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26/07 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 
D’OCTUBRE DE 2007.- 
 
A Vinaròs, sent les tretze hores trenta minuts del dia vint-i-sis d’octubre de dos mil set, 
prèvia convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, al Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència del Sr. alcalde Jorge Romeu 
Llorach, assistit pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados i el Sr. 
viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza i dels següents senyors regidors: 
 
PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÈNEC FONTANET I LLATSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
HA EXCUSAT LA SEUA ASSISTÈNCIA 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
PRIMER.- PROPOSTA EN RELACIÓ AL PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL PASSEIG MARÍTIM DE VINARÒS “ANNEX BAIXADA A LA PLATJA” ÀREA 1 I 
2.-  
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Durant el debat, a petició del Sr. Doménec es fa constar en acta que, a judici seu, per 
part del Sr. Juan s’han dirigit paraules de coacció contra la seua persona.  
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 23 d’octubre de 2007. 
 
No obstant l’informe jurídic del secretari accidental de data 18 de novembre de 2007 i 
l’informe d’intervenció núm. 1032/2007 de data 22 d’octubre de 2007. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2007: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
En relació amb les OBRES DE LA PRIMERA I SEGONA FASE DE LA URBANITZACIÓ 
DEL PASSEIG I APARCAMENT DEL PASSEIG DE VINARÒS. 
 
Sent que, en data  24 de maig de 2007, la direcció facultativa de l’obra va elaborar una 
memòria en la qual es constatava que havien sobrevingut causes imprevistes derivades 
de la falta de cohesió del terreny, així com l’existència de la necessitat de garantir la 
seguretat i bona execució de les obres. 
  
Sent que la dita memòria tècnica proposava com a mesura a adoptar al respecte la 
col·locació d’una escollera de cimentació i protecció, la qual cosa suposava la necessitat 
de dur a terme una modificació de contracte.  
 
Sent, així mateix, que l’esmentada memòria contenia la justificació dels perjudicis a 
l’interés públic que podrien originar-se si l’obra se suspenguera, així com la 
improcedència de convocar una nova licitació al respecte. 
 
Sent que, el Ple de la Corporació, amb data 5 de juny de 2007, va acordar l’autorització 
per a la continuació provisional de les obres, segons la dita memòria elaborada per la 
direcció facultativa de l’obra. 
 
Atés que, en data Octubre de 2007 s’ha elaborat el PROJECTE MODIFICAT 
D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE VINARÒS “ANNEX BAIXADA A LA 
PLATJA” ÀREA 1 I 2, el qual inclou les dites obres de necessària execució, així com el 
lògic acabament de les mateixes; les quals, a data d’avui, es troben pràcticament 
executades. 
 
De conformitat amb l’anterior, i previs els tràmits corresponents, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE VINARÒS 
“ANNEX BAIXADA A LA PLATJA” ÀREA 1 I 2 (segons MODIFICAT D’OCTUBRE DE 
2007) per import d’ 1.992.528,39 €.  
 
2. Aprovar la modificació del contracte amb la mercantil FERROVIAL AGROMAN SA, 
per import d’1.427.686,44 €, resultat d’aplicar al preu del projecte la baixa realitzada per 
la dita mercantil a la seua oferta original (28.348%). 
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3. Aprovar les certificacions 3, 4, 5 i 6 que corresponen a l’execució de l’obra de 
referència. Amb reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament per import 
d’1.388.342,45 €. 
 
4. Notificar a l’empresa adjudicatària, amb indicació de la necessitat de reajustar la 
garantia definitiva i formalitzar la modificació del contracte administratiu en termini. 
 
5. Notificar a la Direcció Facultativa de l’obra, tècnic coordinador de Seguretat i Salut, als 
efectes adients. 
 
6. Comunicar als Serveis Tècnics Municipals i a la Intervenció de Fons.” 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta d’acord 
amb 10 vots a favor (7 vots PSOE-PSPV i 3 vots PVI), 9 vots en contra (PP) i 1 
abstenció (BLOC) 
 
 
 
SEGON.- PROPOSTA EN RELACIÓ A LA DESAFECTACIÓ D’UNA PARCEL.LA 
TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS PER A LA CESSIÓ AL MINISTERI 
D’INTERIOR AMB DESTINACIÓ A COMISARIA DE POLICIA.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Hisenda de data 23 d’octubre de 2007. 
 
Vist l’informe jurídic del secretari accidental de data 22 d’octubre de 2007. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2007: 
 
“El Alcalde – Presidente al Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Atendido que el Ayuntamiento es titular de parcela destinada a equipamiento docente 
cultural, 
 
Siendo conveniente, según el informe del Arquitecto Municipal, y para el interés general 
su desafectación en orden a su ulterior cesión gratuita al Ministerio de Interior para 
ubicar una nueva Comisaría de Policía en Vinaròs. 
 
Atendido que abierta información pública reglamentaria conforme al artículo 8 del RD 
1372/86 de 13 de junio por plazo de un mes, no se han formulado reclamaciones. 
 
Visto lo dispuesto en dicho precepto en relación con el artículo 47.2 de la Ley 7/85 de 2 
de abril. 
 
Visto el informe técnico del Sr. Arquitecto Municipal y el del Sr. Secretario Accidental, se 
acuerda: 
 
Primero.- Declarar desafectada la parcela titularidad del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs sita en Partida Capsades de forma irregular en orden a su ulterior cesión al 
Ministerio de Interior con destino a Comisaría Policía a ubicar en Vinaròs. 
 
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ministerio de Interior. 
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Tercero.- Facultar todo lo ampliamente que el derecho exija al Alcalde Presidente para 
suscribir la documentación necesaria en ejecución de lo aquí acordado.” 
 
Sotmès l’assumpte  a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar la 
proposta anterior.  
 
L’alcalde aixeca la sessió a les catorze hores i trenta minuts del dia vint-i-sis d’octubre 
de dos mil set, de la qual cosa, com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el 
vist i plau del Sr. alcalde.  
 
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 


