
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/10 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de 
convocatòria 

Extraordinària i urgent
Motiu: «Per a agilitzar l’acompliment de tràmits de l’execució del projecte 
del carril lúdic esportiu, i per tal que l’adjudicatari del lloc del mercat puga 
iniciar l’activitat el més aviat possible. »

Data 29 / maig / 2018 

Durada Des de les 08:00 fins a les 09.10 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Secretari Javier Lafuente Iniesta

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 NO

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 NO

PP MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL NO

PP ANA BELÉN MATAMOROS CENTELLES SÍ

ACORD CIUTADÀ J. LLUIS BATALLA CALLAU SI

PVI MARÍA DOLORES MIRALLES MIR NO

SECRETARI JAVIER LAFUENTE INIESTA SI

INTERVENTOR ÓSCAR J. MORENO AYZA SI

Excuses presentades: 

DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER, per motius laborals.
ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN, per motius laborals.
MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL, per motius laborals.
MARÍA DOLORES MIRALLES MIR, per motius laborals.

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.- Pronunciament sobre la urgència.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

El Sr. alcalde manifesta que la urgència ve justificada per a agilitzar l’acompliment de tràmits 
de l’execució del projecte del carril lúdic esportiu, i per tal que l’adjudicatari del lloc del mercat 
puga iniciar l’activitat el més aviat possible.

2.- Expedient 5876/2014. Dictamen sobre l’acceptació de la delegació de competències 
per a l’execució del carril lúdic esportiu en Ctra. de Vinaròs a l’ermita Sant Sebastià. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV, 

1 vot Compromís i 1 vot AC)  
En contra: 0 vots   

Abstencions: 6 (5 abstencions PP i 1 

 



 

abstenció per absència del regidor del 
Grup Municipal Popular, Juan Bta. Juan 
Roig, de conformitat amb l’art. 100.1 del 

RD 2568/86, de 28 de novembre)

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 28 de maig de 
2018.

A la vista de la proposta de la Regidoria de l’Àrea d’Urbanisme de data 25 de maig de 2018:

«PROPUESTA DE ACUERDO
 

En relación con el expediente relativo a la delegación por la Conselleria de vivienda, obras 
públicas y vertebración del territorio de la competencia para la ejecución de la obra dentro del 
Plan especial  de Apoyo a la inversión productiva “Carril  Ludico Deportivo en carretera de 
Vinaròs a la Ermita de San Sebastiàn”, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de 
fecha  24  de  mayo  del  2018,  emito  el  siguiente  informe-propuesta  de  resolución,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

Dada cuenta del informe-propuesta de Secretaría emitido en fecha 24.05.2018, 

Se somete a Dictamen de la Comisión Informativa del área de Infraestructuras, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aceptar la delegación de las competencias al amparo de la Resolución para la 
delegación de competencias en el Ayuntamiento de Vinaròs para la ejecución de la obra del  
plan especial  de apoyo a la inversión productiva “Carril  Lúdico Deportivo en carretera de 
Vinaròs  a  la  Ermita  de  San  Sebastian”,  de  la  Generalitat  Valenciana  a  través  de  su 
Consellería d´Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori a favor del Ayuntamiento 
de Vinaròs en los términos que se establecen en el Acuerdo de delegación firmado en fecha 
15 de mayo del 2018.

SEGUNDO. Aceptar las facultades que comprende la delegación, y que son las siguientes:
 
—  Licitación,  adjudicación y  ejecución  del  proyecto,  incluyendo la  Dirección de obra y  la 
Coordinación de Seguridad y Salud, así como el mantenimiento de la misma por plazo de de 
cinco años.

TERCERO. Remitir certificado del presente Acuerdo a la Administración delegante Conselleria 
d´Habitatge, Obre Públiques i Vertebració del Territorí.

CUARTO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para su general 
conocimiento.”

***
Sent les 08.35 hores l’alcalde amonesta al portaveu del Grup Municipal Popular, Juan Amat 
Sesé

 



 

***

A les 8.55 hores s’absenta de la sessió el regidor del Grup Municipal Popular, Juan Bta. Juan 
Roig.

3.-  Expedient  5876/2014.  Dictamen sobre l’aprovació del  projecte  d’execució del 
carril lúdic esportiu en Ctra. de Vinaròs a l’ermita Sant Sebastià. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

(amb l’abstenció del regidor del Grup 
Municipal Popular, Juan Bta. Juan Roig per 
absència, de conformitat amb l’art. 100.1 

del RD 2568/86, de 28 de novembre))

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 28 de 
maig de 2018.

A la vista de la proposta de la Regidoria de l’Àrea d’Infraestructures de data 25 de maig 
de 2018:

«PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

Visto el informe de supervisión favorable emitido por los servicios técnicos municipales, al 
amparo del artículo 235 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Se somete a Dictamen de la Comisión Informativa la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar el proyecto de ejecución de CARRIL LÚDICO DEPORTIVO EN LA CARRETERA 
DE VINARÒS A LA ERMITA SAN SEBASTIAN, redactado por el ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Pedro Millán Romero, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad 
de 2.345.702,36 euros.”

4.- Expedient 4998/2018. Dictamen sobre l’adjudicació del lloc núm. 5 del Mercat 
Municipal. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

(amb les abstencions  per absència dels 
regidors: Juan Bta. Juan Roig, del Grup 

Municipal Popular, i Mª Carmen Ruiz Rueda, 
del Grup Municipal TSV,de conformitat amb 

 



 

l’art. 100.1 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre))

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 28 de 
maig de 2018.

A  la  vista  de  l’informe  proposta  emés  per  la  TAG  de  Contractació  i  fiscalitzat  de 
conformitat per la Intervenció Municipal de Fons, de data 25 de maig de 2018:

«ANTECEDENTS DE FET

1.  En  data  26  de  gener  de  2016,  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar  els  Plecs  de 
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives elaborat per la Regidoria de 
Recursos Humans i Contractació respectivament, relatiu a la SEXTA CONVOCATÒRIA 
D'AUTORITZACIONS D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE 
SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.

2. Dins del termini de presentació d'ofertes, només es va presentar una única oferta per al 
lloc núm.  7:  PEDRO MUÑIZ SOTO.  Quedant  deserts  la  resta  de  llocs objecte  de la 
licitació.

3. En data 9 de maig de 2018, Reg. Entrada número 7897, la Sra. Gloria Alicia Varela 
Mosquera sol·licita la parada núm. 25, tipologia de productes varis.
Consta en l'expedient la següent documentació respecte al interessat:

 Declaració  en  la  qual  es  compromet  a  assumir  la  totalitat  de  les  obligacions 
derivades dels llocs de venda del mercat municipal.

 Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.

 Fotocòpia compulsada del DNI.

 Garantia definitiva per valor de 360,00 €.

 FONAMENTS DE DRET

I. Conformement amb l’art. 2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, els béns de les Entitats 
Locals es classifiquen en béns patrimonials i béns de domini públic.

II. Dins dels béns de domini públic són béns de servei públic “los destinados directamente 
al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como 
Casas  consistoriales,  Palacios  provinciales  y,  en  general,  edificios  que  sean  de  las 
mismas,  mataderos,  mercados,  lonjas,  hospitales,  hospicios,  museos,  montes 
catalogados,  escuelas,  cementerios,  elementos  de  transporte,  piscinas  y  campos  de 
deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación 
de servicios públicos o administrativos”. Per tant, com podem apreciar, el mercat es troba 
dins d’aquesta categoria de bé de domini públic de servei públic.

 



 

III. De conformitat amb l’art. 74.2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, del RBEL, l’ús dels 
béns de servei públic es regirà, abans de res, per les normes del Reglament de Serveis 
de les Corporacions Locals i, subsidiàriament, per les del propi Reglament de Béns de les 
Entitats Locals.

IV. En tot cas, cal tindre en compte que l’art. 78 RBEL, pel que fa al procés d’adjudicació 
dels llocs, indica que estarà subjecte a concessió administrativa l’ús privatiu dels béns de 
domini públic. Ús privatiu, que és aquell que ve constituït per l’ocupació d’una porció del 
domini públic, que limita o exclou la utilització per la resta de persones interessades (art. 
75 RBEL). Així, l’art. 78.2 RBEL disposa que les concessions s’atorgaran prèvia licitació, 
d’acord amb el  contingut  dels articles següents i  la  normativa  de contractació de les 
Corporacions locals.

V.  Pel  que fa a l’aplicació de les normes de la  contractació administrativa  al  present 
procés  de  licitació,  i  a  la  vista  dels  Plecs  de  Clàusules  Administratives  de  la  Sexta 
Convocatòria d'autoritzacions d'ús de llocs de venda del Mercat Municipal, la Clàusula 14 
en part estableix el següent:
”  Per  al  supost  de quedar  llocs  vacants  una vegada realitzada  l’adjudicació,  aquests  
podran ser  adjudicats  directament,  durant  el  termini  de  cinc  anys  des de la  data  de  
l’adjudicació  de  les  parades  objecte  de  la  present  licitació  (o  data  anterior  si  el  Ple  
decideix una altra fórmula d’adjudicació). Amb aquesta finalitat se seguiran les següents  
directrius:
a)  Cada  persona,  física  o  jurídica,  podrà  demanar  un  màxim  d’una  parada  o  dos  
consecutives.
b) El preu d’adjudicació serà el de licitació per a cada tipologia de productes.
c)  L’adjudicació  de  llocs  es  realitzarà  per  ordre  de  petició,  sempre  que  vaja  
acompanyada,  en tot  cas,  dels  certificats  de trobar-se al  corrent  amb les obligacions  
tributàries i de la Seguretat Social i l’abonament del 5 per cent del preu de licitació en  
concepte de garantia definitiva,  i  el  compromís d’assumir  la totalitat  d’obligacions que  
corresponen als venedors derivades dels plecs de clàusules administratives i tècniques.  
L’ordre de petició es considerarà des del moment que la documentació anterior estiga  
completa.
d) El Ple de la Corporació realitzarà l’adjudicació, a partir de la qual se seguiran la resta  
de tràmits generals establerts en aquest plec i, en particular, aquells que fan referència a  
la formalització de la relació i l’abonament del preu d’adjudicació.“

Atés l’indicat, es PROPOSA l’adopció de la següent RESOLUCIÓ,

PRIMER.- Adjudicar  el  lloc  núm.  25  (TIPOLOGIA PRODUCTES  VARIS)  del  Mercat 
Municipal a la Sra. GLORIA ALICIA VARELA MOSQUERA, amb DNI 54507067B, que 
actua en nom propi.

SEGON.- La transmissió estarà condicionada:

- Al pagament del preu d’adjudicació, establert en 553,84€/any (276,92€/semestrals).

- A la formalització de la relació jurídica amb l’Ajuntament.

TERCER.- Notificar a la persona interessada que per efectuar aquest primer pagament 
haurà  d’ingressar  la  part  proporcional  de  l’import  esmentat  al  núm.  de  compte 
3174/5899/93/1153988322 de la Caixa Rural de Vinaròs, en el termini d’un mes a comptar 
des de la notificació de l’acord d’adjudicació.

 



 

QUART.-  Comunicar  a  la  Intervenció  de  Fons  i  la  Tresoreria  Municipal,  als  efectes 
adients.”

***
A les 08.55 hores s’absenta de la sessió la regidora del Grup Municipal TSV, Mª Carmen 
Ruiz Rueda.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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