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07/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE 
MARÇ DE 2008 
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia onze de març de dos mil vuit, es reuneixen, 
en primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència 
del Sr. Alcalde Jorge L. Romeu Llorach, assistit pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu 
Granados i el Sr. Viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza i dels següents senyors regidors: 
 
PSPV-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 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
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. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 08-
01-08, 12-02-08 I 21-02-08.- Se sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les 
sessions celebrades els dies 08-01-08, 12-02-08 i 21-02-08, que prèviament s’ha 
distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de la present 
sessió. 
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La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació als 
esborranys de les actes assenyalades. 
 
No havent-se fet cap observació, s’aproven per unanimitat les actes de les sessions 
celebrades els dies 08-01-08, 12-02-08 i 21-02-08. 
 
 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE 
CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE 
NOVEMBRE.- D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i 
funcionament i regim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte del llistat-relació de data febrer de 2008 
de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com annex corresponents al mes 
d’octubre, novembre, desembre de 2007, i gener de 2008. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE REPARTIMENT DEL FONS D’AJUDA SOCIAL 
PER AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT RELATIU A LES 
DESPESES DE L’ANY 2007.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa D’Hisenda del 
dia 4 de març de 2008.  
 
No obstant l’informe de fiscalització de la Intervenció Municipal núm. 180/2008 de data 3 
de març de 2008. 
 
Atesa la proposta de la regidora de Governació: 
 
“CONSIDERANDO el Convenio Colectivo de Personal Laboral y el Acuerdo de 
Relaciones Laborales con el Personal Funcionario, vigentes para el 2005 y 2006. 

 
CONSIDERANDO el art. 11 de los respectivos anexos a dichos documentos, referente a 
las subvenciones sanitarias. 

 
CONSIDERANDO el establecimiento del fondo de Ayuda Social para el conjunto del 
personal laboral y funcionario por importe establecido en el Convenio, consignados en el 
Presupuesto General del Año 2008, aprobado el 7 de enero de 2008. 
 
Visto la propuesta de reparto de dicha cantidad, presentada por la Comisión Mixta 
formada por Miembros de la Junta de Personal y del Comité de Empresa. 
 
A la Comisión Informativa de Gobernación propongo el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar la propuesta de reparto presentada por la Comisión Mixta formada por 
Miembros de la Junta de Personal y del Comité de Empresa. 
 
Segundo.- Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de las cantidades 
acordadas en la propuesta de reparto del punto primero, con el siguiente desglose que 
aparece en el expediente: 
 
nº Apellidos, nombre TOTAL 
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1 Cerdá Sorribes, Felipe 211 
2 Contreras Gómez, Juana 99 
3 Puig Panis, Manolo 211 
4 Ortega Gimenez, Pastora 211 
5 Centelles Verge, Lucas 211 
6 May Ulldemolins, Benjamin 211 
7 Aspach Pla, Jose 170 
8 Puchol Trillo, Anna 211 
9 Gomez Nieto, Esteban 211 
10 Marza Miralles, Rosana 155 
11 Garcia Barreda, Rosario 50 
12 Esteve Quixal, Anna 211 
13 Callau Castellano, Dolores 211 
14 Veiga Esteller, Mª Angeles 80 
15 Sancho Orero, Anselma 80 
16 Acosta de la Peña, Maribel 211 
17 Ramon Merlos, Jose Antonio 40 
18 Juan Fresquet, Rosa Carmen 74,96 
19 Gomez Rodriguez, Esperanza 70 
20 Esteller Beltran, Estefanía 211 
21 Marza Arin, Mª Luz 24 
22 Eizmendi, Nagore 90 
23 Adell Miralles, Mª José 211 
24 Catalá Fontes, Mª Rosa 211 
25 Forner Benito, Carmen 211 
26 Fandos Araguete, Pascual 211 
27 Saurina Folch, Ramon 211 
28 Picado Marcos, Inma 211 
29 Vilagrasa Domingo, Encarnacion 211 
30 Temprado Pitarch, Inmaculada 179 
31 Canalda Bel, Piedad 211 
32 Arnau Segarra, Teresa 211 
33 Vizcarro Pablo, Agustín 211 
34 Llopis Viña, Adoracion 211 
35 Balfagon Piquer, Servando 211 
36 Barreda Llombart, Mª Jose 211 
37 Gueldos Garcia, Concepcion 167,54 
38 Barbera Redo; Cinta 211 
39 Veiga Esteller, Elodia 211 
40 Febrer Ferreres, Vicente 211 
41 Tena Montguio, Jose Manuel 211 
42 Arayo Sola, Mª Josep 211 
43 Segarra Boti, Manuela 192 
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44 Beltran Redo, Manuela 211 
45 Mallén López, Jose Antonio 211 
46 Arnau Miralles, Vanessa 190 
47 Velasco Marin, Elisa 211 
48 Jovaní Ferreres, Delfin 211 
49 Carceller Gual, Micaela 211 
50 Lopez Garcia, Rafaela 211 
51 Blasco Blasco, Carmen 211 
52 Rejano Gomez, Rafaela 211 
53 Lopez Masip, Jose Ramon 211 
54 Chaler Pablo, Amparo 211 
55 Adell Belda, Mª Salud 211 
56 Castells Adell, Alejandra 211 
57 Guart Alegre, Mª Pilar 211 
58 RUIZ CORDERO MANUEL 211 
59 PÌÑANA BORDES AGUSTIN 211 
60 NEVOT VIDAL DIANA 155,5 
61 MAS CHALER ROSA 195 
62 REDO SOLANILLA Mª CARMEN 211 
63 GRAU VILLALBI ANA MARIA 211 
64 ROSA Mª BELTRAN FERRER 211 
65 JOVANI ALMODOVAR PLACIDO 211 
66 VIRGOS GASCO MANUEL  211 
67 MESEGUER  RAMON  José 211 
68 GARCIA VALLEJO José 211 
69 SALOM FONOLLOSA XAVIER 200 
70 PLA SERRANO ANA Mª 137,44 
71 JUAN MARTI SANCHO 211 
72 AGUIRRE PIÑANA Mº José 192 
73 ARNAU PALTOR ANA 74,96 
74 DORIA FORNER José DOMINGO 60 
75 MIRALLES MIRALLES Mª DOLORES 211 
76 MORENO AYZA OSCAR JAVIER 60 
77 FRANCISO LOPEZ MILLAN 45 
78 QUINTERO ARNAU Mª DEL MAR 98 
79 AYZA GOMBAU SALOME 211 
80 AVILA ITARTE José CARLOS 150 
81 CRUZ BELTRAN Mª FELI 211 
82 MONTERO HORCAJADA MIGUEL 170 
83 BALLARI MARTINEZ  SONIA 211 
84 MATEU AGUT PEPE 211 
85 GARCIA GREGORI José MANUEL 211 
86 BRISAH CLARAMONTE RAFAEL 211 
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87 GASENI AULET CRISTINA 211 
88 CABALLER ADELL IRENE 211 
89 RAFAEL MOLINA PALAZÓN 144,46 
90 FABREGAT MEDEM, CARMEN 140 
91 ADELL SOLER, LAURA 211 
92 CAMPOS DOMENECH, JUAN 211 
93 ROYO ZAERA, FRANCISCO 211 
94 MONES VALANZUELA, CESAR 211 
95 VIDAL GUARCH, CARMEN 211 
96 RESURRECCION QUERO, JUANI 40 
97 VOLUMER SALAVERT, JAVIER 211 
98 CUENCA BAÑOS, JUAN 211 
99 JOVANI FERNANDEZ, NOELIA 164 
100 SORIA POZO, EMILIO 211 
101 PASTOR MONREAL, VICENTE 211 
102 BALMES SANS, LEONOR 211 
103 SALOM MESEGUER, JAVIER 211 
104 GONZALEZ REVERTER, FELIX 211 
105 GEIRA MIRALLES, ROSA Mª 90 
106 ROYO VILLALBA, MARIA JESUS 211 
  TOTAL  19391,86 
   
 
Tercero.- Notificar el acuerdo a la Tesorería y a la intervención Municipal a los efectos 
oportunos. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social de data 
29 de febrer de 2008. 
  
En Comissió Extraordinària de Benestar Social de data 29 de febrer de 2008, en relació a 
les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular i pel Grup Municipal 
Socialista a l’Ajuntament de Vinaròs, amb motiu de la celebració del dia Internacional de 
la Dona, es dictamina favorablement, amb l’acord de tots els regidors presents, la 
proposta d’elevar al Ple Municipal la sol·licitud d’aprovació de la següent declaració 
institucional : 
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, tots els Grups Municipals de 
l’Ajuntament de Vinaròs volen sumar-se a dita commemoració i manifestar la seua 
solidaritat i reconeixement a la defensa dels drets de les dones. 
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L’Ajuntament de Vinaròs fa una crida a la resta d’institucions públiques privades, agents 
socials, entitats culturals, mitjans de comunicació i societat en general per a 
conjuntament unir esforços i continuar treballant amb l’objectiu d’eradicar els problemes 
específics que generen una greu discriminació a les dones i que afecten de manera molt 
important a tota la societat. 
 
Per això, els Grups Municipals amb representació a l’Ajuntament, assumim l’obligació 
constitucional d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques, amb l’objectiu 
últim d’aconseguir la vertadera i definitiva igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
El Segle XXI té com principal senya d’identitat l’evolució experimentada per la societat i, 
principalment el treball de les dones per la visió de gènere que qüestiona els rols 
tradicionals realitzats de manera exclusiva per les dones i que han suposat un important 
obstacle que, sens dubte, ha dificultat la seua participació en igualtat d’oportunitats en els 
diferents àmbits de la societat. 
 
La consecució d’una societat més justa i igualitària requerix el reconeixement, en tots els 
àmbits, de la capacitat i vàlua de les dones. Per esta raó, es fa necessari continuar 
modificant comportaments, actituds, normes i valors socials que determinen la societat 
en què vivim. 
En este sentit,  entenem que la conciliació  de la vida laboral, familiar no és una qüestió 
només de dones, sinó que es necessari aconseguir la corresponsabilitat familiar, i que 
tant homes com dones es beneficien de les mesures conciliadores. 
 
L’Ajuntament de Vinaròs manifesta el propòsit de continuar avançant en la consecució 
d’este objectiu, apostant per una política d’igualtat participativa, extensiva i integral, 
perquè totes les ciutadanes i ciutadans de la nostra Comunitat disfruten de les mateixes 
condicions i oportunitats en la participació de la vida laboral, social, familiar, cultural i 
política, sense cap discriminació. 
 
Continuarem fent nostre el principi de “Tolerància 0” davant de totes les formes de 
discriminació, i es comprometem a continuar treballant per a aconseguir la plena igualtat 
entre dones i homes, tenint en compte, especialment, a aquelles dones que procedeixen 
d’altres països i cultures, aquelles que patisquen alguna discapacitat, a qui estiguen en 
risc o situació d’exclusió social i aquelles que per la seua especial vulnerabilitat siguen 
susceptibles de major protecció pública. 
 
Finalment, este 8 de març de 2008, en el que es commemora el centenari del succés que 
va iniciar el reconeixement social i polític dels drets de les dones, l’Ajuntament de Vinaròs 
vol retre homenatge a totes les dones per l’esforç realitzat en la busca d’igualtat de drets i 
oportunitats per a fer realitat el seu ple desenrotllament familiar, laboral, cultural i social.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’educació de data 7 de març de 2008.   
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Vista la proposta del regidor Juan Antonio Beltran Pastor, com a President de la 
Comissió Permanent del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes, així com 
l’acord de la Comissió Permanent de data 15 de gener de 2008, 
 
“PROPOSA:  
 
1) Aprovar inicialment la rectificació dels Estatuts del Consell Municipal de Formació de 
Persones Adultes publicats al BOPC del 2 de desembre de 2004, de la següent manera: 
 
On diu:  
 
“Article 4.- Els òrgans de govern estaran constituïts per una Junta de Direcció, el seu 
president, una Comissió Permanent i el seu president, amb funcions gerencials.” 
 
Ha de dir:  
 
“Article 4, - Els òrgans de govern estaran constituïts per una Comissió Permanent i el 
seu president, amb  funcions gerencials.” 
 
Es suprimeixen els articles 5, 6, 7 i 8.  
 
On diu :  
 
“Article 9.- La Comissió Permanent assumirà la gestió ordinària del Consell Municipal 
d’FPA i estarà constituïda pels següents membres: 
 
• President, designat per l’alcalde, entre els regidors d’Hisenda i Governació.  
 
• Vocals, que seran al mateix temps membres de la Junta de Direcció:  
 
El regidor d’hisenda o el de governació. 
1 regidor de grup municipal diferent al que estiga en l’equip de Govern.  
1 representant del Centre d’FPA Llibertat.  
1 representant de l’Associació d’Alumnes d’FPA Llibertat.  
 
Per cada vocal titular, haurà de designar-se un suplent.  

 
• Podrà assistir amb veu però sense vot un representant dels treballadors monitors 

contractats pel Consell Municipal d’FPA escollit per l’assemblea de Professorat i la 
persona que estiga contractada com a coordinadora.  
 

• El secretari de la Corporació ho serà també de la Comissió Permanent, i assistirà a 
les seues reunions amb veu però sense vot. Podrà delegar en un funcionari de la 
mateixa Corporació.  

 
Igualment, correspon a l’interventor i al tresorer municipals la funció interventora i la de 
tresoreria o als funcionaris en qui aquests deleguen. Ambdós funcionaris podran assistir 
a les reunions amb veu però sense vot.” 
 
Ha de dir:  
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“Article 9- La Comissió Permanent assumirà la gestió ordinària del Consell Municipal 
d’FPA i estarà constituïda pels següents membres: 
 
President designat per l’alcalde entre els regidors. 
Vocals : 
• Un regidor de l’equip de govern. 
• Un regidor de grup diferent al que estiga en l’equip de govern. 
• Un representant del Centre de FPA “Llibertat” 
• Un representant de l’Associació d’Alumnes d’FPA Llibertat.  
Per cada vocal titular, haurà de designar-se un suplent.  
 
Podrà existir amb veu però sense vot un representant dels monitors contractats pel 
Consell Municipal FPA escollit per l’assemblea de  monitors i la persona que estiga 
contractada com a coordinadora.  
 
El Secretari de la Corporació ho serà també de la Comissió Permanent, assistint a les 
seues reunions amb veu però sense vot. Podrà delegar en un funcionari de la pròpia 
Corporació.  
 
Igualment, correspon a l’Interventor i al Tresorer municipals la funció interventora i la de 
tresoreria o als funcionaris en qui aquests deleguen. Ambdós funcionaris podran assistir 
a les reunions amb veu però sense vot.” 
 
On diu : 
 
“Article 10.- Corresponen a la Comissió Permanent les següents funcions: 

 
• Elaborar el pressupost anual del Consell Municipal i elevar-lo a la Junta de Direcció 

per a ratificar-lo. 
 

• Proposar la contractació d’obres, serveis i subministres i projectes d’obres 
corresponents relacionats amb el servei.   

 
• Proposar l’autorització i disposició de les despeses i reconeixement d’obligacions.  

 
• Adoptar les mesures adequades per a la millor organització i funcionament del 

Consell Municipal.  
 

• Proposar i trametre a la Junta de Direcció la memòria anual d’activitats i la 
programació anual, per a ratificar-la dins del primer trimestre següent a la finalització 
de cada curs.  

 
• Recaptar de la Corporació els mitjans personals i materials necessaris per a la 

realització dels serveis encomanats 
 

• Seguiment de la programació i establir les modificacions que estimen convenients.  
 

• Crear una Comissió Pedagògica, integrada per membres de la Comissió Permanent 
per al seguiment setmanal de la programació.  
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• Crear les Comissions que s’estimen convenients per a l’operativitat de la Comissió 
Permanent. “ 

 
Ha de dir:  
 
“Article 10.- Corresponen a la Comissió Permanent les següents funcions: 
 
• Elaborar el pressupost anual del Consell Municipal , amb el pla d’inversions i el 

programa financer que el complement, remetent-lo a l’òrgan competent de 
l’ajuntament per a la seua aprovació definitiva, en les dates previstes en la legislació 
d’hisendes locals.   

 
• Proposar el personal necessari que haja d’adscriure’s a l’Organització 

Especialitzada.  
 

• Proposar l’adquisició de patrimoni.  
 

• Fiscalitzar la gestió de la resta d’òrgans de govern.  
 

• Elaborar i remetre a l’òrgan competent de l’ajuntament la Memòria anual de la tasca 
realitzada pel Consell Municipal FPA, així com la Programació anual dins del primer 
trimestre següent a la finalització de cada curs.  

 
• Proposar la contractació d’obres, serveis i subministres i projectes d’obres 

corresponents relacionats amb el servei.   
 

• Proposar l’autorització i disposició de les despeses i reconeixement d’obligacions.  
 

• Adoptar les mesures adequades per a la millor organització i funcionament del 
Consell Municipal.  

 
• Recaptar de la Corporació els mitjans personals i materials necessaris per a la 

realització dels serveis encomanats 
 

• Seguiment de la programació establint les modificacions que estimen convenients.  
 

• Crear una Comissió Pedagògica, integrada per membres de la Comissió Permanent 
per al seguiment setmanal de la programació.  

 
• Crear les Comissions que s’estimen convenients per a l’operativitat de la Comissió 

Permanent. “ 
 
On diu : 
 
“Article 11.- Seran funcions del President de la Comissió Permanent: 

 
• Executar i fer complir els acords de la Comissió.  

 
• Redactar l’ordre del dia, convocar, presidir i alçar les sessions de la Comissió 

Permanent, i dirimir els empats amb vot de qualitat.  
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• Dirigir, coordinar i inspeccionar les obres i serveis, i vetllar pel compliment de les 
seues normes reguladores.  

 
• Elevar a la Junta les propostes d’organització i instal·lació dels serveis que 

considere necessaris.  
 

• Representar administrativament l’organització especialitzada.  
 

• Adoptar en cas d’urgència i sota la seua responsabilitat les mesures necessàries i 
adequades donant compte a la Comissió Permanent.  

 
• Les altres que la Junta o la Comissió li conferisquen. “ 

 
Ha de dir: 
 
“Article 11.- Seran funcions del President de la Comissió Permanent: 

 
• Representar al Consell Municipal FPA.  

 
• Ordenar la publicació dels acords del Consell Municipal FPA.  

 
• Vetllar pel compliment dels acords de la Comissió i de les normes que regulen 

l’organització especialitzada, i els serveis que se li encomanen, donant compte a la 
Comissió de les anomalies que s'observaren.  

 
• Executar i fer complir els acords de la Comissió.  

 
• Redactar l’ordre del dia, convocar, presidir i alçar les sessions de la Comissió 

Permanent, dirimint els empats amb vot de qualitat.  
 
• Dirigir, coordinar i inspeccionar les obres i serveis, i vetllar pel compliment de les 

seues normes reguladores.  
 

• Elevar a la Junta les propostes d’organització i instal·lació dels serveis que 
considere necessaris.  

 
• Representar administrativament a l’organització especialitzada.  

 
• Adoptar en cas d’urgència i baix la seua responsabilitat les mesures necessàries i 

adequades donant compte a la Comissió Permanent.  
 

• Les altres que la Comissió li conferisca. “ 
 

On diu :  
 
“Article 12.- Sessions. Les sessions de la Junta de Direcció i de la Comissió Permanent 
poden ser ordinàries o extraordinàries. Són ordinàries aquelles la periodicitat de les quals 
estiga marcada en aquests Estatuts. Són extraordinàries aquelles celebrades fora de la 
periodicitat assenyalada pels Estatuts, ja siguen celebrades per disposar-ho el President 
o per la sol·licitud d’almenys la quarta part dels membres amb dret a vot. “ 
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Ha de dir:  
 
“Article 12.- Sessions. Les sessions de la Comissió Permanent poden ser ordinàries o 
extraordinàries. Són ordinàries aquelles la periodicitat de les quals estiga marcada en 
aquests Estatuts. Són extraordinàries aquelles celebrades fora de la periodicitat 
assenyalada pels Estatuts, ja siguen celebrades per disposar-ho el President o per la 
sol·licitud d’almenys la quarta part dels membres amb dret a vot. “ 
 
On diu :  
 
“Article 13.- Periodicitat. La Junta de Direcció celebrarà sessions ordinàries tres 
vegades a l’any. La primera, al principi de curs per a ratificar la programació; la segona, 
quan corresponga ratificar els pressupostos del Consell, en les dates fixades per la 
legislació d’hisendes locals; i la tercera, en finalitzar el curs per a ratificar la Memòria.     
 
La Comissió Permanent celebrarà sessions ordinàries una vegada al mes durant el 
període escolar. La fixació del dia de celebració de les sessions ordinàries s’acordarà en 
la primera sessió que se celebre durant el curs escolar. 
  
La convocatòria i fixació de l’ordre del dia correspon al president de cada òrgan col·legiat 
i s’hauran de notificar als membres del respectiu òrgan col·legiat amb una antelació de 
dos dies hàbils, tret de les sessions urgents. En tot cas, s’acompanyarà l’ordre del dia. “ 
 
Ha de dir: 

 
“Article 13.- Periodicitat.  
La Comissió Permanent celebrarà sessions ordinàries una vegada al mes durant el 
període escolar. La fixació del dia de celebració de les sessions ordinàries s’acordarà en 
la primera sessió que se celebre durant el curs escolar. 
  
La convocatòria i fixació de l’ordre del dia correspon al president i s’hauran de notificar 
als membres del òrgan col·legiat amb una antelació de dos dies hàbils, tret de les 
sessions urgents. En tot cas, s’acompanyarà l’ordre del dia.”  
 
On diu :  

 
“Article 16.- El pressupost de la Corporació contindrà una subfunció 455 denominada 
“Formació de Persones Adultes” els crèdits pressupostaris de la qual vincularan 
jurídicament en si mateixos. 
 
La Comissió Permanent en les seues reunions proposarà a l’òrgan competent 
l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions així com la resta d’actuacions 
necessàries en la gestió del pressupost municipal en les partides que afecten a la seua 
activitat. No s’hi inclourà la tramitació de les nòmines, ja que per la necessitat del 
pagament amb la màxima celeritat possible s’exclouran de la tramitació habitual, així com 
la d’altres despeses que per raó d’urgència ho considere oportú el president de la 
Comissió Permanent en cada cas, de la qual cosa haurà de donar compte amb 
posterioritat en aquesta Comissió. 
 
Aquesta Comissió Permanent, proposarà a la Junta de Direcció en la seua reunió anual, 
la incorporació de les partides pressupostàries necessàries per al desenvolupament de 



 

 12/36

les activitats d’aquest organisme perquè a la seua vegada la Junta de Direcció li propose 
a l’alcalde president de la Corporació la seua inclusió en el pressupost de la Corporació.” 
 
Ha de dir: 
 
“Article 16.- El pressupost de la Corporació contindrà una subfunció 455 denominada 
“Formació de Persones Adultes” els crèdits pressupostaris de la qual vincularan 
jurídicament en si mateixos. 
 
La Comissió Permanent en les seues reunions proposarà a l’òrgan competent 
l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions així com la resta d’actuacions 
necessàries en la gestió del pressupost municipal en les partides que afecten a la seua 
activitat. No s’hi inclourà la tramitació de les nòmines, ja que per la necessitat del 
pagament amb la màxima celeritat possible s’exclouran de la tramitació habitual, així com 
la d’altres despeses que per raó d’urgència ho considere oportú el president de la 
Comissió Permanent en cada cas, de la qual cosa haurà de donar compte amb 
posterioritat en aquesta Comissió. 
 
Aquesta Comissió Permanent, proposarà a l’alcalde president de la Corporació la 
incorporació de les partides pressupostàries necessàries per al desenvolupament de les 
activitats d’aquest organisme en el pressupost de la Corporació.” 
 
On diu :  

 
“Article 28.- La persona coordinadora serà personal al servei de l’Ajuntament, la selecció 
de la qual es realitzarà conforme amb els procediments públics determinats per llei. Són 
funcions d’aquesta persona les que determine l’Ajuntament, la Junta de Direcció i, en tot 
cas, les següents:  

 
• Coordinar el desenvolupament de les activitats i cursos, fent un seguiment i control 

dels cursos i tallers i establint mecanismes d’avaluació.   
 

• Elaborar i proposar la relació de material necessari per al funcionament dels cursos i 
tallers. 

 
• Elaborar la memòria d’activitats amb la participació dels monitors o persones 

implicades. 
 

• Dissenyar i proposar altres programes que puguen desenvolupar-se des del Consell. 
 

• Desenvolupar la resta de gestions ordinàries del Consell no reservades a altres 
òrgans. 

 
La persona coordinadora podrà assistir a l’Assemblea General de Delegats i a 
l’Assemblea de Professorat i d’Àrees, i intervenir-hi amb veu però sense vot. “ 
 
Ha de dir:  
 
“Article 28.- La persona coordinadora serà personal al servei de l’Ajuntament, la selecció 
de la qual es realitzarà conforme amb els procediments públics determinats per llei. Són 
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funcions d’aquesta persona les que determine l’Ajuntament, la Comissió Permanent i, en 
tot cas, les següents:  

 
• Coordinar el desenvolupament de les activitats i cursos, fent un seguiment i control 

dels cursos i tallers i establint mecanismes d’avaluació.   
 

• Elaborar i proposar la relació de material necessari per al funcionament dels cursos i 
tallers. 

 
• Elaborar la memòria d’activitats amb la participació dels monitors o persones 

implicades. 
 

• Dissenyar i proposar altres programes que puguen desenvolupar-se des del 
Consell. 

 
• Desenvolupar la resta de gestions ordinàries del Consell no reservades a altres 

òrgans. 
 
La persona coordinadora podrà assistir a l’Assemblea General de Delegats i a 
l’Assemblea de Professorat i d’Àrees, i intervenir-hi amb veu però sense vot. “ 
 
 
2) Sotmetre aquesta rectificació a informació pública i audiència a les persones 
interessades per un termini de 30 dies, per tal que puguen presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
3) En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat 
l’acord fins aleshores provisional. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
6.- ACTA DE CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC EN CAMI 
CAPSADES Nº 24.- Atés el dictamen de la comissió informativa d’Urbanisme de data 18 
de febrer de 2008 se somet a ratificació l’acta de cessió  de terrenys amb destinació a vial 
públic en Camí Capsades nº 24: 
 
“Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Agustín Tomas García Vives con DNI 
73.357.177-C en representación de Gavimar Salines, S.L. con CIF B12391462 y de otra 
Jorge Romeu Llorach, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y 
representación del Ayuntamiento,  

 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Que parte D. Agustín Tomas García Vives con DNI 73.357.177-C en 
representación de Gavimar Salines, S.L. con CIF B12391462 es propietario de la finca 
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registral nº 18.574, tomo 438, libro 160, folio 143 del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la 
transmisión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la 
titularidad dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión 
gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos 
descritos.  
  
C E D E N gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es 
representado en este acto por Jorge Romeu Llorach. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose 
croquis de emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
 
“ Porción de terreno emplazado en Pda. Capsades, hoy Camino Capsades nº 24 de 
forma rectangular con dos pequeños chaflanes y de dimensión o superficie 589,01 
determinada por una anchura de 5,50 m y chaflanes de 5,00 x 5,50 m. Sus lindes son los 
siguientes: 
 
Norte: Camino Capsades 
Sur: Unidad de Ejecución 
Este: resto de finca del que se segregan 
Oeste: Joaquina Albiol Palau y Casimira Borras Ferreres .” 
 
∗ Finca registral nº 18.574, tomo 438, libro 160, folio 143 del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs 
 
∗ Referencia catastral: 4728102 
 
∗ Cedente – Gavimar Salines, S.L. 
 
∗ De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la 
división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea 
forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno 
resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta 
innecesaria la expedición de la licencia de segregación. 
 
∗ Valoración a efectos de inventario municipal de vías urbanas: 589,01 m2 x 40,00 €/m2 = 
23.560,40 € 
 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la 
ratificación por el pleno de la aceptación de la misma.” 
 
Atés l’anterior, per unanimitat es ratifica l’acta anterior de cessió de terreny.  
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7.- INICIACIÓ DE TRÀMITS PER A VENDA DE SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN 
CARRER JUTGES.- Pel Sr. Alcalde s’ordena retirar aquest punt de l’ordre del dia, 
pendent de la incorporació de l’informe de la Intervenció de Fons.g 
 
 
 
8.- INICIACIÓ DE TRÀMITS PER A VENDA DE SOBRANTS DE VIA PÚBLICA EN PDA. 
CAPSADES.- Atesos els dictàmens de la comissió informativa d’Urbanisme de data 18 de 
febrer de 2008. 

 
Vistos els informes proposta de la TAG d’Urbanisme: 
 
“ASUNTO: SOBRANTE DE VIA PÚBLICA/ Pda. Capsades, parte posterior al inmueble 8. 
 
ASUNTO: PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE URBANISMO 
 
Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General, en relación 
con el sobrante de vía pública sito en Camino Capsades nº 8, cuyo tenor literal es el que 
sigue: 
 
“En relación con la solicitud formulada por Juan Segura Meseguer, como propietario del 
inmueble nº 8 del Camino Capsades, referencia catastral 4926603, lindante por la parte 
posterior con un excedente de vía pública en lo que era antiguo cauce de barranco, por 
la que solicita la adjudicación del mismo, la Técnico que suscribe INFORMA: 
 
ANTECEDENTES 
• Como consecuencia de la aprobación del Plan General, en vigor, se producen los 
excedentes de vía pública- La parcela descrita en el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal es una parcela sobrante por darse en aquella los requisitos del art. 7.2 del 
Reglamento de Bienes, es decir una porción de terreno que por su reducida extensión y 
forma irregular no es susceptible ni de edificación ni de uso adecuado, ya que sus 
dimensiones totalizan una superficie de 84,26 m2. 
• El justiprecio de la parcela sobrante resulta ser de 9.100,08 euros. Conforme al 
dictamen establecido por el Arquitecto Técnico Municipal, a razón de 108.00 euros/ m2.. 
• Dicho sobrante deberá inscribirse en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 
• Requisito previo a la venta directa, a favor del solicitante, es el ofrecimiento de la 
parcela sobrante a los propietarios colindantes de la misma. 
• El importe de la venta es inferior al 10% de los recursos ordinarios y por lo tanto no se 
exige la autorización de la Comunidad Autónoma ni quorum especial para adoptar el 
acuerdo, procede sin embargo dar cuenta de la enajenación proyectada conforme 
dispone el art. 109 del Reglamento de Bienes. 
 
PRECEPTOS LEGALES DE APLICACION 
 
•  Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales , Arts. 7.2 y 115. 
•  Art. 81 de la Ley de Bases del Régimen Local. 
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•  Art. 47.j/Corresponde al Pleno de la Corporación, por mayoría simple, adoptar los 
acuerdos sobre enajenación de bienes, cuando su cuantía no exceda del 20% de los 
recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
-Art.7.2 del Rgto. De Bienes, dispone “ Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas 
porciones de terreno propiedad de las Entidades Locales que por su reducida extensión, 
forma irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado “ 
-Art.115 del citado Rgto., establece “ Las parcelas sobrantes a que se refiere el art. 
séptimo serán enajenadas por venta directa al propietario o propietarios colindantes o 
permutadas con terrenos de los mismos” 
 
VISTOS los fundamentos y antecedentes expuestos. Acreditado fehacientemente su 
justiprecio, previa valoración técnica,  la Técnico que suscribe, emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Iniciar los trámites correspondientes para la venta directa de la parcela 
sobrante de via pública sita en Camino Capsades nº 8. 
 
SEGUNDO.- Fijar el justiprecio de la parcela sobrante en 9.100,08 euros. 
 
TERCERO.- Inscribir el sobrante de vía pública en el Inventario de Bienes y Registro de 
la Propiedad. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
a tal fin.” 
 

****** 
  

 
“ASUNTO: SOBRANTE DE VIA PUBLICA/ Pda.  Capsades, parte posterior al inmueble 
12. 
 
ASUNTO: PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE URBANISMO 
 
Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General, en relación 
con el sobrante de vía pública sito en Camino Capsades nº 12, cuyo tenor literal es el 
que sigue: 

 
“En relación con la solicitud formulada por Francisco Llatser Brau, como propietario del 
terreno nº 12 del Camino Capsades, referencia catastral 4927103, lindante por la parte 
posterior con un excedente de vía pública en lo que era antiguo cauce de barranco, por 
la que solicita la adjudicación del mismo, la Técnico que suscribe INFORMA  
 
ANTECEDENTES 

 
• Como consecuencia de la aprobación del Plan General, en vigor, se producen los 

excedentes de vía pública.- La parcela descrita en el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal es una parcela sobrante por darse en aquella los requisitos del art. 7.2 del 
Reglamento de Bienes, es decir una porción de terreno que por su reducida extensión 
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y forma irregular no es susceptible ni de edificación ni de uso adecuado, ya que sus 
dimensiones totalizan una superficie de 128,77m2. 

• El justiprecio de la parcela sobrante resulta ser de 18.245,52 euros. Conforme al 
dictamen establecido por el Arquitecto Técnico Municipal, a razón de 108,00 euros/ 
m2.. 

• Dicho sobrante deberá inscribirse en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento. 
• Requisito previo a la venta directa, a favor del solicitante, es el ofrecimiento de la 

parcela sobrante a los propietarios colindantes de la misma. 
• El importe de la venta es inferior al 10% de los recursos ordinarios y por lo tanto no se 

exige la autorización de la Comunidad Autónoma ni quorum especial para adoptar el 
acuerdo, procede sin embargo dar cuenta de la enajenación proyectada conforme 
dispone el art. 109 del Reglamento de Bienes. 

 
PRECEPTOS LEGALES DE APLICACION 

  
•  Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales , Arts. 7.2 y 115. 
•  Art. 81 de la Ley de Bases del Régimen Local. 
•  Art. 47.j/Corresponde al Pleno de la Corporación, por mayoría simple, adoptar los 

acuerdos sobre   enajenación de bienes , cuando su cuantía no exceda del 20% de 
los recursos ordinarios de su presupuesto. 

 
-Art.7.2 del Rgto. De Bienes, dispone “Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas 
porciones de terreno propiedad de las Entidades Locales que por su reducida extensión, 
forma irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado “ 
-Art.115 del citado Rgto., establece “ Las parcelas sobrantes a que se refiere el art. 
séptimo serán enajenadas por venta directa al propietario o propietarios colindantes o 
permutadas con terrenos de los mismos” 
 
VISTOS los fundamentos y antecedentes expuestos. Acreditado fehacientemente su 
justiprecio, previa valoración técnica, la Técnico que suscribe, emite la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Iniciar los trámites correspondientes para la venta directa de la parcela 
sobrante de via pública sita en Camino Capsades nº 12. 
 
SEGUNDO.- Fijar el justiprecio de la parcela sobrante en 18.245,52 euros euros. 
 
TERCERO.- Inscribir el sobrante de vía pública en el Inventario de Bienes y Registro de 
la Propiedad. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
a tal fin.” 
  

****** 
 
Sotmeses les anteriors propostes a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda 
el següent: 
 
PRIMER.- Iniciar els tràmits corresponents per a la venda directa de les parcel·les 
sobrants de via pública al Camí Capsades nº 8 i nº 12. 
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SEGON.- Fixar els justipreus de les parcel·les sobrants en 9.100,08 i 18.245,52 euros 
respectivament. 
 
TERCER.- Inscriure els sobrants de via pública a l’Inventari de Béns i Registre de la 
Propietat. 
 
QUART.- Facultar al Sr. alcalde, per a la signatura dels documents que siguen 
necessaris. 
 
 
 
9.- APROVACIÓ PARCIAL DE RETAXACIÓ DE CÀRREGUES FORMULADA PER 
INGSOMA DOS S.A., EN SUR 18.- Atés el dictamen de la comissió informativa 
d’Urbanisme de data 3 de març de 2008. 
 
Vist l’informe proposta de la TAG d’Urbanisme. 
  
“Vista la Propuesta de retasación formulada por INGSOMA DOS SA, en su condición de 
urbanizadora del SUR18. 
 
Vistas las alegaciones presentadas, y recaídos los Informes Técnico-Jurídicos al 
respecto. 
 
Seguido el procedimiento legalmente establecido y previsto en los arts. 389 y 390 del 
ROGTUV. 

 
El Presidente de la Comisión Informativa somete a Dictamen de la misma, la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
1º. Aprobar parcialmente la retasación de cargas formulada por INGSOMA DOS SA, en 
cuanto a: 

a) Modificaciones en el capítulo de movimientos de tierra del proyecto de 
urbanización: incrementado en 253.134,23 euros 
b) Modificaciones en el apartado eléctrico: incrementado en 55.183,92 euros. 
 

2º. Desestimar las alegaciones presentadas por ARRIAZ SA, AUGITERRA SA, Domingo 
Zaragoza Miralles, Juan Bautista Albiol Fontanet y Agustín Asensí Artiga.” 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta d’acord 
anterior, per 10 vots a favor (7 PSOE-PSPV i 3 PVI), 10 vots en contra (PP), 1 abstenció 
(BLOC), i el vot de qualitat de la Presidència en segona votació. 
 
 
 
10.- APROVACIÓ D’INICI DE PROCEDIMENT PER A GESTIÓ INDIRECTA I DE 
BASES PARTICULARS DE LA PROGRAMACIÓ DEL SUR 12.- Atés el dictamen de la 
comissió informativa d’Urbanisme de data 3 de març de 2008. 
 
Vist l’informe proposta de la TAG d’Urbanisme. 
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“En relación con el escrito de la mercantil PROMOCIONES BEMIR SL de fecha 10.12.07, 
reg. de entrada 20593, por el que solicita  iniciar un procedimiento de concurso para el 
desarrollo y ejecución de un Programa de Actuación Integrada por medio de gestión 
indirecta. 
Las Técnicos que suscriben 
 
INFORMAN: 
 
1º. El Art. 130 de la de la Ley urbanística Valenciana 16/2,005 (LUV) sobre inicio del 
procedimiento, establece “....el pleno del Ayuntamiento a propuesta del alcalde y con un 
informe técnico previo sobre la viabilidad de la petición, acordará motivadamente:  
a) Desestimar la petición 
b) Iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del programa conforme a lo 
establecido en los artículos siguientes. 
c) Asumir la gestión directa de la actuación integrada. 
Asimismo el Art. 281 del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  
aprobado por Decreto 67/2.006 establece : 
“ Resolución de la solicitud de un particular para el inicio de un procedimiento de 
programación (en referencia al artículo 130.2 de la Ley Urbanística Valenciana). 
 
1. La viabilidad de la petición de los particulares para el inicio de un procedimiento de 
programación será resuelta mediante acuerdo motivado del Pleno del Ayuntamiento a 
propuesta del Alcalde y a la vista de los informes emitidos por los servicios jurídicos y 
técnicos de la Corporación Local.  
 
2. El informe técnico sobre la viabilidad de la petición que debe preceder a la resolución 
municipal deberá versar, al menos, sobre los siguientes extremos: 
 
a) Adecuación de la iniciativa al planeamiento general del Municipio o a sus Directrices 
de Ordenación del Territorio. 
 
b) Suficiencia de los servicios públicos existentes en el Municipio para atender a los 
nuevos desarrollos pretendidos, o la suficiente previsión a futuro de esos servicios. 
 
c) Oportunidad temporal del desarrollo urbanístico del ámbito propuesto, en relación con 
otras actuaciones ya iniciadas o de ejecución preferente. 
 
3. Los informes referidos en los apartados precedentes no serán vinculantes. 
 
4. Si la propuesta del Alcalde fuera favorable a la solicitud, ordenará la redacción de unas 
Bases Particulares de Programación para su sometimiento a la aprobación por el Pleno 
dentro del plazo total de tres meses con el que cuenta el Ayuntamiento para resolver. 
 
2º. Conforme dispone el art.132 de la LUV en relación con el art. 286 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística . “En el mismo acuerdo en que se apruebe 
la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada y sus Bases Particulares 
reguladoras, se ordenará la publicación del correspondiente anuncio de concurso, con el 
contenido que se establezca reglamentariamente “. 
 
3º Respecto al contenido de las Bases Particulares, el artículo 131.2 de la LUV y 286 del 
Reglamento, éste en particular regula el contenido mínimo de las mismas, a saber: 
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a) Identificación de la entidad local adjudicadora del programa, señalando todos los datos 
que sean necesarios para facilitar una comunicación fluida con los licitadores, incluyendo 
dirección electrónica y, si procede, una página oficial de Internet donde pueda 
consultarse la documentación relativa al concurso.  
 
b) Identificación de las bases generales y particulares reguladoras del Programa de 
actuación integrada, indicando los diarios oficiales donde conste publicado su contenido, 
teniendo que poner a disposición de cada concursante los medios necesarios para 
obtener un ejemplar de las mismas.  
 
c) Lugar e idioma en que tendrán que presentarse las proposiciones de los interesados, 
ajustadas al modelo establecido en las bases particulares del programa.  
 
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia técnica, 
económica y financiera, exigidos para ser admitidos a concurso.  
 
e) Documentación a presentar por cada concursante, especificando con claridad la que 
será susceptible de valoración para la adjudicación del programa, y distinguiéndola del 
resto. Se indicará con claridad la obligación del concursante de someter la 
documentación a que hace referencia el artículo 134 a información pública por el plazo 
de un mes, en la forma y con los requisitos señalados en tal precepto.  
 
f) Indicación expresa sobre la admisibilidad de variantes sobre aquellos elementos de las 
prescripciones técnicas que se determinen, señalando aquellos requisitos y límites a que 
tales variantes tendrán que ceñirse.  
 
g) Criterios objetivos de adjudicación del Programa de actuación integrada, especificados 
por orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación.  
 
h) Garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto estimado de las cargas de 
urbanización. 
  
i) Importe de la garantía definitiva que tendrá que depositar el adjudicatario del programa, 
en los términos y con los requisitos señalados en el artículo 140.  
 
k) La previsión y, en su caso, limitación de la posibilidad de formular Alternativas 
Técnicas que supongan una ampliación del ámbito territorial a programar, así como las 
consecuencias de la ampliación. 
 
l) El porcentaje mínimo de solares cuya edificación haya de ser simultánea a la 
urbanización. Si las Bases Particulares no fijaran este porcentaje, se estará a lo 
dispuesto en el planeamiento. En cualquier caso, esta obligación será únicamente 
exigible al Urbanizador. 
 
ll) La exigibilidad o no de informe del Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el 
artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana. 
 
m) Referencia al carácter de contrato administrativo especial del que suscriban la 
Administración actuante y el Urbanizador como consecuencia de la adjudicación del 
Programa, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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n) Las prerrogativas que ostenta la Administración de acuerdo con la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas y, como mínimo, las de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los 
términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las Bases y 
que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de 
conformidad con las causas, procedimiento y efectos y establecidos en la Ley 
Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
ñ) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de 
las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del 
contrato entre la Administración y el Urbanizador. 
 
o) Los términos en que deba producirse la eventual adjudicación conexa o condicionada, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en 
este Reglamento. 
 
p) La previsión de un precio cierto de licitación, que tendrá carácter de máximo y que 
servirá de base para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
q) El calendario específico de plazos de desarrollo y ejecución del Programa, así como la 
regulación de los efectos de su incumplimiento. 
 
r) La identificación de los documentos y criterios que serán objeto de valoración a efectos 
de la adjudicación del Programa de conformidad con el artículo 131.4 de la Ley 
Urbanística Valenciana, así como su ponderación. A estos efectos, podrán ser tenidas en 
cuenta aquellas mejoras que plantee una Alternativa Técnica respecto de la integración 
de la Actuación en su entorno. 
 
s) La puntuación mínima que deberán superar las Alternativas Técnicas para poder ser 
valoradas las Proposiciones Jurídico-Económicas que las desarrollen.  
 
t) La determinación de la cuantía y forma de la garantía definitiva a prestar por el 
Urbanizador. 
 
o. El acto de aprobación de las Bases Particulares de Programación será recurrible en 
vía administrativa. 
 
3º. Respecto del régimen de silencio y plazos para el inicio del concurso.  El 
Ayuntamiento cuenta con el plazo de tres meses para resolver, siendo el silencio positivo 
si la solicitud formulada por le particular para el inicio de un procedimiento no modifica la 
ordenación estructural o sí lo hace en desarrollo de las  directrices del planeamiento,.. 
Art. 281 apdo.4 y 282 del Reglamento. 
 
4º. En cuanto al plazo para resolver sobre la adjudicación del programa, conforme 
dispone el Reglamento, dicho plazo será de dos meses a contar desde la apertura de las 
Proposiciones Jurídico- Económicas, salvo que las Bases regulares establezcan uno 
superior.  
De no acordarse la adjudicación en plazo, e independientemente del número de 
proposiciones jurídico económicas presentadas, el concurso se declarará desierto.  
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Visto lo expuesto y  
 
CONSIDERANDO que se ha emitido informe sobre la viabilidad de la propuesta al 
amparo del art. 281 del Reglamento. 
 
CONSIDERANDO que la alcaldía ha ordenado la redacción del Bases particulares, que 
han sido redactadas por estos Servicios Técnicos Jurídicos, siguiendo los contenidos 
previstos en el art. 286 del Reglamento y 131.2 de la LUV. 
 
Los Técnicos que suscriben PROPONEN la adopción del siguiente  
 
ACUERDO 
 
1º. Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada 
del del SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL, SUR 12 del PGMOU.  
 
2º. Aprobar las Bases Particulares reguladoras de la gestión indirecta . 
 
3º. La publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana, producirá los efectos suspensivos del otorgamiento 
de licencias a los que se refiere el art. 101.2 de la LUV.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
11.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC RELATIVA A LA 
PRESERVACIÓ DEL PARATGE DE LA SERRA DE L’ERMITA I EL SEU ENTORN.- A 
petició del Sr. Alcalde, a l’empara de l’article 82.2 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, 
se sotmet a votació la ratificació de la  incorporació d’aquest punt en l’ordre del dia, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
Atesa la moció presentada pel regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC 
Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de Vinaròs en data 6 de març de 2008. 
 
Vist l’informe emés al respecte pels Serveis Tècnics Municipals de data 7 de març de 
2008. 
 
Vista l’esmena presentada per escrit del regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC 
Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de Vinaròs de data 10 de març de 2008. 
 
Se sotmet a aprovació el següent text: 
 
“Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91 
paràgraf 4 i 97 del ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC 
Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat 
del Ple Ordinari de l´ajuntament, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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En les visites a la nostra Serra de l´Ermita em vist que a poc a poc hi ha un augment de 
les edificacions i hem comprovar que apareixen, comentaris, queixes i protestes populars 
contraries a la massiva edificació d´aquest espai ja que suposa un canvi paisatgístic en 
allò tant volgut per tots els vinarossencs com és la Serra de l´Ermita. 
 
Cal fer referència als articles d’opinió que des de distintes entitats i associacions locals i 
persones rellevants llicenciades amb història, patrimoni, biologia, entre altres, han 
aparegut als mitjans de comunicació a favor de preservar i salvaguardar aquest entorn. 
Està en les nostres mans, com a representants polítics i en l´ànim de tots els 
vinarossencs, el  defendre allò tant apreciat com és el nostre patrimoni natural, un 
patrimoni que fa sentir-nos orgullosos com a poble i què hem de conservar per a benefici 
del nostres fill i filles i de les futures generacions. 
 
Durant aquest últims mesos veiem que el bum urbanístic s´ha aturat passant un moment 
de relaxació urbanística on la pressió immobiliària per aconseguir terrenys ja no és tanta. 
Cal veure el gran nombre d’habitatges per vendre, el tancament d’oficines immobiliàries, 
la pujada de l´atur, el poc moviment financer, .... Creiem doncs que és un bon moment 
per reconsiderar l´ adequació urbanística i en particular, les determinacions que el Pla 
General d’Ordenació Urbana (PGOU) preveu en el paratge de la Serra de l´Ermita i el 
seu entorn. 
 
Fent referència a la LLEI 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori i Protecció del Paisatge. 
  
TÍTOL II Protecció i Ordenació del Paisatge. 
 
CAPÍTOL II Polítiques de paisatge: 
 
Article 28. Fins de les accions públiques 
 
Són fins de tota actuació pública de regulació de l’ús i aprofitament del sòl, o d’utilització 
d’aquest: 
 
a) Conservar i, si és el cas, preservar els espais, recursos i elements naturals i culturals, 
per a impedir l’alteració o degradació dels seus valors paisatgístics. 
 
b) Mantindre i millorar la qualitat paisatgística i cultural de l’entorn urbà, i regular els usos 
del sòl, les densitats, alçades i volums, l’ús de tipologies i morfologies edificatòries, com 
també l’ús de materials, textures i colors adequats per a la formació de l’entorn visual. 
 
I el CAPÍTOL III Instruments d'ordenació paisatgística: 
Article 33. Normes generals d’integració paisatgística en la planificació territorial i 
urbanística 
Els instruments d’ordenació territorial que aprove el Consell de la Generalitat, d’acord 
amb els estudis de paisatge que continguen, establiran mesures per a una adequada 
integració paisatgística dels plans i actuacions compreses en els respectius àmbits, i 
procuraran incorporar, excepte en casos en què hi haja raons acreditades d’interés 
públic, els criteris següents: 
b) Impedir la construcció sobre elements dominants o en la cresta de les muntanyes, 
vores de penya-segats i cúspide del terreny, excepte les obres d’infraestructures i 



 

 24/36

equipaments d’utilitat pública que hagen d’ocupar aquestes localitzacions. 
c) Incorporació dels elements topogràfics significatius com condicionant de projecte, tals 
com vessants i ressalts del relleu, llits naturals, murs, bancals, camins tradicionals i 
d’altres anàlegs, proposant les accions d’integració necessàries per a no deteriorar la 
qualitat paisatgística. 
 f) Manteniment del paisatge agrícola tradicional i característic dels espais rurals per la 
seua contribució a la varietat del paisatge i integració en aquest de les àrees 
urbanitzables previstes. 
 g) Manteniment del paisatge obert i natural, siga rural o marítim, de les perspectives 
que oferisquen els conjunts urbans històrics, típics o tradicionals, i de l’entorn de 
carreteres i camins de caràcter pintoresc; no s’admetrà la construcció de tancaments, 
edificacions o altres elements la situació o dimensions dels quals limiten el camp visual o 
desfiguren sensiblement aquestes perspectives. 
 
Considerem, per tant, necessari i urgent una reordenació de tota la zona basada en els 
següents principis: 
 
− Reordenar l´edificació i usos permesos en la zona edificable dins de l’àmbit de la 
competència municipal (ordenació pormenoritzada). 
− Protegir, conservar i preservar el seu entorn natural amb una especial consideració a 
l´entorn del Poblat Ibèric pel seu valor paisatgístic i històric. 
− Reordenar sense menyscabar en la mesura possible els drets dels propietaris. 
 
Creiem que podem millorar substancialment les previsions del Pla General d’Ordenació 
Urbana, atès les consideracions anteriors, considerant que a la referida zona al PGOU 
classifica com a sòl urbà la part més alta i conseqüentment, la part més agressiva vers el 
paisatge i com a sòl urbanitzable, la part més baixa. Aquesta part baixa (La Clossa) la 
seua superfície és programa mitjançant tres sectors (3 PAI´s), SUR-40, SUR-41, SUR-42 
i UE1R09. 
 
Atès que la vigent Llei Urbanística Valenciana (LUV) assenyala com a condicionant no 
sols la cessió del 10% de l´aprofitament, sinó, a més a més les cessions de zona verda i 
dotacional en un percentatge del 35% dels sostre residencial, xarxa viària no inclosa.  
 
Considerant que tots tres PAI´s en conjunt suposaria una cessió aproximada de 67.852 
m² de sòl per a zona verda i dotacional. Considerem que aquestes cessions deurien 
concentrar-se a la part més alta en substitució del sòl urbà edificable i a la vegada 
traspassar, o millor dit, transferir l´aprofitament del sòl urbà (l´edificabilitat) a la part més 
baixa (La Clossa). 
 
Tot perfectament compatible amb l´ordenació actual marcant “Unitats d’Execució 
Discontinues” que permeten mesclar el sòl urbà amb l’urbanitzable respectant a cada 
propietari els drets d´aprofitament urbanístic pròpiament establerts per l’actual Pla 
General d´Ordenació Urbana (PGOU). 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Bloc Nacionalista Valencià 
proposem al plenari de l´Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Que es procedisque, bé per part del Serveis Tècnics Municipals, bé per part 
d’un Equip Extern, a l´estudi per la reordenació d’ús i edificabilitats a la zona de l’Ermita i 
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l´àmbit d´influència, tant a la zona urbana com a l’urbanitzable, per a la seua millor 
adequació a l’entorn i sense afectar als drets d´aprofitament urbanístic dels propietaris, 
per a que  suposi una millora de la zona en qüestió.  
 
Segon.- Suspensió de l’atorgament i tramitació de llicències i de programes urbanístics 
(PAI´s) a la zona de l’Ermita. Sòl urbà ZU62 i ZU63 i sòl urbanitzable SUR-40, SUR-41 i 
SUR-42. De conformitat amb l’article 101 de la LUV,  amb la fi de facilitar l’estudi i 
reforma de l´ordenació urbanística prevista per l’actual PGOU. 
 
Tercer.- L’urgent publicació del present acord al DOGV per que surti els  efectes 
apropiats.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de la Corporació acorda per majoria aprovar la proposta d’acord 
precedentment indicada, amb 11 vots a favor (7 PSOE, 3 PVI i 1 BLOC) i 10 vots 
d’abstenció (PP). 
 
 
 
12.- PROPOSTA RELATIVA AL PLA ESPECIAL DE RESERVA DE SÒL AMB 
DESTINACIÓ A POLÍGON INDUSTRIAL PÚBLIC A PARTIDA SOTERRANYES.- Atés el 
dictamen de la comissió informativa d’Urbanisme de data 18 de març de 2008. 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA 
 
Dada cuenta del Plan Especial de Reserva de suelo con destino a Polígono industrial 
público, situado en la Pda. Soterranyes, polígono 43 de Vinaròs, encargado mediante 
contrato de asistencia a IBAM ARQUITECTURA SL. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art.96 en relación con el art. 83.2 de la LUV 
16/2.005. 
 
PROPONGO al pleno de la Corporación: 
 
Someter a exposición pública el documento de Plan Especial de Reserva de Suelo con 
destino a Polígono industrial público, situado en la Pda. Soterranyes, polígono 43 de 
Vinaròs.” 
 
Obert el debat, a petició del Sr. Balada es fa constar en acta que el senyor Juan li ha dit 
mentirós. 
 
Per part del Sr. Juan es proposa la retirada del punt de l’ordre del dia als efectes d’un 
millor estudi de la proposta. Sotmesa a votació la retirada del punt, queda desestimada 
amb els vots en contra de PSPV-PSOE, PVI i BLOC; i els vots a favor del PP. 
 
Per part del  Sr. Juan es proposa la votació nominal d’aquest assumpte. Sotmesa a 
votació aquesta proposta, és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
A continuació se sotmet a aprovació el punt de l’ordre del dia amb votació nominal dels 
membres. 
 
SR. ALBIOL QUER, VICENT A.   SI 
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SRA. BAILA BLANCHADELL, MERCEDES NO 
 
SR. BALADA ORTEGA, JAVIER   SI 
 
SRA. BARBÉ BELTRÁN, MARCELA  NO 
 
SR. BELTRÁN PASTOR, JUAN A.  SI 
 
SR. CASTEJÓN CHALER, J. MARIANO  NO 
 
SRA. FERNÁNDEZ MILLAN, ELISABET  NO 
 
SRA. FERRER REDÓN, Mª JOSÉ   SI 
 
SR. FONTANET I LLATSER, DOMÉNECH SI 
 
SR. GANDÍA QUEROL, LUIS   NO 
 
SR. GUIMERÁ RIBERA, AGUSTÍN  SI 
 
SR. JUAN ROIG, JUAN BTA.   NO 
 
SRA. LÓPEZ MIRALLES, LIBRADA  SI 
 
SRA. MARTÍNEZ ALBIOL, AMPARO  NO 
 
SRA. MEDINA TERRA, Mª DEL MAR  NO 
 
SRA. MIRALLES MIR, Mª DOLORES  SI 
 
SR. MOLINOS REDÓ, ERNESTO   NO 
 
SRA. OBIOL AGUIRRE, Mª CARMEN  SI 
 
SRA. SEBASTIÀ FLORES Mª ISABEL  SI 
 
SR. TORRES BOIX, JOAQUÍN EMILIO  NO 
 
SR. ROMEU LLORACH, JORDI   SI 
 
Atés l’anterior resultat, queda aprovada per majoria absoluta la proposta d’acord anterior. 
 
 
 
13.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE GERMANDAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VINARÒS I L’AJUNTAMENT D’ALCANYÍS (TEROL).- Atés el dictamen de la comissió 
informativa de Cultura de data 7 de març de 2008. 
 
Atesa la proposta de la regidora de Cultura: 
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“MARÍA DOLORES MIRALLES, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, vistes 
les reunions prèvies establertes entre l’Ajuntament de Vinaròs i l’Ajuntament d’Alcanyís, 
 
Vistes les relacions històriques establertes entre les dues ciutats, ja que alcanyís va ser 
la primera ciutat d’Aragó en demanar que la seua sortida natural al mar fos el port de 
Vinaròs. 
 
Vist que Vinaròs es lloc d’estiueig i segona residència de nombrosos veïns d’Alcanyís, 
 
Vist tot l’anterior, 
 
Proposo: 
 
Aprovar el protocol de germandat entre l’Ajuntament de Vinaròs (Castelló) i l’Ajuntament 
d’Alcanyís (Terol).” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
18.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No n’hi ha 
 
 
 
19.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
 
Sr. Alcalde.- Punt núm. 15, precs i preguntes. Regidor senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Senyor Alcalde. Bé, la plaça de Sant Valent està inclosa dins de 
l’entorn perimètric protegit de l’església, i abans de començar la seua remodelació, com 
ja vam veure que està el projecte en marxa, s’haurà de demanar el pertinent informe. 
S’ha demanat aquest informe al departament de Patrimoni de la Generalitat? Tenen 
constància que és un entorn on es troba l’antiga alqueria musulmana? 
 
Sr. Alcalde.- És àmbit de protecció del BIC, no és una zona eminentment arqueològica 
preferent, i demà mateix l’arxiver i l’arquitecta van... tenien una visita concertada, pel Pla 
Especial del Convent de Sant Francesc, i s’emporten també este projecte, amb la 
persona encarregada de cara a l’informe dels dos. La veritat és que com és una obra que 
d’alguna manera estava pendent, també, de l’ajuda de Comerç, doncs, sobre el que 
havien d’informar fonamentalment, donada la catalogació que té, és en base al tipus de 
materials que s’utilitzen en l’obra i pel mobiliari que es posa. Està dins de l’àmbit, però, 
repeteixo, és un BIC, i és o afecta a estes dos coses en concret, i aleshores, com s’està 
també treballant últimament en el projecte, aprofitaran demà i ho portaran. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. En el ple del mes de novembre ja li vam comentar i li vam 
preguntar per les molèsties que donen els sortidors de ventilació d’aire del pàrquing de 
La Mera, i ens va dir que ja ho mirarien. Ens pot dir com està el tema? 
 



 

 28/36

Sr. Alcalde.- S’ha minorat un poc, però realment, el que s’ha de fer és una sortida pels 
ascensors, segons m’informa el regidor de Serveis, i l’altra cosa que s’ha de fer, perquè 
amb esta s’ha minorat un poc, repeteixo, però no del tot, en el que serà la definitiva, 
esperem, solució del problema. 
 
Sr. Fontanet.- D’acord. Sabem que el 29 de setembre de 2007 va sortir la sentència per 
part del jutjat per a executar el tancament de la gravera Áridos García. Ens pot dir per 
què no s’ha dut a terme el tancament i s’ha demanat per escrit a l’empresa que asfalte el 
camí per on passen els camions? 
 
Sr. Alcalde.- La veritat és que la sentència és esta, però l’advocat de l’Ajuntament en el 
moment de procedir al que la sentència... no clarificava del tot, ja que l’empresa posseeix 
una llicència del 77 d’un determinat número de metros, la sentència no aclaria si 
definitivament el tancament era de tot i la dificultat a discernir sobre per a què hi havia 
llicència concedida en el seu moment, amb la qual cosa, l’advocat ha demanat un 
aclariment de sentència al jutge donat este possible problema que es podria generar als 
interessos de l’Ajuntament, si es procedia al tancament de tot el recinte, la qual cosa 
incloïa el tancament de la inicial instal·lació que en el seu moment tenia llicència. Per això 
estem a l’espera de les instruccions de l’advocat en l’aclariment de la sentència en 
qüestió. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. Ja hem vist a la premsa i s’ha comentat a la Comissió de Cultura 
que s’ha creat l’aula de teatre, ens podria dir quins criteris s’han seguit per elaborar 
aquesta aula? S’ha consultat amb les persones que han estat relacionades amb el teatre 
de Vinaròs? Quin procés ha seguit la contractació de les persones encarregades de 
dirigir l’aula? I quin cost econòmic té aquesta aula? 
 
Sr. Alcalde.- Li contestarà la regidora de Cultura, perquè este tema l’ha portat ella i com 
ja s’ha tractat en la Comissió de Cultura, prefereixo... i té més informació que l’alcalde. 
 
Sra. Miralles.- Gràcies Senyor Alcalde. En la Comissió de Cultura del mes de novembre 
es va informar que el departament estava treballant en un projecte per tal de recuperar la 
tradició teatral a la ciutat de Vinaròs, i que probablement este es materialitzaria en la 
creació d’una aula de teatre o alguna proposta similar. A partir d’aquí es van establir 
diferents contactes amb persones que podien estar interessades a participar en esta 
proposta. I van ser elles les que van parlar de l’èxit del model seguit a la veïna població 
de Benicarló dirigit pel senyor Ganzenmüller. La Regidoria de Cultura va mantenir una 
reunió amb ell per tal de sol·licitar-li la redacció d’un projecte per al seu estudi. Presentat 
el citat projecte de l’aula de teatre per a Vinaròs, la Regidoria va considerar que complia 
àmpliament les expectatives i els objectius fixats i es va donar llum verda al projecte. Cal 
remarcar que la partida pressupostaria destinada al projecte ascendeix a un total de 15 
mil euros que inclouen totes les despeses derivades de l’activitat generada per l’aula del 
teatre durant l’any 2008. Fa referència tant a classes, com a adquisició de materials, 
vestuari, fitxa tècnica per a ....... de l’aula, etc.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies senyora Miralles. Alguna pregunta més? Senyora López. 
 
Sra. López.- Sí, gràcies Senyor Alcalde. Bé, li faré les preguntes com a regidora de 
Participació Ciutadana en nom de l’Associació de Veïns Migjorn. La primera fa referència 
a les antenes de l’Ermita. Com està el tema? 
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Sr. Alcalde.- El tema ja està aparaulat amb un propietari en el punt més alt, la compra de 
la finca i per l’altra banda, des de Noves Tecnologies ja s’han iniciat els contactes de cara 
a les empreses especialitzades que puguen produir o fer la instal·lació de l’antena i al 
mateix temps, ja que ha estat avui d’actualitat tant en el Pla Especial que es treballa a la 
Serra de l’Ermita com en la moció que s’ha aprovat avui, doncs eixe Pla Especial ja tindrà 
la determinació en la localització d’estes antenes i que per tant, poder ubicar-les ja d’una 
manera definitiva en esta legislatura, per tant, les coses van per bon camí i van en eixe 
sentit.  
 
Sra. López.- D’acord. Ens han fet arribar una certa preocupació per part de la plataforma 
Salvem el Port, pel que fa al protocol de les obres del port. Tot funciona com cal? Tenen 
alguna notícia respecte d’això? 
 
Sr. Alcalde.- Bé, la setmana passada vam tenir una visita del director general, el protocol 
i sí que és veritat que no s’ha signat, i vam quedar per a després de passades les 
Eleccions Generals per a una reunió de treball entre els membres o la representació de 
la plataforma de cara al que... sí que és veritat també que l’obra va en el projecte que hi 
havia a un bon ritme i en el sentit que hi havia. Per tant, ho deixem, la contestació, en 
eixe sentit, a eixa reunió més tècnica que es farà, quan ajustem l’agenda perquè puga 
vindre el senyor Eleno i puguem traslladar-nos una representació a València. 
 
Sra. López.- Bé. Hi ha alguna notícia sobre una nova fitació de la costa? Cal dir que a 
causa del nostre estudi de les fites marines terrestres ens van dir des de la Direcció 
General de Costes que l’any 2008 tindrien previstes fer-les de nou. 
 
Sr. Alcalde.- En l’última visita en què vam estar a Madrid, i em pareix que ho vam dir en 
una roda de premsa, no és directament Costes sinó que és la de Patrimoni de Costes, on 
no vam anar nosaltres, ens hem adreçat per escrit. Esperem tindre la notícia de l’estat, 
pareix que hagen mogut alguna cosa perquè hi ha un poc pintat i senyalat en algun tram 
de la costa, però voldríem saber-ho per escrit si s’està procedint o no s’està procedint a 
això. 
 
Sra. López.- Com està la situació de la gravera situada sota l’Ermita vora riu? 
 
Sr. Alcalde.- L’he contestada, no?  
 
Sra. Librada.- Ja l’ha contestada, exactament. Li la faig perquè la tinc aquí.  
 
Sr. Alcalde.- L’acabo de... si voleu... és una reiteració perquè d’alguna manera és esta la 
situació real.  La veritat és que estem a l’espera de l’aclariment de sentència, que 
l’advocat ens ho comunique en eixe sentit.  
 
Sra. López.- Com és que al pàrquing de La Mera tots els rètols estan en castellà? Es 
podria corregir aquesta anormalitat?. 
 
Sr. Alcalde.- Evidentment es pot corregir i es corregirà. 
 
Sra. López.- Recordem que el passat ple el Senyor Alcalde ens va dir que ens faria 
arribar algunes preguntes per escrit, les contestacions. Totes feien referència a les obres 
del passeig i del carrer de l’Àngel. 
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Sr. Alcalde.- Sí, el tècnic les està elaborant i precisament l’altre dia, he arreplegat una 
per a la pregunta, en data 2 de març ha sortit una... i va contestant-les, a més a més vam 
tenir una visita amb els membres de l’Associació a l’obra, in situ, i em consta que 
l’aparellador tècnic les està contestant, però vull dir, que ha contestat l’última alguna cosa 
referent a això, el dia 2 de març va sortir de l’Ajuntament. 
 
Sra. López.- D’acord, amb això ja estan totes les preguntes de Migjorn. Ara li voldria fer 
una altra pregunta, ja del grup. El diumenge ens va cridar molta gent que anava 
passejant per la vorera del carrer de l’Arxipreste Bono i de sobte es trobava amb un 
Polyclean, que és un vàter d’estos desmuntables. Se sap qui el va col·locar allí i que va 
passar amb això, si algú tenia autorització? 
 
Sr. Alcalde.- La Policia em va informar del que hi havia, però no ho sé. Vull dir, que al 
dia següent no hi estava, el dia 10 no hi estava. Gràcies. 
 
Sra. López.- Gràcies. Com estava davant de la seu del PP, doncs a la millor... 
 
Sr. Alcalde.- No, no, ja me la contestarà a mi després, ja li la transmetré jo a la senyora 
Librada. No es preocupe.  
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies Senyor Alcalde. Una pregunta així que ha vingut al tema, en 
el punt, en el debat del punt anterior, en el que pensem nosaltres que, vosté, sobretot en 
les intervencions finals quan no sap com sortir-se’n trau referència al Convent de Sant 
Francesc. I jo per això li pregunto, i la pregunta és molt simple i molt senzilla, per aclarir a 
la ciutadania, em pot dir el nom de l’alcalde i el partit al qual representava quan al 
convent de Sant Francesc li va caure el sostre i es van destruir les peanyes de Setmana 
Santa? Em pot dir en el moment de caure el sostre per abandonament qui era l’alcalde i 
a quin partit representava? 
 
Sr. Alcalde.- L’alcalde era Ramón Bofill del Partit Socialista i l’usdefruit de l’edifici el tenia 
l’església catòlica.  
 
Sr. Gandía.- Em pot dir el nom de l’alcalde i el partit a què representava que va signar la 
declaració de ruïna del convent de Sant Francesc? 
 
Sr. Alcalde.- Em pareix que no era el mateix alcalde que va autoritzar l’enderroc del 
quiosc Bonavista. 
 
Sr. Gandía.- L’alcalde, tot el món sabia que era Ramón Bofill del Partit Socialista, el que 
després de 14 anys de govern no havia fet cap actuació al convent de Sant Francesc, per 
la qual cosa va caure, per la qual cosa es va signar una declaració de ruïna, i per això li 
demanaríem que no tornés a utilitzar el tema del convent de Sant Francesc, perquè el 
Partit Popular l’únic que va fer va ser acatar i complir una ordre de ruïna que estava 
firmada pel Partit Socialista. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Quina pregunta m’ha fet? Per favor,  és que com s’enrotlla tant... No cap. Li 
recordo, li recordo una vegada més que l’usdefruit era de l’església catòlica. Sap? Entén 
el que és l’usdefruit, no?  
 
Sr. Gandía.- Senyor Alcalde, el mes passat em va preguntar si sabia el que era un 
plànol, avui em pregunta si sé el que és un usdefruit. Sé més, sé més, és a dir, sé el que 
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és un usdefruit, però sé que l’alcalde era Ramón Bofill, al que li va caure el sostre, va ser 
en el govern del Partit Socialista i que per tant, jo li demanaria, i el prec, perquè no és 
una pregunta, és un prec, és que no torne a utilitzar el convent de Sant  Francesc com 
argument perquè ja fa molts anys que el convent ja no està, perquè desgraciadament a 
vostés els va caure el sostre pel seu abandonament. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- A vore, senyor Gandía. No vull continuar amb este diàleg. És a dir, vosté fa 
una pregunta que se la contesta vosté. La veritat és que no cal que les faça, se les 
contesta vosté a casa i punto pelota. Hi ha més preguntes? Senyor Molinos. 
 
Sr. Molinos.- Bé, moltes gràcies Senyor Alcalde. Jo en primer lloc, dir que sí, 
efectivament, quan vam presentar la proposta, vaig dir pràcticament textualment com 
vosté ha llegit, cosa que li agraeixo, que haja llegit textualment, i de la mateixa forma a mi 
m’agradaria fer-ho també quan vosté va dir en roda de premsa, que seria el mateix 
Ajuntament qui tindria capacitat, i disculpe si no ho faig citant les paraules textuals, però 
no tinc el retall de premsa, que tindria la capacitat de regular quin tipus d’empreses es 
podrien ubicar al nou polígon en funció del tipus d’indústria. Això és així? 
 
Sr. Alcalde.- Sí. 
 
Sr. Molinos.- Bé, doncs jo li pregunto si això és així, quin sentit té dir que si instal·lem un 
polígon al costat de la planta de gas poden proliferar altres indústries contaminants, si ja 
és el mateix Ajuntament qui ho pot regular, creem que esta matisació no ve al cas.  De 
totes maneres, penso Senyor Alcalde, que si també, com s’ha dit fins ara, estem 
comptant amb una indústria que no és ni perillosa ni contaminant, doncs això tampoc ve 
al cas. Primera pregunta. Bé, respecte a la via de tren que nosaltres vam proposar com a 
ubicació el polígon de les Planes Altes, doncs bé, a mi m’agradaria saber si vosté té 
coneixement d’altres polígons industrials del territori nacional, com pot ser, al polígon 
Nou Empresari de Saragossa, o sense anar més lluny, a la Ford de València a 
Almussafes. Vosté sap si tenen accés a via de tren estos polígons? 
 
Sr. Alcalde.- No. Ho consultaré. 
 
Sr. Molinos.- Doncs li dic jo que estan al bell mig mateix de la via del tren. Jo, després 
d’aquesta matisació, a mi m’agradaria saber si continua pensant que és descabellat 
instal·lar un polígon a les immediacions d’una via de ferrocarril. 
 
Sr. Alcalde.- El polígon del Partit Popular sí. 
 
Sr. Molinos.- Ah! D’acord. Jo per a finalitzar, també m’agradaria dir que vosté en roda de 
premsa, i li preguntaré, la pregunta ve a continuació, li diré que vosté en roda de premsa 
va dir que el Partit Popular presentava a les Planes Altes un pseudoprojecte. Doncs, 
podem assumir les seues paraules, però a mi m’agradaria saber si vostés a hores d’ara, 
tal com ha dit el senyor Fontanet que ja tenia el projecte a disposició, tenen el projecte 
actualment ja a disposició per a poder consultar-lo els propietaris. 
 
Sr. Alcalde.- Nosaltres tenim el document que avui hem aprovat en el ple ordinari, que 
és... senyor secretari, el tenim aquí? Que és El Plan Especial de Reserva de Suelo de 
Patrimonio Municipal con destino a Polígono Industrial Público situado en la partida 
Soterranyes polígono 43 de Vinaròs. Que realment és el que aprovem: Someter a 
exposición pública el documento de Plan Especial de Reserva de Suelo con destino a 



 

 32/36

Polígono Industrial Público situado en la partida Soterranyes polígono 43 de Vinaròs. 
Això és el que va passar per la Comissió d’Urbanisme, que va tenir una votació i és el 
que es porta al ple. No es porta absolutament res més al ple. Això. 
 
Sr. Molinos.- Llavors, per les seues paraules dedueixo que esta documentació està a 
disposició de qualsevol propietari afectat? 
 
Sr. Alcalde.- A partir d’avui, evidentment. 
 
Sr. Molinos.- A partir d’avui sí? D’acord. Molt bé. Ara en relació i canviant de tema, 
vostés quan van començar les obres del passeig, van dir que estarien finalitzades al mes 
de juny. Un any més tard, parlant del juny de 2008, vostés anuncien que serà finalment 
l’inici d’estes obres, de la primera fase. Respecte a la urbanització de Foret i l’avinguda 
de Febrer de la Torre, vostés, vosté, es va anunciar que l’avinguda esta s’obriria al trànsit 
a l’abril. En aquell moment tampoc no van anunciar de quin any. Nosaltres ens 
preguntem si serà l’abril de 2008 quan els ciutadans podran utilitzar esta via i si ens pot 
informar de quan estarà obert, si sap vosté o si té coneixement de quan estarà obert per 
al trànsit o perquè els ciutadans puguen passejar el PAI  de la zona de Foret. 
 
Sr. Alcalde.- En el PAI de la zona de Foret, segons les últimes informacions, està 
pendent d’unes connexions d’Iberdrola i per tant com més prompte possible, 
evidentment, però, que repeteixo, estem solament i per a obrir com es va obrir el de Fora 
del Forat, però ara, repeteixo, és Iberdrola l’última, pràcticament, la Torre Orta aquella en 
la instal·lació. No li puc dir, però, les ganes que tenen els representants del Partit Popular 
perquè, crec que són les ganes de tots els que estem aquí. Vull dir, que no és retardar 
res. Vull dir, que simplement són els farragosos tràmits que hi ha en companyies 
hidroelèctriques i en el que siga. Vull dir, que s’està damunt, però la veritat és que 
esperem que per Pasqua o el mes d’abril estiga realment el Foret obert. Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Senyor Alcalde. Anem a vore. Jo veig que sí que té diligència a 
contestar, però a tots menys al Partit Popular. Té moltes preguntes, no sols de l’últim ple 
sinó de l’anterior, no parlo d’avui, sinó de plens passats. De plens en què parlàvem de 
què passava si hi havia polígon, si no hi havia. Llavors en aquell moment no es deia res, 
però ja se’n parlava, mire, el 15 de gener vosté ja tirava per la cara allò que ha recordat 
abans, del polígon del senyor Jacinto. Ja ho deia, curiosament. No és que m’ho digués 
en la Junta de Portaveus. Vosté això ho ha dit moltes vegades. Per tant, sí que 
m’agradaria que les contestés perquè hi ha moltes que són importants. Li han preguntat 
si tenim o no tenim permís de Costes per al passeig, en quina situació està, hem  
preguntat moltes coses. Si vol, m’agradaria que perdés una miqueta de temps i tant les 
que li vam traslladar a través de la seua alcaldessa en funcions en aquell moment perquè 
vostés no estaven, i totes aquelles que té pendent de contestar-nos. Però avui, crec que 
val la pena que fem algunes altres. Em pot dir si vostés han afirmat que no feia falta la 
requalificació del sòl per a este polígon? M’ho pot dir si ho han afirmat o no? 
 
Sr. Alcalde.- A vore. Jo crec que el que estem i del que va ara, porta l’informe de 
l’arquitecta, l’informe del secretari, l’informe del TAG, l’informe... Escolte senyor Juan, 
vosté sap que estem portant a terme un projecte d’exposició pública, es faran tots els 
tràmits amb tota la legalitat exquisida com es fan, i per tant, i per tant, si es requereix el 
que es requerisca tant de les administracions autonòmiques, com dels tècnics, no se’n 
passarà ni un. Què vol que li diga? Que falta això? Doncs faltarà, vull dir, però que es 
farà tot legalment, com es fa en este Ajuntament. 
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Sr. Juan.- Correcte. Mire, Senyor Alcalde. El 8 de gener quan li preguntava exactament 
el mateix, sap el que fica a l’acta? Requalificacions no en fem. Em pot dir si això és faltar 
a la veritat? Sí o no? 
 
Sr. Alcalde.- A vore. Ens vam adreçar l’arquitecta, l’alcalde i la tècnica, i des de la 
Conselleria en la Direcció Territorial de Castelló ens van dir la figura que havíem de 
seguir dins del nou ordenament de la LUV. I ens van comentar que era un canvi d’ús. I 
tota la tramitació legal es fa sota aquesta figura. I automàticament quan està, com ara ja 
està aprovat, evidentment que anirem a la Conselleria i portarem això perquè es puga 
avançar el que s’haja d’avançar. I evidentment que anirem al SEPIVA a dir-li i a donar-li 
coneixement del que estem fent.  I anirem als llocs que siga necessari per tirar endavant 
això que creem que per al poble és important, i punt.  
 
Sr. Juan.- Per tant, requalificaran sòl. Vosté ho ha negat i el seu company a l’esquerra 
també ho ha negat, però bé. Continuarem... A la seua esquerra està. Continuarem si em 
permet el senyor Balada, primer tinent d’alcalde, que no li vull llevar cap mèrit. Però clar, 
és que quan parlem que volem fer sòl públic i que en el Pla General no es va marcar 
gens de sòl públic, perdone, és que totes les propietats mentre no es compren són 
privades, encara que un Pla General tinga que alliberar futur sòl públic. No, no és este el 
tema. Vosté sap de sobra que el que ens interessa és defensar criteris generals. Cada un 
ha de defensar criteris particulars i individuals. I jo crec que estem defensant criteris 
generals. I li vull preguntar, vosté em pot dir més o menys en quant s’està sortint a 
urbanització un polígon industrial de sòl privat? per dir-ho d’alguna manera. Si no té la 
dada li la diré jo, perquè faça després una comparació i em diga... 
 
Sr. Alcalde.- Doncs, diga-m’ho vosté. 
 
Sr. Juan.- Al voltant de 93 euros. Els SUIS del costat de l’hospital, es liciten sobre eixe 
valor. Jo li pregunto; si el sòl té un valor i vostés diuen que volen disposar de sòl barat 
per a les indústries, com es fa la urbanització i portar els serveis urbanístics a aquella 
zona, que faran falta tots? Perquè si estem dient que costen entre 80 i 90 euros 
urbanitzar al voltant de la població en condicions d’infraestructures pròximes, em pot dir 
com es farà tan barat? M’ho pot contestar, això? 
 
Sr. Alcalde.- Ens ho contestarà vosté, si ha contestat la de 93 euros també es pot 
autocontestar esta. 
 
Sr. Juan.- Perdone, la de 93 perquè obrim unes pliques en les taules de contractació i ho 
veiem. Simplement per això. Jo li pregunto, com podem oferir sòl barat? Perquè clar, a 
vore si les empreses que vénen a Vinaròs pensen que els donarem el sòl, el terreny a 6 
euros. Perquè això ho vam sentir a Barcelona en un dels viatges, que vam anar a 
acompanyar... i perdone’m senyor Guimerà, que va anar la nostra companya regidora, 
doncs allí, l’empresa que vam anar a vore de plasma, pensava que podia adquirir sòl a 6 
euros. Així ens ho va traslladar. 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, per favor, estem en precs i preguntes i no estem en el punt 
anterior.  
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Sr. Guimerà.- Mire, senyor Juan. El tema és molt senzill. Esta empresa que es volia 
posar va dir que a 22.000 pessetes aquí no comprava res, que per això es quedava a 
Barcelona a la zona franca. A 22.000 pessetes, li parlo en pessetes. 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, per favor.  
 
Sr. Guimerà.- No comprava res aquí a Vinaròs, que per això es posava a la zona franca. 
Ni més ni menys. 
 
Sr. Alcalde.- ... les conversacions que porteu vosaltres dos, a la gent no li interessen, és 
que no hi ha preguntes? 
 
Sr. Juan.- Senyor Alcalde, li ho faig perquè clar, és que el problema d’estos missatges i 
estos valors son vostés els qui els llancen. El senyor Balada, primer tinent d’alcalde, 
quan ell, que porta les coses com les porta, perquè en realitat les porta a la seua manera 
i diu que només ho maneja ell i que no s’ha de posar ningú. Perquè això fins i tot el seu 
partit ho publica als diariets. 
 
Sr. Alcalde.- Quina pregunta fa senyor Juan? 
 
Sr. Juan.- Quan em deixe que li... 
 
Sr. Alcalde.- Clar que li deixo, però és que està parlant tota l’estona i no fa cap pregunta. 
És a dir, a vore, tenim un debat en uns punts, en un ordre del dia, i arriba un moment que 
diu “15. Precs i preguntes”. Mire, l’Associació de Veïns Migjorn o el Bloc diuen: “en el ple 
del mes tal li vam preguntar sobre les molèsties dels sortidors de ventilació, com està el 
tema?” Això amb un interrogant obert al començament i un altre al tancament. Això ho 
han fet tota la vida en esta sala de plens. I hi havia moments que no ens deixaven ni fer 
preguntes tampoc, en l’antic règim. I ara resulta que vosté solta discursos i discursos i 
discursos i no ens assabentem de la pregunta. 
 
Sr. Juan.- Puc continuar, Senyor Alcalde? 
 
Sr. Alcalde.- Pot preguntar. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- I si em sé la pregunta li la contestaré. 
 
Sr. Juan.- Molt bé, d’acord. Únicament li volia preguntar si creu oportú llançar missatges 
de valors de terrenys, dels valors a què es vendran estos solars a les empreses, si és 
convenient. Únicament li he preguntat això. Perquè nosaltres no ho hem fet, ha sortit des 
de l’equip de govern. Li pregunto si és convenient o no. 
 
Sr. Alcalde.- Si nosaltres no venem res. 
 
Sr. Juan.- Han dit que vendran a les empreses, que volen oferir-los sòl barat i una 
vegada el tindran les empreses, qui faran els negocis seran les empreses, no? Vosté no 
va dir que faria d’intermediari? 
 
Sr. Alcalde.- No la contesto, per favor. 
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Sr. Juan.- Doncs parlarem d’algun tema que vol que siga més breu i més concís i que a 
vosté li agrade. Parlem de l’última visita del subdelegat del Govern, el senyor Lorenzo, 
quan va vindre aquí a obrir una oficina d’estrangeria. Em pot dir on està ubicada l’oficina 
d’estrangeria? 
 
Sr. Alcalde.- S’han passat els plànols de l’edifici del Pirulí a la primera planta.  
 
Sr. Juan.- És que jo vaig entendre que ja estava oberta quan venia. 
 
Sr. Alcalde.- Escolte per favor, senyor Juan. És que, fa una pregunta, li la contesto, i ara 
resulta que vosté va entendre que l’oficina d’estrangeria estava oberta. Doncs ho va 
entendre malament. 
 
Sr. Juan.- Ja m’ha contestat. Veu, si costa poc? En l’últim ple, l’alcaldessa en funcions, 
davant d’una pregunta d’un company d’ella, el regidor, el senyor Beltrán, li va fer la 
pregunta de si sabíem alguna cosa del cinqué jutjat aquí a Vinaròs, i l’alcaldessa, 
gratament ens va informar que ja s’havia atorgat per part de l’Estat. Jo li pregunto, fa un 
mes d’això, normalment s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat. En quina setmana 
s’ha publicat el cinqué jutjat en el  Butlletí Oficial de l’Estat? 
 
Sr. Alcalde.- No ho sé. El Butlletí Oficial de l’Estat no el miro... 
 
Sr. Juan.- És que jo el consulto totes les setmanes des que ho va dir per a... 
 
Sr. Alcalde.- Si té la contestació senyor Juan, conteste-la; sí, no o abstenció. És que, 
diga, ha sortit o no ha sortit? No, doncs ja està. Una altra pregunta. 
 
Sr. Juan.- Llavors per què es fa un anunci per a donar unes expectatives que no s’han 
complit encara? 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan, la senyora alcaldessa en funcions li va dir que s’havia 
concedit el jutjat, no li va dir que havia sortit en el BOE. Ara li pregunto, ha sortit en el 
BOE? Vosté diu, no. I llavors vosté diu que ella va dir que ja ha sortit. Per favor. 
 
Sr. Juan.- Bé, en un tema com este, jo crec que era per a felicitar-nos tots, pensava que 
ja teníem esta informació perquè ja la podíem... 
 
Sr. Alcalde.- Senyora López, senyora López, per favor. 
 
Sra. López.- Sí, per aclarir-li-ho. Jo li vaig dir que s’havia aprovat el cinqué jutjat, no li 
vaig dir que demà entraria en funcionament el cinqué jutjat. No, no, per això, perquè sap 
que s’ha de publicar... 
 
Sr. Alcalde.- Senyora López, senyora López. 
 
Sra. López.- ...s’han de fer moltes coses... 
 
Sr. Alcalde.- Senyora López, senyora López. 
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Sra. López.- ...però no es fa al dia següent, la Generalitat no ho fa al dia següent... totes 
les administracions... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies senyora López.  
 
Sr. Juan.- No tinc més preguntes Senyor Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies. S’alça la sessió. 

 
 
 

 
 

L’alcalde aixeca la sessió a les vint-i-tres hores del dia que s’assenyala a 
l’encapçalament, 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 
 


