
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/017 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària. 

Data 11 / octubre / 2018

Durada Des de les 14.00 fins a les 14.05 hores 

Lloc Saló de plens 

Presidida per Enric Pla Vall 

Vicesecretari Javier Lafuente Iniesta 

Interventor Óscar J. Moreno Ayza

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

GRUP MUNICIPAL NOM I COGNOMS ASSISTEIX

ALCALDE (TSV) ENRIC PLA VALL SI

TSV HUGO ROMERO FERRER SI

TSV JAN VALLS FERNANDEZ SÍ

TSV MARIA DEL CARMEN RUIZ RUEDA SÍ

TSV DAVID ADELL MIRALLES SÍ

PSPV-PSOE GUILLERMO ALSINA GILABERT SI

PSPV-PSOE MARIA CANO PALOMO SÍ

PSPV-PSOE MARC ALBELLA ESTELLER SÍ

PSPV-PSOE MARÍA BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT SÍ

COMPROMÍS DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER SÍ

COMPROMÍS JORDI MOLINER CALVENTOS SÍ

PP JUAN BAUTISTA JUAN ROIG NO
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PP JUAN AMAT SESÉ SI

PP LUIS GANDÍA QUEROL SÍ

PP CARLA MIRALLES CASTELLÁ SÍ

PP AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL SÍ

PP ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN SI

PP MIGUEL ÁNGEL VIDAL PASCUAL SI

PP ANA BELÉN MATAMOROS CENTELLES SÍ

ACORD CIUTADÀ JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU SI

PVI MARÍA DOLORES MIRALLES MIR SI

Excuses presentades:

«JUAN BTA. JUAN ROIG: per motius d’agenda»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió i abans de procedir a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA 

1. Expedient 7324/2018. Dictamen sobre acceptació de la delegació de competències 
per a l’actuació «Adequació/ampliació del centre educatiu IES José Vilaplana» dins 
del Pla Edificant. 

Favorable 

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 13 vots (5 vots TSV, 4 vots PSPV,

 2 vots COMPROMÍS, 1 vot AC  i 1 vot PVI)  
En contra:  0 vots  

Abstencions: 7 abstencions  (PP)

A la vista de l’informe-proposta emés per la TAG municipal de Contractació de data 27 de 
setembre de 2018, dictaminat per la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures en 
sessió ordinària del dia 1 d’octubre de 2018:

“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.
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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.- 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.- Per acord Plenari de data 17 de juliol de 2018 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 l’actuació «Adequació/ampliació 
del centre IES JOSÉ VILAPLANA».

A més del dit acord Plenari es va remetre a la Generalitat Valenciana la memòria tècnica 
de l’actuació, d’acord amb el disposat a l’art. 7 del DL 5/2017.

QUART.-  Consta  a  l’expedient  la  proposta  de  resolució  del  conseller  d’educació, 
investigació, cultura i esport de delegació de competències en matèria d’infraestructures 
educatives a l’Ajuntament de Vinaròs per a portar a terme l’actuació sol·licitada per a l’IES 
JOSÉ VILAPLANA,  i  en  la  que es detalla  que es finança l’Ajuntament  de Vinaròs en 
l’import de 12.583.204,86 € per a realitzar la mateixa.

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 21 de setembre de 2018 en el que conclou el següent:

«En conclusión, se informa favorablemente la aceptación de la delegación de competencia 
por parte de la Generalitat, la cual será valida y eficaz, desplegando plenos efectos, con la 
resolución de la Consellería competente. Dicho acuerdo deberá ser adoptado por el Pleno 
al amparo del articulo 22.2g) LRBRL y por mayoría absoluta articulo 47.2h) LRBRL..»

A  la  vista  de  l’exposat,  esPROPOSA a  la  COMISSIÓ  que  dictamine  favorablement 
aquesta proposta i al PLE que adopte el següent acord:
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Únic.-  «Acceptar la delegació de competències proposada per proposta de resolució del 
Conseller d’educació, en matèria d’infraestructures educatives de data 21 de setembre de 
2018 a l’Ajuntament  de Vinaròs per  a  l’actuació:  «Adequació/ampliació  del  centre  IES 
JOSÉ VILAPLANA»

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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