AJUNTAMENT DE SANTA MAGDALENA DE POLPIS
Plaza España, 9. 12597. SANTA MAGDALENA ( Castelló) Tel.: 964 415 070. FAX: 964 415 162
www.ayuntsantamagdalena@yahoo.es

ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA CELEBRADO EN FECHA
12 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En el salón de sesiones del ayuntamiento de Santa Magdalena, siendo las veinte horas
del día 12 de septiembre de 2013, se reúnen los señores abajo indicados al objeto de
celebrar sesión extra-ordinaria del Pleno del ayuntamiento de Santa Magdalena.
Preside la sesión D. Sergio Bou Ayza, alcalde-Presidente del ayuntamiento, asistido del
secretario D. Vicente Barrios Fontoba.
ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE:

SR. D. SERGIO BOU AYZA

CONCEJALES:

SR. D. JOSE MANUEL BOU SOSPEDRA
S ª Dª VICENTA MOYA GONZALEZ
SR. D. ANGEL ESPADA IRALA

SECRETARIO:

SR. D. VICENTE BARRIOS FONTOBA
NO ASISTENTES SIN EXCUSA DE ASISTENCIA

S ª Dª LUZ DIVINA CERVERA SOLÉ
S ª Dª SHEILA MOYA GARCIA
SR. D. CRISTIAN MARZAL BALDRICH

La convocatoria se realiza con arreglo al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación acta sesión anterior.
Dacción cuenta resoluciones alcaldía.
Aprobación convenio colaboración programa Menjar a casa.
Acuerdo modificación de créditos.
Moció por un plan de ocupación alternativo.
Ruegos y preguntas.
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----------------------- ------------------- -------------------------1. Aprobación acta sesión anterior.

En el presente punto se procede por unanimidad de los presentes a la aprobación del acta
correspondiente al Pleno celebrado en fecha 15 de julio de 2013.

2. Dacción cuenta resoluciones alcaldía.
En el presente punto se procede a la dacción de cuentas respecto a diversas resoluciones
adoptadas por la alcaldia desde el último pleno ordinario.

3. Aprobación convenio colaboración programa Menjar a casa.

Dada cuenta de la propuesta de convenio de colaboración entre la Conselleria de
Bienestar Social y el Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis para el desarrollo del
programa “Menjar a casa”,
Se propone:
Primero. Autorizar al alcalde D. Sergio Bou Ayza para la firma del convenio de
colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Santa
Magdalena de Pulpis para el desarrollo del Programa “Menjar a Casa”, asi como para la
firma de cuantos documentos y tramites se refieran al citado programa.
Segundo. Aprobar las siguientes aportaciones para el desarrollo del Programa “Menjar
a Casa” con cargo a la partida 3.480, y para los periodos y cuantias que se detallan:
Ejercicio 2013: aportación Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis: 336,67 euros.
Ejercicio 2014: aportación Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis: 2058,59 euros.
Ejercicio 2015: aportación Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis: 2100,57 euros.
Ejercicio 2016: aportación Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pulpis: 1833,63 euros
El pleno por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.

4. Acuerdo modificación de créditos.

Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para
los que es insuficiente el crédito disponible en las partidas existentes, según queda
justificado en la Memoria que acompaña al presente.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a
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seguir.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos, con la
modalidad de suplementos de crédito, financiado con cargo a bajas de otras partidas,
de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
Suplementos de Crédito
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

CONSIGNACIÓN

MODIFICACION

CONSIGNACIÓN

INICIAL
2

Gastos

264.942,37

corrientes

DEFINITIVA
30.000,00

294.942,37

en

bienes

y

servicios
TOTAL GASTOS

TOTAL
GASTOS
30.000,00

Bajas en concepto de Ingresos
CAPÍTULO

3

DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
INICIAL
Gastos

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

56.401,15

38.401,15

120.000,00

108.000,00

financieros
9

Pasivos
financieros

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón, por quince días, durante los cuales los interesados
pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
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presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.”
El pleno por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.

5. Moció por un plan de ocupación alternativo.

EXPOSICIÓ MOTIUS:
L’atur és el problema més greu que afecta la província de Castelló. Les
estadístiques assenyalen clarament les dificultats estructurals que té el nostre
territori per remuntar una situació cronificada en el temps.
Som una de les províncies més castigades per la desocupació, alhora que no
presentem ni de lluny els millors indicadors en matèria de serveis públics,
benestar i prestacions socials.
Al mateix temps -i retardant qualsevol esperança de canvi i recuperacióCastelló no disposa d’una planificació estratègica compartida pels distints
agents socials i econòmics, institucions públiques i societat civil, per tal de
definir un full de ruta que reforme el model productiu i genere un horitzó
socioeconòmic distint, més estable, sostenible i pròsper.
Altres factors que condicionen negativament la sortida de la crisi i la
dinamització econòmica necessària estan, sense dubte, vinculats al retard
històric en la concreció de les infraestructures pendents d’execució i la seua
evident transcendència en el increment del valor afegit i la competitivitat del
nostre territori.
Per altra banda, la reforma laboral ha produït una devaluació considerable del
treball disponible. La degradació de les condicions laborals i la pèrdua de drets
no ajuden a configurar un model d’economia avançada i moderna com el que
deuríem desitjar tots plegats.
Els municipis, les administracions locals, més enllà de les estrictes
competències assignades per la legislació, no poden romandre alienes al
drama de l’atur. La proximitat i el coneixement de la realitat concreta fan que
els ajuntaments puguen ser un actor qualificat per a fomentar l’ocupació. Així
doncs, cal reclamar, en aquesta època tan difícil i complicada, una implicació
inequívoca i categòrica de la Diputació Provincial en la lluita municipalista
contra l’atur, en defensa de l’ocupació.
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A l’igual que han fet altres institucions arreu d’Espanya, cal impulsar, des del
consens i la participació plural de tots els actors socials i econòmics, un
vertader Pla d’Ocupació eficaç en tots els municipis de la província.
Els canvis legislatius que possibiliten la llibertat de decisió per aplicar l’estalvi
real han de significar una aposta directa per la generació d’ocupació i de tot allò
que signifique consolidació de possibilitats de treball als nostres municipis.
L’anunci d’un important romanent positiu de tresoreria en les finances de la
Diputació ofereix la idea d’una bona oportunitat per a impulsar un Pla
d’Ocupació. D’aquesta manera, es poden dedicar, almenys, el 50% dels 16
milions d’euros registrats en eixe concepte.
No hi ha altres prioritats més urgents en aquest temps d’emergència social.
D’altra banda, no és menys cert que la realitat social, territorial i demogràfica de
la nostra província fa que predominen, bàsicament, municipis i administracions
locals d’una mida reduïda, factor que limita extraordinàriament les possibilitats
financeres i tècniques per a reaccionar eficientment davant el drama que ens
afecta.
Aquesta circumstància recomana encara amb més contundència el compromís
absolut de la Diputació Provincial com a entitat que pot ajudar a corregir
aquesta realitat.
La constatació evident del fet que podem i devem fer més per a mitigar la
gravetat de la situació actual motiva la necessitat de generar idees i propostes
productives en defensa de l’ocupació als nostres municipis de la província de
Castelló.
Per tot això, proposem la aprovació de la moció següent:
MOCIÓ
La Diputació Provincial promourà d’immediat l’elaboració d’un Pla d’ocupació
tenint en compter, al menys, les següents característiques:
-El Pla Afectarà a la totalitat dels ajuntaments de la província de Castelló
via subvencions directes i finalistes.
-Respondrà a la publicació d’unes bases objectives i universals on els
ajuntaments rebran la major part dels recursos assignats al principi de la
tramitació i el percentatge restant en la justificació final.
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-Hi haurà repartiment objectiu en funció de la població i de l’atur existent
en cada municipi, així com les dificultats en prestar els serveis essencials i el
perill de despoblament.
-Podrà ser un Pla d’Ocupació destinat a la contractació de persones
desocupades per part dels ajuntaments per al funcionament dels serveis locals
essencials als seus municipis, execució d’obres o contractació per a estudis i
plans de formació.
-Seràn prioritat en la contractació aquelles persones que integren unitats
familiars en que els seus membres estiguen tots a l’atur i no reben cap
prestació.
-Seràn despeses subvencionables amb càrrec a la convocatòria del Pla
d’Ocupació:
a) Despeses socials i laborals: nòmines i seguretat social dels
treballadors per a l’execució de les obres, serveis i pla de formació que
realitzen les entitats locals.
b) Materials: despeses directament relacionades o derivades de les
obres, serveis o activitats realitzades dins d’aquest Pla d’Ocupació.
c) Despeses de formació: despeses directament imputables a l’execució
de plans de formació realitzats per l’entitat local amb càrrec al Pla d’Ocupació
(contractació de professorat, material didàctic, assegurança d’alumnes, equip i
materials, etc).
-El procediment de selecció i contractació de treballadors correspon a les
entitats locals beneficiaries mitjançant els oportuns òrgans de selecció amb
composició exclusivament tècnica i participació de les organitzacions sindicals
d’acord amb el que estableix la llei.
-El Pla Provincial d’Ocupació podrà contemplar, orientativament, els
següents Programes:
1) Ajudes als ajuntaments per a realitzar inversions lligades a
l’activitat econòmica sostenible i posada en valor dels recursos locals.
Els projectes podràn ser subvencionats amb un porcentatge fins el 80% del
cost total, mentre que deurà existir el compromis de financiació del 20% restant
amb fons propis de les entitats locals.
Quantitat asignada: 2.000.000 euros.
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Orige: Remanents tresoreria.
2) Línia d’ajuda a la creació i consolidació de cooperatives i
fórmules d’economia social.
L’ajuda estarà destinada a la contractació de treballadors
Quantitat assignada: 1.000.000 euros
Origen: Romanents de tresoreria.
3) Línia d’ajuda a autònoms i pimes.
Quantitat assignada: 1.000.000
Origen: Romanents de tresoreria.
4) Ajudes per al finançament de projectes empresarials facilitant
l’accés a les entitats de crèdit i mercat de capitals.
Conceptes subvencionables:
Inversió en I+D+I
Internacionalització
Creació d’ocupació
Adquisició d’actius fix inventariables
Reestructuració financera.
Quantitat assignada: 1.000.000 euros.
Origen: Romanents de tresoreria
5) Ajudes específiques per a projectes i empreses lligades al
turisme sostenible, la industria cultural i el tercer sector social de
l’economia.
Les ajudes estaran destinades a la contractació de treballadors.
Quantitat assignada: 2.000.000 euros.
Origen: Romanents de tresoreria.
6) Contractació de persones amb discapacitat.
És un objectiu del Pla afavorir la integració de persones discapacitades,
doblement afectades per la gravetat de la crisi. A banda de la urgència en la
posada en funcionament del Centre Ocupacional per a persones
discapacitades de Penyeta Roja, la Diputació assignarà fons específics i
suplementaris en el marc d’aquest Pla per a la contractació de treballadors/es
amb una discapacitat igual o superior al 33%.
Quantitat assignada: 1.000.000 euros.
Origen: Romanents de tresoreria.”
El pleno por unanimidad de sus
aprobación.

miembros presentes, procede a su

6. Ruegos y preguntas.
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En el presente punto se debate sobre cuestiones relativas a tramites
procedimentales de expedientes en curso
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las
20,50 horas del día doce de septiembre de dos mil trece.
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