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28/07 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 
DE DESEMBRE  DE 2007.- 
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia tres de desembre de dos mil set, prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, al Saló de Plens 
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 
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. 
 
ÚNIC.- APROVACIÒ PRESSUPOST ORDINARI, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL 2008.- Es dóna compte de l’expedient tramitat per a l’aprovació del 
Pressupost ordinari, plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vinaròs 
exercici 2008. 
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i  Especial de Comptes, en 
sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2007, al projecte del Pressupost per a 
l’exercici 2008. 
 
Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2007 relatiu a l’aprovació de Plantilla del 
personal i Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vinaròs per a l’exercici 2008. 
  
Vista la Memòria de l’Alcaldia de 26 de novembre de 2007. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda de data 9 de novembre de 2007: 
 
 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR, Regidor d’hisenda d’aquesta Corporació,  vist el 
dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda i  Especial de Comptes, en 
sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2007, al projecte del Pressupost per a 
l’exercici 2008 elevo al Ple de la Corporació, la següent 
 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
 
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l’exercici 2008, per 
un import total de 25.730.000,00 €, Bases d’execució, annexes y resta de documentació 
complementària. 
 
SEGON: Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’exercici 2008. 
 
TERCER: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província, per un termini de 15 dies, tal i com estableix l’article 169.1 del RDL 
2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, en el que els interessats 
podran presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. El pressupost general 
es considerarà definitivament aprovar si en el termini indicat no es presenten 
reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per a resoldre. 
 
QUART: El pressupost definitivament aprovat serà insertat en el Butlletí Oficial de la 
Corporació, si el té, resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en 
el de la província o, en el seu cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial, tal i com 
indica l’apartat 3 de l’article 169 del RDL 2/2004. 
 
CINQUÉ: Del pressupost definitivament aprovat es remetrà còpia a l’Administració de 
l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 
 
 
SISÉ: El pressupost entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una vegada publicat en 
la forma prevista en l’apartat 3 de l’indicat article 169.” 
 
El Sr. Regidor Domènec Fontanet, demana que conste en acta el següent: 

 
“El Grup Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de Vinaròs vol, primerament, adreçar 
a la ciutadania algunes consideracions al voltant de l’elaboració dels pressuposts 
municipals per a l’any 2008; D’aquesta manera, entenem que quan un partit polític 
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determinat es presenta a les eleccions amb un programa electoral, el que pretén es 
portar-lo endavant i desenvolupar totes les seues  propostes, totes elles beneficioses per 
al poble i per la millora del benestar de la ciutadania.  
És per això què, gràcies a les 819 persones que ens van votar en les passades 
eleccions municipals, la nostra situació a l´hora de confeccionar els pressupostos és 
molt bona i beneficiosa per al poble ja que tot el que demanem és en benefici i millora 
de la nostra ciutat. 
Aquestes propostes no tan sols han sigut propostes del BLOC, sinó que com ja sabeu, 
vam aplicar la manera diferent que té el BLOC de fer política, posant en pràctica la 
política de baix cap a dalt, preguntant a les associacions, col·lectius i altres entitats, 
quines són les seues propostes per desenvolupar durant aquest any vinent. I avui, 
estem per veure si les nostres, les vostres, propostes s’han reflexa’t en aquest 
pressupost del 2008.  
No són els pressupostos del BLOC, ni molt menys, però, la nostra participació és 
beneficiosa per al conjunt de les accions, inversions i infraestructures que vagen a fer-se 
durant l’any 2008. 
 
Tot seguit vos oferim un xicotet repàs d’allò més cridaner d’aquest pressupost: 
 
1.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
D’un pressupost de 781.000€ li llevem les retribucions de personal ens queden 
226.533€  del quals 66.000€ són només per a inversions. En aquesta àrea hem 
proposat una dotació per al Pla d´Accessibilitat Municipal i així està reflexada amb 
40.000€. 
− Habilitar una zona de parc per a persones majors i amb discapacitat amb aparells de 
gimnàstica que també ha estat acceptat en la zona de Foret. 
− Iniciar els tràmits per la construcció del Centre Ocupacional amb residència i centre 
de dia per a persones discapacitades. (compromís verbal però no hi ha partida 
pressupostària específica). 
− Vehicle per a desplaçaments del treballadors de Serveis Socials, no acceptada. 
− Dins d’aquesta àrea creiem que és pot millorar i ampliar la destinació pressupostària 
per la realització de programes d’assistència social directa i assistència 24 hores a les 
persones majors. 
 
2.- ÀREES D’ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, CULTURA. 
 
En instal·lacions esportives: 
− Hem prioritzat la construcció de la pista coberta annexa al poliesportiu per a 
patinatge o concerts de música (compromís verbal però no hi ha partida pressupostària 
específica). 
− Agilitzar els tràmits i construir la piscina coberta a la Ciutat Esportiva .(compromís 
verbal però no hi ha partida pressupostària especíica). 
 
Promoció i foment del grups locals de música, dansa i pintura, acceptada, amb una 
partida de 6.000€. 
 
Connexió WIFI  a les Zones Turístiques de la Costa Nord i Sud i alguns llocs del 
municipi (compromís verbal però no hi ha partida pressupostària específica). 
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Demanar l’organització de l’Escola Valenciana a Vinaròs, acceptada, inclosa en el 
programa d’esdeveniments amb 6.000€.  
 
Partida pressupostària per tal que els finalistes del concurs del premi d’escultura facen 
l’escultura per a una plaça. (compromís verbal però no hi ha partida pressupostària 
específica). 
 
3.- AGRICULTURA. 
 
Dins de l’apartat de millores i asfaltat de camins rurals s’ha acceptat el Camí La 
Carrasca i el Camí les Egües. 
 
S’ha acceptat amb partida de 12.000€, en el capítol d’inversions per a la construcció 
d’una bàscula municipal.  
 
4.- URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS. 
 
− Revisió i modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (compromís verbal). 
− Potenciar i promoure Habitatges de Protecció Oficial ( Compromís verbal). 
− Ampliar la vorera del carrer Tomàs Mancisidor (compromís verbal però no hi ha 
partida pressupostaria específica). 
− Seguir urbanitzant amb voreres en la Partida Boverals en la carretera de la costa el 
tram de 4 camins fins arribar al riu de Saldonar (compromís verbal però no hi ha partida 
pressupostària específica). 
− Urbanitzar amb voreres a la Partida Boverals tram Duc de Vendome fins Cossis, no 
acceptada. 
− Col·locar marquesines en les entrades i sortides dels dos instituts i en les Zones 
Turístiques Nord i Sud, acceptada, però sense dotació pressupostària específica. 
− Fer el projecte per a la renovació i adequació urbana del carrer Santa Rita, 
(compromís verbal però no hi ha partida pressupostària específica). 
− Zona de pàrquing públics per a vehicles pesants en la zona de la Ciutat del 
Transport, acceptada, (compromís verbal però no hi ha partida pressupostària 
específica). 
− Plans Provincials de la Diputació 2009, renovació i adequació urbana dels carrers 
Carme, Santa Mònica, Sant Miquel i Roser, preparar el projecte i sol·licitud, acceptada, 
(compromís verbal però no hi ha partida pressupostària específica). 
− Fer el projecte i buscar una ubicació per a fer el Centre Cívic Municipal per a totes 
les associacions i ONG’s locals, acceptat, (compromís verbal però no hi ha partida 
pressupostària específica).  
 
A tot això, queda per veure si les peticions fetes a la regidoria d’urbanisme respecte a 
l’asfaltat i enllumenat del carrer Saldonar V es farà durant el 2008, i l’asfaltat del carrer 
Triador V. Peticions fetes per escrit i recolzades pel veïnat.” 
 
 
Després de diverses intervencions se sotmet l’assumpte a votació amb el resultat de 10 
vots a favor (7 vots PSOE-PSPV, 3 vots PVI), 1 vot d’abstenció (BLOC) i 10 vots en 
contra (PP).  
Atés el resultat d’empat, s’efectua una nova votació amb el mateix resultat. Amb el vot 
de qualitat del president la proposta d’acord queda aprovada. 
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L’alcalde aixeca la sessió a les vint-i-dos hores del dia tres de desembre 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 


