pilotes a l’hort.
 
- Revisió i renovació dels WC d’infantil
 
- Fer un tancament de la tanca que envolta l’escola per evitar el contacte dels alumnes amb 
la gent que passa per l’Avinguda Llibertat.

En  data  8  de  febrer  amb  nº  de  registre  05TUI/2018/4073 es  va  fer  la  sol·licitud  de 
documentació  i  informació  prèvia  a l’adhesió  per  a  les actuacions demanades pel  CEIP 
Misericòrdia, d’acord amb la tramitació prevista en el Decret Llei 5/2017.

En data 8 de març a través de correu electrònic es rep la contestació de la Generalitat a la 
sol·licitud feta, autoritzant la mateixa prèvia aportació de la documentació que es detalla en 
l’art. 7 del DL 5/2017 i que és la següent:

- Memòria tècnica de l’actuació que contindrà la descripció de l’actuació a realitzar i el seu 
cost.
 
- Acord Plenari en què sol·licita la delegació de competències i que haurà de fer referència a 
la consulta a l’òrgan col·legiat que corresponga (consell escolar municipal i consell escolar 
de centres)

En data 17 d’abril va ser consultat el Consell escolar del CEIP Misericòrdia que va aprovar 
per unanimitat l’actuació del programa EDIFICANT.

S’ha consultat també, al Consell  Escolar Municipal en data 19 d’abril  havent aprovat per 
unanimitat la sol·licitud de delegació de competències tal i com consta al certificat del consell 
escolar municipal que obra a l’expedient.

Val a dir que la Memòria tècnica valorada de les actuacions sol·licitades al CEIP Misericòrdia 
fixa l’import total de les obres a realitzar en 124.117,90€.

3) CEIP JAUME I

En data 26 de març de 2018 amb nº de registre 05TUI/2018/10201 es va fer la sol·licitud de 
documentació i informació prèvia a l’adhesió per a les actuacions demanades per al CEIP 
JAUME I i que eren la construcció del centre educatiu, d’acord amb la tramitació prevista en 
el Decret Llei 5/2017.

En data 10 d’abril es rep per mail contestació de la plataforma EDIFICANT en la que se’ns 
diu  que estan elaborant  el  programa de  necessitats  per  tal  de  que puguem elaborar  la 
memòria i sol·licitar la delegació de competències.

En data 20 d’abril  es rep contestació de la plataforma EDIFICANT en la que respecte a 
l’actuació sol·licitada se’ns comunica que ens envien per correu ordinari, en suport informàtic 
la  documentació  que  tenen  sobre  l’actuació  sol·licitada,  ja  que el  gran volum de  dades 
impedeix el seu enviament per correu electrònic.

 



 

 
Paral·lelament es rep per part de Conselleria la memòria de les actuacions que és revisada 
pels Serveis Tècnics Municipal i que xifra l’import de l’actuació (construcció del CEIP Jaume 
I) en la quantitat de 5.848.738,83 €

El Consell Escolar del centre CEIP Jaume I en sessió celebrada el 23 d’abril va aprovar per 
unanimitat la sol·licitud per part de l’Ajuntament de la delegació de competències per a la 
construcció del centre, vista la memòria de les actuacions.

Consultat  el  Consell  Escolar  Municipal  en sessió  celebrada  el  25  d’abril  va  aprovar  per 
unanimitat la sol·licitud de delegació de competències per a la construcció del CEIP Jaume I 
tal i com consta al certificat emès.

A la vista de l’exposat i essent que consten a l’expedient tots els documents necessaris per a 
poder fer la sol·licitud de delegació de competències respecte a les actuacions a realitzar al 
CEIP  MISERICÒRDIA,  IES  LEOPOLDO  QUEROL i  construcció  del  CEIP  JAUME  I  es 
PROPOSA a la COMISSIÓ que dictamine favorablement aquesta proposta i  al  PLE  que 
adopte el següent acord:

 Sol·licitar la delegació de competències a la Generalitat Valenciana per a portar a 
terme les actuacions sol·licitades dins del PLA EDIFICANT respecte als centres IES 
LEOPOLDO  QUEROL,  CEIP  MISERICÒRDIA i  construcció  del  CEIP  JAUME  I, 
havent fet la consulta prèvia tant als consells escolars dels dits centres educatius com 
al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, i havent-se elaborat les memòries tècniques de 
cadascuna de les actuacions referides.» 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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