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14/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE JULIOL DE 
2008.- 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia vuit de juliol de dos mil vuit, es reuneixen, en primera 
convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. 
Jorge L. Romeu Llorach, assistit per la secretària accidental, Sra. Mª Carmen Redó Solanilla i el 
viceinterventor, Sr. 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 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA: 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
 
 
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, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE DATA 10-06-08.- Se 
sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 10-06-08, 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 a 
l’esborrany de l’acta assenyalada. 
 
D’acord amb l’anterior s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 10-06-08. 
 
 
 
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 dels llistat-relació de dates juny i juliol de 2008 de 
decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com annex corresponents al mes d’abril de 
2008. 
 
 
 
3.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL NÚMERO 6, PER IMPORT DE 63.575’57 €.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 1 de juliol de 2008. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 594/2008 emés per la Intervenció de Fons Municipal. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda:  
 
“Considerando que una vez aprobada la modificación presupuestaria necesaria para dotar de 
cobertura presupuestaria al acuerdo extrajudicial de créditos con la SGAE, es necesario 
proceder a la aprobación del mismo. Este tiene su origen en la  sentencia núm. 38 de 2008 de 
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Tercera, de fecha 29 de 
enero de 2008, asunto Sociedad General Autores, que no sólo imponía al Ayuntamiento de 
Vinaroz el pago de 20.197,74 euros, sino que en la misma se condenaba al Ayuntamiento a 
cesar toda contratación que llevara implícita el uso de propiedad intelectual de la que dicha 
Sociedad fuera administradora. 
 
Vistos el convenio de resolución extrajudicial redactado por la Intervención y la Secretaría 
Municipal. 
 
Considerando que de dirimirse, el reconocimiento de la deuda de forma judicial se causaría un 
grave perjuicio para la hacienda municipal. 
  
A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE INFORME SOBRE LA 
ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Aprobar convenio de reconocimiento extrajudicial con la SGAE, por el que se 
acuerda el pago de los derechos de autor devengados por actos organizados por este 
Ayuntamiento, durante el periodo 2003 y 2006 ambos incluidos por importe de 63.575,57 (Iva 
Incluido) y el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 6. Siendo el texto del 
convenio el que sigue : 

REUNIDOS 
 
De una parte D. Jordi Romeu Llorach, mayor de edad, con D.N.I. nº 18.893.363-J, en su condición de  Alcalde del  Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs. Asistido en este Acto con D. Jordi Romeu Granados, Secretario Acctal. del Ayuntamiento  
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Y de otra D. JOSE A. MAGDALENA GUILLÉN, mayor de edad, con D.N.I. nº 79.080.222-N, en representación de la SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES, con domicilio en Castellón, C/ Enmedio nº 11-7º A. 
 

INTERVIENEN 
 
D. Jordi Romeu Llorach, en nombre y representación del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs y D. José A. Magdalena Guillén, en nombre y 
representación de la Sociedad General de Autores y Editores (en adelante SGAE). 
 
Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para el presente otorgamiento. 
 

MANIFIESTAN 
 
I.- Que a los efectos del cumplimiento de la sentencia núm. 38 de 2008 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 
Tercera, de fecha 29 de enero de 2008, es voluntad del Ayuntamiento de Vinaròs regularizar su relación con la Sociedad General de Autores y 
Editores a los efectos de proceder al pago de los derechos de autor devengados, por la utilización de su repertorio de obras en diversos actos, 
organizados por la corporación municipal, desde el año 2003 hasta el año 2006, con motivo de las fiestas patronales y demás eventos. 
 
II.- En consecuencia con el punto anterior, ambas partes acuerdan, que los derechos de autor devengados, en base a los eventos organizados 
por el Excmo. Ayuntamiento de Vinaròs, durante el período comprendido entre los años 2003 a 2006, ambos inclusive, ascienden a 63.575,57 
€. (IVA incluido) 
 
III.- El Ayuntamiento de Vinaròs, reconoce de su absoluta responsabilidad la expresada deuda de 63.575.57 € (iva incluido) y se compromete a 
abonar dicha suma con la máxima celeridad y diligencia, una vez entre en vigor la modificación presupuestaria aprobada inicialmente por 
acuerdo de pleno de 13 de mayo de 2008, y el presente convenio sea ratificado por el Pleno de la Corporación que se ha de celebrar el próximo 
día 8 de Julio. El pago se deberá efectuar antes del próximo 31 de Julio. 
 
IV.- Así mismo, una vez recibido el pago la SGAE renuncia a cualquier reclamación administrativa o judicial referente al objeto del presente 
convenio derivada el período de validez del mismo (años 2003 a 2006). 
 
V.- La validez del presente convenio queda supeditada a la aprobación del pleno del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs del próximo día 8 de 
julio. 
 
Dicho pago se realizará en el nº de cuenta  0182-5941-49-0011501258 del BBVA. cuya titular es la Sociedad General de Autores y Editores 
 
LEIDO el presente documento por los comparecientes, lo hallan conforme y lo ratifican con sus firmas por duplicado, en el Lugar y fecha 
indicados 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos 
derivados del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 6 por importe total de 63.575,57€ (Iva 
Incluido). 
 
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería 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.- REVISIÓ DE PREUS UTE-FOBESA, DE FEBRER DE 2007 FINS A GENER DE 2008, PER 
IMPORT TOTAL DE 47.422’98 €.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de 
data 1 de juliol de 2008. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 464/2008 emés per la Intervenció de Fons municipal. 
 
 
Atesa la proposta del regidor de Serveis municipals: 
 
“RESULTANDO, que del contrato suscrito en fecha 5 de marzo de 2001 por el Ayuntamiento de 
Vinaròs con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y Fomento Benicasim 
S.A., mediante el cual se adjudica a ésta el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 
Limpieza Viaria, Limpieza de Playas y Papeleras y Mantenimiento y Conservación de Jardines 
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de la Ciudad de Vinaròs, en sus cláusulas 48 y 49 del pliego que regula el contrato se establece 
el procedimiento de revisión de precios. 
 
VISTO: La propuesta formulada por la empresa adjudicataria sobre la revisión anual de precios. 
 
VISTO: El informe del TAG de contratación de fecha 13/06/08. 
 
Previo informe de la intervención de fondos al Pleno de la Corporación se propone el siguiente 
acuerdo  
 
Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato de concesión de recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria, Limpieza de Playas y Papeleras y Mantenimiento y 
Conservación de Jardines de la Ciudad de Vinaròs para el periodo febrero 2007 enero 2008 
ambos inclusive con un incremento del 4,4%, siendo aplicable el IPC de acuerdo con los 
pliegos que rigen el contrato, reconociendo la obligación por importe de 47.422,98 €. 
 
Segundo.- Aprobar la actualización de la mensualidad que deberá aplicarse a partir de agosto 
que será de 187.536,52 €  
 
Tercero .- Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal, así como a la empresa 
adjudicataria.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL CORRESPONENT AL SUR 13, 
DESESTIMANT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL MATEIX. Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 5 de maig de 2008. 
 
Atés l’informe proposta emés conjuntament per la TAG d’Urbanisme i l’Arquitecta municipal: 
 
“Ana N. Arnau Paltor Arquitecta Municipal y M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de 
Administración Gral. del Ayuntamiento de Vinaròs, en relación con el asunto de referencia 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- Con fecha 10 de julio de 2.002, registro de entrada 9784 (registro de entrada en 
Servicios Técnicos ST/1281) se presenta ante el Ayuntamiento de Vinaròs instancia, firmada 
por D. JUAN ALBERTO OLLER SANZ, en representación de la mercantil CALVIGA SA, 
solicitando se tenga por presentada Alternativa Técnica de Programa de Actuación Integrada 
para el ámbito de la Unidad de Ejecución SUR-13 del P.G.O.U.. 
 
2.- Junto con la  instancia se presentan los siguientes documentos: 
- Memoria propia del Programa de Actuación Integrada 
- Plan Parcial con modificación del Plan General 
-Anteproyecto de urbanización 
-Justificante de haber solicitado la Cédula de Urbanización. 
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3.- La documentación presentada fue sometida a Informe técnico, en el que se concluye que  la 
documentación se halla completa y cumple los requisitos y contenido del art. 32-A y B y 29-4 de 
la L.R.A.U. 6/94. 
 
4.- Mediante resolución de alcaldía de fecha 19 de agosto de 2.002 se dispuso, someter a 
información pública la alternativa presentada de acuerdo con los trámites dispuestos en el 
artículo 46 de la LRAU. 
 
5.- Constan acreditados en el expediente, los trámites de información pública, mediante 
publicación en el diario Mediterráneo y Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 19.09.02. En 
dicho periodo se presentan alegaciones por los siguientes interesados: 
 
6.- Finalizado el plazo de 20 días de exposición pública de la alternativa técnica, se abre el 
plazo de 5 días (art. 46 LRAU), para la presentación de proposiciones jurídico-económicas. 
Durante dicho plazo se presenta, mediante escrito de fecha 21.10.02 reg. 13754, Proposición 
Jurídico Económica y Propuesta de Convenio Urbanístico del Programa de referencia, por la 
Mercantil CALVIGA SA. 
 
7. Previo examen de la documentación e informe al respecto, el Ayuntamiento en sesión 
celebrada por el Pleno de la Corporación el día 9 de marzo de 2.004, acordó  
“..............aprobar provisionalmente el programa de actuación urbanística del SUR 13,.  
3.- Decidir como modalidad de gestión, la gestión indirecta. Adjudicar provisionalmente a la 
mercantil CALVIGA SA , la ejecución del Programa, quedando condicionada a su aprobación 
definitiva y resto de trámites exigibles. 
 
4.- Una vez aprobado definitivamente con adjudicación definitiva se requerirá a la adjudicataria 
para que deposite la fianza o garantía de urbanización, equivalente al 7% de las cargas de 
urbanización. Dicha fianza deberá presentarse en el plazo de 15 días a contar desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. Asimismo en el plazo de 30 días deberá 
suscribir el Convenio urbanístico propuesto. 
 
5.- Facultar al Alcalde para la suscripción de los documentos necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo, así como para la aprobación de las modificaciones que resulten de la 
ejecución. 
 
6.-Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
7. Remitido el expediente a la Conselleria para su aprobación, ésta solicita Informes sectoriales 
a la Dirección Gral. de Carreteras y Educación. Como consecuencia de las condiciones 
impuestas por Carreteras ,la mercantil urbanizadora presenta Texto Refundido de Plan Parcial y 
Proyecto de urbanización, que tiene entrada en el Ayuntamiento en fecha 4 de junio de 2.007, 
resultando sometido a información pública mediante publicación al DOG ( DOG Nº 5626), previa 
audiencia a los propietarios afectados. En dicho trámite se han presentado alegaciones por 
parte de los siguientes propietarios: 
Alegación presentada por: 
• La agrupación de interés urbanístico, reg. de entrada 19201. 
• Ovidio Aparicio Aparicio, reg. de entrada 0190192. 
• Amador Jovaní Beltrán y Amador Jovaní Codina, reg. de entrada 019213. 
• Francisco  Miralles Lluch, reg. 19.309 
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Dichas alegaciones han sido Informadas por la arquitecta municipal en cuanto a los aspectos de 
ordenación del Planeamiento y dada audiencia del contenido de las mismas al proponente del 
Programa, la mercantil CALVIGA SA, presenta escrito solicitando se desestimen las mismas en 
base a las consideraciones que en el escrito se exponen, y que la Técnico informante suscribe . 
  
8. Dando cumplimiento al Informe del Ministerio de Fomento, se aporta Texto Refundido del 
Plan Parcial que modifica lo siguiente respecto del plan parcial aprobado provisionalmente: 
 
• Se ha eliminado las superficies de suelo destinadas a equipamiento, centros de 
transformación de las manzanas 2 y 3, en las zonas verdes, pasándolas a parcelas lucrativas. 
• Se ha ajustado el límite del sector al dominio público de la N340 y a la calle de Pío XII, es 
decir a la realidad física existente, pasando el Sector a tener una superficie de 45.872,45 m2. 
Asimismo las alineaciones se han ajustado a la línea límite de edificación de la N340 y a las 
líneas de propiedad o final de la acera en la Avda. Castellón y en Pío XII, provocando un 
reajuste de las superficies de las manzanas y parcelas respecto de las que figuraban en el plan 
parcial. 
• Se ha eliminado parte del equipamiento ZUDS, abriéndose la vía de servicio de la N340, eso 
ha obligado a obtener la superficie de equipamiento en la manzana 6, reduciendo la superficie 
de suelo destinada a ZU6. 
• Se han tenido en cuenta las nuevas superficies de suelo dotacional afectadas a su destino, 
debido a la Avda. Castellón y al barranco Capsades. No obstante se ha mantenido la 
edificabilidad total, ya que la parcela 1.1 que precisa de un estudio de detalle, permite 
materializarla. 
• Se ha adaptado la estructura viaria del sector, para cumplir con el Decreto de accesibilidad 
en medio urbano. 
• Se ha reservado suelo para materializar un 25% del techo del sector, a algún régimen de 
vivienda de protección pública. 
• Se ha convertido el vial VI en calle peatonal. 
 
Dichas modificaciones, suponen que la aprobación definitiva del Plan Parcial sea de aprobación 
definitiva municipal, como así se indica en el escrito remitido por la Conselleria, de fecha de 
entrada 7 de abril de 2.008.  
 
Visto lo expuesto las Técnicos que suscriben PROPONEN 
 
Aprobar el Texto Refundido del Plan Parcial correspondiente al SUR 13, desestimado las 
alegaciones presentadas al mismo y en consecuencia elevar el acuerdo adoptado por el Pleno 
en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2.004, de aprobación provisional del programa de 
actuación integrada, a definitivo.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta 
d’acord amb 19 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 9 vots PP) i 1 abstenció (BLOC).  
 
 
 
6.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
DE 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS CONVENIS DE CESSIÓ AMB RESERVA 
D’APROFITAMENT EN LA UE2R14.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de 
l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència aprovant-se per unanimitat. 

Comentario [AdV1]: Modifica
t pel Ple en sessió de data 12-08-08

Comentario [AdV2]: Modifica
t pel Ple en sessió de data 12-08-08

Comentario [AdV3]: Modifica
t pel Ple en sessió de data 12-08-08
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Atés el dictamen de comissió informativa d’Urbanisme de data 7 de juliol de 2008. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme: 
 
“El presidente de la Comisión Informativa somete a Dictamen de la comisión, la aprobación de 
los convenios de cesión con reserva de aprovechamiento, en la Unidad de Ejecución 
residencial UE2R14, correspondientes a los inmuebles sitos en paso Colón números 20, 21, 24, 
25 y 26, afectados por la alineación del Paseo Colón e incluidos en la citada unidad de 
ejecución.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN RELACIÓ A LA POSADA 
EN MARXA D’UN SERVEI DE RODALIES ENTRE VINARÒS I CASTELLÓ.- Pel Sr. alcalde es 
dóna compte de la urgència de l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència aprovant-
se per unanimitat. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del PP en relació a la posada en marxa d’un 
servei de rodalies entre Vinaròs i Castelló: 
 
“Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, en 
nom i representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, 
article 97.3, i com a Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Vinaròs 
presenta al Ple la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
És un fet innegable que Vinaròs està a una distancia més que considerable de la capital de 
província, Castelló, i per tant llunyana físicament per a mantindre unes relacions fluides tant en 
l’àmbit econòmic, laboral, sanitari, d’estudis o de qualsevol antre tipus. 
 
El fet que Vinaròs siga capital de comarca i per tant nucli de molts serveis administratius fa que 
gent de tota la comarca estigue obligada a desplaçar-se a Vinaròs per a realitzar tràmits en la 
Delegació d’Hisenda, Servef, etc... 
 
De la mateixa forma molts ciutadans de la nostra comarca se veuen obligats a desplaçar-se a 
Castelló per tal de realitzar proves i revisions mèdiques. Dins del mateix camp actualment són 
més d’un centenar els treballadors que viuen a Castelló i en les seues rodalies i que treballen 
en els centres de salut de la nostra comarca o en l’Hospital Comarcal de Vinaròs. 
 
Els jutjats de Vinaròs són també origen i destí de centenars de ciutadans de la nostra comarca i 
que veuen com no hi cap forma relativament ràpida i econòmica de desplaçar-se fins a Vinaròs. 
 
Els estudiants universitaris de la nostra ciutat que estudien a Castelló són un col·lectiu que se 
veu enormement perjudicat per la falta d’un mitjà de transport que els permeta anar i tornar 
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cada dia a la universitat. Este fet genera una despesa extraordinària que han d’assumir 
íntegrament les famílies de la nostra ciutat. A més a més ocasiona que la joventut del nostre 
poble no s’integre en la vida quotidiana de Vinaròs perquè durant la setmana no viu a Vinaròs. 
Segons dades facilitades per la Universitat Jaume I durant el curs 2007/2008 eren 242 els 
alumnes de Vinaròs matriculats en eixa Universitat i el total d’alumnes del Baix Maestrat era de 
761.  
 
Atès que actualment les comunicacions entre Vinaròs i Castelló se limiten a una N-340 saturada 
i perillosa i una Autopista AP-7 inviable per a una economia familiar de tipo mig obligada a 
desplaçar-se diàriament, cal apostar i apostem per un servei ferroviari públic, de qualitat i que 
done el servei que se mereixen els més de 75.000 habitants de la comarca del Baix Maestrat. 
 
Atès que de res han servit les promeses de la Taula del Sénia que acordà l’any 2003 exigir la 
millora dels trens de rodalies a la nostra comarca i que 5 anys després no te cap esperança de 
millora. 
 
Atès que de res han servit les cartes enviades des de Noves Generacions de Vinaròs al 
President del Govern i a la Ministra de Foment l’any 2005 i 2008 on reclamàvem un augment 
del servei de Rodalies i la millora de la qualitat en el servei. 
 
Atès que el Subdelegat del Govern no ha respós a la nostra sol·licitud per a fer un front comú 
per a reclamar la millora del servei de Rodalies. 
 
El Partit Popular de Vinaròs considerem que no hem de perdre un minut més i hem de 
presionar per tal de fer sentir la nostra veu i veure solucionat un problema que arrastrem des de 
fa anys i que es un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans valencians. 
 
Per totes estes raons, se proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Exigir al Govern Central la posada en marxa d’un servei de Rodalies entre les ciutats de 
Castelló i Vinaròs. 
 
2.- Exigir al Govern Central que transferisca les competències en matèria de trens de Rodalies 
amb la seua corresponent dotació pressupostària. 
 
3.- Traslladar el present acord a tots els municipis de la comarca del Baix Maestrat així com a 
tots els Ajuntaments per on passe la línia ferroviària entre Castelló i Vinaròs, així com a la 
Subdelegació del Govern a la Comunitat Valenciana, el Govern Autonòmic i al Govern Central.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE EN RELACIÓ A LA LLEI 
PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I PROTECCIÓ DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDENCIA.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de l’assumpte esmentat. Se 
sotmet a votació la urgència aprovant-se per unanimitat. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del PSOE en relació a la Llei per a l’autonomia 
personal i protecció de les persones en situació de dependència: 
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”Librada López Miralles., portaveu del Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Vinaròs en 
nom i representació del mateix, presenta, per al seu debat i aprovació, la següent 
 
MOCIÓ 

 
En 2007, va ser aprovada la Llei per a l’Autonomia Personal i Protecció de les Persones en 
Situació de Dependència, constituint un dret universal de les persones i quart pilar de l’Estat del 
Benestar, equivalent en importància a l’educació o la sanitat, garantint a les persones en 
discapacitat o en situació de dependència l’accés als serveis socials o prestacions que 
necessiten. 
 
És la mesura social de més llarg abast adoptada en la IX legislatura pel Govern d’Espanya. 
 
L’aprovació de la Llei de Dependència ha consolidat pera a tots i totes les ciutadanes d’aquest 
país un nou dret, i ha significat l’ampliació i consolidació de l’Estat del Benestar i sobretot ha fet 
justícia amb aquelles persones que més necessitats tenen d’una atenció, provocada per la 
discapacitat, envelliment o malaltia crònica, sent fins ara la família l’única cuidadora, creant amb 
això situacions de vulnerabilitat, sobrecàrrega i abandó molt importants. Més de 120.000 
valencians i valencianes, tindran dret a atenció per trobar-se en esta situació. 120.000 famílies 
tindran dret a un recurs en funció del grau de dependència reconegut després de la seva 
valoració. 
 
L’atenció a la dependència es desenvolupa con a part de les competències de les comunitats 
autònomes, sent estes les competents en la seua gestió, la qual cosa ha motivat situacions 
distintes, creant desigualtat entre uns ciutadans i altres, en funció de la voluntat legisladora de 
la Comunitat Autònoma on cada persona visca.  
 
L’aplicació d’esta Llei en la Comunitat Valenciana s’ha dotat per a l’any 2008 amb un 
pressupost de 871 milions d’euros i està previst que fins  el 2015, la Comunitat Valenciana 
rebrà de l’Estat una aportació de 467 milions d’euros. La Llei de Dependència compta amb un 
pressupost propi i generarà una dinàmica econòmica positiva amb la creació de 36.000 nous 
llocs de treball, en la seua gran majoria, per a les dones. 
 
No obstant això, des que s’aprovara en la passada legislatura la Llei de la Dependència, 
l’aplicació en la nostra Comunitat ha vingut marcada pel retard, el boicot i la falta de recursos 
per a la seua posada en marxa per la Generalitat Valenciana. La Comunitat Valenciana es troba 
en el lloc 16 del rànquing en l’índex de cobertura de Serveis Socials per a persones majors de 
tota Espanya.  
 
Es tracta d’una situació que els socialistes venim denunciant fermament des que començara 
l’actitud d’inoperància del Consell cap a l’aplicació dels mecanismes necessaris perquè este 
nou dret es convertisca en una realitat, també, per als ciutadans valencians. 
 
El Govern d’Espanya, al llarg de la passada legislatura va invertir 93 milions d’euros a què cal 
sumar els 84,2 aprovats per a enguany. En total, quasi 178 milions d’euros que el Govern 
central ha donat a la nostra comunitat per a la posada en marxa dels mecanismes i ajudes que 
garantisquen el funcionament d’esta Llei. 
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Com a mostra de la falta d’interés que el Govern de la Generalitat està tenint en esta matèria 
hem de subratllar que 595.000 euros han hagut de ser tornats al Ministeri del Treball i afers 
Socials fins al 2007, per no haver siguts aplicats en la gestió de la Llei de Dependència. 
 
71.000 valencians han sol·licitat les ajudes , però la concessió de les mateixes està suposant un 
caos per la falta d’operativitat de la Conselleria de Benestar Social. En data 31 de desembre, 
16.000 sol·licituds havien superat el termini de sis mesos sense resoldre, i en data d’avui 
podríem estar partlant aproximadament de 30.000. 
 
Els Centres Base de Valoració de Minusvalies que, amb 87 tècnics valoradors en servei, ja han 
acumulat una llista d’espera que ascendeix a les 45.000 persones, tarden una mitjana d’un any 
per a la tramitació d’un informe. 
La Conselleria de Benestar Social està incomplint directament la Llei de Dependència a 
l’externalitzar (privatitzar) les valoracions de les persones dependents, igual que ha privatitzat la 
gestió dels serveis  i prestacions. La Llei prescriu a les Administracions que tots estos serveis 
han de realitzar-se per organismes públics i no per empreses privades concessionàries. 
 
La Llei 39/2006 de Promoció de l’autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència, aprovada el 14 de desembre i que va entrar en vigor l’1 de gener de 2007 marca 
de forma clara que els nivells I i II de la gran dependència han de ser valorats, i adjudicats els 
seus recursos al llarg del 2007, i 8.000 més del nivell 2 en el 2008. 
 
De la mateixa manera, i després de l’acord de la Comissió Interterritorial (CC.AA- Estat) queda 
definida la valoració, l’elaboració del PIA(Pla Individual d’Atenció), així con el decret de nivells 
de prestació garantits per part de l’Estat i comunitats autònomes. Per tant, no té cap sentit que 
a la Comunitat Valenciana la desinformació, la falta de valoradors, la falta de resposta a les 
famílies amb majors necessitats, estiga sent la resposta a l’aplicació d’aquesta Llei. 
 
El Consell de la Generalitat, per Decret 35/2007 de 30 de març, va determinar la presència i 
participació dels ajuntaments en el Consell Interterritorial, òrgan que ha de supervisar, debatre i 
examinar el desplegament de la Llei. A hores d’ara, l’esmentat òrgan encara no ha sigut 
convocat. 
 
L’Ajuntament de Vinaròs i a través dels seu Departament de Serveis Socials ha rebut més de 
76 sol·licituds,.....incidències,....queixes, i 3 expedients resolts. 
 
Per tot allò que s’ha exposat, sotmetem al debat i consideració del Ple de la Corporació, la 
següent proposta d’acord: 
 
PRIMER: Manifestar la nostra preocupació per retard en la valoració i escassetat injustificable 
del número de valoradors que exigix la posada en marxa de la Llei, així com la desinformació 
que estem sotmeses les corporacions locals i per tant, els usuaris/es que requerixen l’agilitat en 
l’aplicació d’esta Llei, al no poder accedir a un dret per la falta de voluntat política de la 
Generalitat Valenciana. 
 
SEGON: Exigir al Consell que abandone la seua actitud obstruccionista i que done resposta a 
les més de 61.000 sol·licituds tramitades, instant a la Generalitat a agilitzar la valoració i 
resolució de les sol·licituds pendents. 
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TERCER: Instar els ciutadans i ciutadanes de Vinaròs a presentar davant de la Generalitat 
Valenciana i davant  la Síndica de Greuges les reclamacions oportunes perl retard en la gestió 
del seus expedients. 
 
QUART: Instar al la Generalitat Valenciana a convocar amb caràcter d’urgència, el Consell 
Interterritorial als efectes de determinar, tal com establix el Decret 35/2007 del consell, el 
desenvolupament de la Llei i la implicació de les corporacions locals. 
 
CINQUÉ: Que la Generalitat Valenciana dote, amb caràcter d’urgència, als ajuntaments dels 
professionals necessaris per a poder fer front als Plans D’Atenció Idividualtzada. 
 
SISÉ: Instar a la Generalitat Valenciana a establir mecanismes de llistes d’espera públiques, 
per registre institucional en funció de peticions d’usuaris/es, mantenint la prioritat sobre aquelles 
persones que en este moment no tinguen cap recurs. 
 
SETÉ: Que l’Ajuntament de Vinaròs inste al Govern Valencià a eliminar la disposició addicional 
11 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2008, que establix 
que les persones valorades per la Generalitat han d’entendre que la seua sol·licitud ha sigut 
desestimada si no han rebut resposta en el termini de sis mesos. 
 
VUITÉ: Remetre el contingut d’este a: 
 
- President de la Generalitat Valenciana 
- Conselleria de Benestar Social 
- Corts Valencianes 
- Grups parlamentaris en les Corts Valencianes” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta 
d’acord amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 9 vots en contra 
(PP).  
 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN RELACIÓ A LA LLEI DE 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de l’assumpte esmentat. 
Se sotmet a votació la urgència aprovant-se per unanimitat. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del PSOE en relació a la Llei per a l’autonomia 
personal i protecció de les persones en situació de dependència: 
 
“Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, en 
nom i representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, 
article 97.3, i com a Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Vinaròs 
presenta al Ple la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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A l'haver transcorregut un any des de la posada en marxa de la Llei de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, el seu desplegament 
i aplicació han permés constatar que és necessari realitzar una revisió urgent de molts dels 
continguts de la Llei, especialment per a aconseguir la plena aplicació de l'acció protectora del 
Sistema. 
 
En primer lloc, s'estan produint situacions de desigualtat en funció del territori on residisquen les 
persones dependents que poden acollir-se a la norma, tant de respecte del contingut i qualitat 
de les prestacions així com a les condicions d'accés als servicis. 
 
El procediment establit en la Llei per a aconseguir el reconeixement del dret, des de la 
presentació de sol·licituds fins que l'usuari rep la prestació corresponent, s'ha demostrat llarg i 
tècnicament complicat: sol·licitud, valoració, reconeixement de dependència, resolució de grau i 
nivell, càlcul de capacitat econòmica, determinació d'aportació de l'usuari, elaboració del pla 
individualitzat d'atenció, consulta i elecció del ciutadà, reconeixement de prestació, alta en la 
seguretat social, recepció de l'ajuda, etc.  
 
Junt amb este evident llast, que dificulta la millor i més eficaç de les aplicacions, a més els fets i 
les justes reivindicacions de les associacions i col·lectius afectats demostren que és necessària 
la revisió del procediment de valoració per a tindre en consideració les característiques 
d'algunes discapacitats i col·lectius, especialment les de malaltia mental, a fi de garantir que 
tinguen un accés efectiu al sistema de dependència i promoció de l'autonomia personal. 
 
El sistema informàtic, instrument fonamental per al pagament de la prestació o dels servicis 
reconeguts i garant de la transparència informativa del sistema, no està donant la resposta que 
exigixen les necessitats actuals. 
 
El model de finançament sobre el qual s'ha basat la Llei és insostenible en el temps i no 
assegura la viabilitat del sistema. L'actual sistema de finançament que s'ha utilitzat ha sigut 
arbitrari i discrecional. Així, s'han firmat convenis amb determinades comunitats autònomes, 
discriminant a altres, seguint criteris totalment subjectius, que perjudiquen tant la Comunitat 
Valenciana com a tots els ajuntaments. 
 
D'altra banda, en data d’avui, la Comunitat Valenciana encara seguix sense tindre una proposta 
clara de finançament del Govern de la nació per a enguany, sense que existisca un esborrany 
de conveni per a establir el finançament del sistema. Prorrogar esta incertesa en el temps, 
perjudica directament el ciutadà ja que impedix una eficaç gestió i planificació dels recursos. 
 
A més, no podem oblidar que segons el Llibre Blanc de la dependència, el cost de la Llei per al 
2014 supera els 7.000 milions d'euros en la Comunitat Valenciana.  
 
Davant d'esta situació, i a fi que els usuaris reben el dret que li correspon per Llei, l'Estat no ha 
de canviar únicament el sistema de finançament de la Llei de la Dependència sinó que el nou 
sistema de finançament autonòmic ha d'ajustar-se a les necessitats sorgides en cada Comunitat 
Autonòmica en l'aplicació de la Llei. 
Finalment, resulta imprescindible establir mecanismes de coordinació amb el nostre Sistema 
Nacional de Salut, la Seguretat Social i l'Administració Tributària de l'Estat per estar implicats en 
el procés. 
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En virtut d'això, sol·licite l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Que El Govern de la nació formalitze un Pacte d'Estat que assegure la sostenibilitat 
econòmica del Sistema d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, de manera que 
s'assegure l'acció protectora en condicions d'igualtat per a tot el territori nacional. 
 
SEGON.- Que El Govern de la nació avance, de forma urgent a enguany 2008, la revisió 
prevista en la pròpia Llei per al 2009, i que en la dita revisió es contemplen els punts següents: 

1. L'aportació de l'Estat ha de ser la suma del que en l'actualitat s'entén com “nivell 
mínim” més el “nivell acordat”, de manera que a partir d'este moment només existisca un 
únic nivell de l'Estat. Este nivell ha de ser el dret bàsic que li correspon a l'usuari. 
2. La Generalitat completarà la diferència entre este nou nivell bàsic i el cost real dels 
servicis que es presten i complementarà, així mateix, i de conformitat a les seues 
disponibilitats pressupostàries, un percentatge en la millora de les prestacions referides a 
les persones amb discapacitat, que actualment en la nostra Comunitat és del 15%. 
3. Mentres se substància el Pacte d'Estat, les necessitats financeres addicionals de les 
comunitats autònomes deuen ser acordades en el si del Consell de Política Fiscal i 
Financera per a dotar-les de fons suficients per al Desplegament de La Llei. 
4. A fi que les persones dependents i les seues famílies puguen beneficiar-se de les 
prestacions i servicis previstos en la Llei, amb la major celeritat possible, haurà de 
simplificar-se el sistema de gestió. 

 
TERCER.- Que El Govern de la nació aprove en el Consell Territorial, per consens de totes les 
comunitats autònomes i de l'Estat, els 2 decrets pendents d'elaborar, el d'acreditació de centres 
i el de copago.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar la proposta anterior, per 
10 vots a favor (9 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSOE i 3 vots PVI), i el vot 
de qualitat de la Presidència en segona votació. 
 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Alcalde.- Senyora López. 
 
Sra. López.- Sí. A vore, li faré les preguntes de l'Associació de Veïns Migjorn. Per a començar, 
un parell de precs.  
A molts llocs del poble, especialment a la carretera de la costa nord, els arbustos que hi ha a la 
vora de les tanques dels xalets envaeixen els vials, preguem que se'ls passe avís als propietaris 
per a segar-los.  
Moltes parades del transport públic no tenen ni seients ni marquesines, preguem que es posen i 
fomentar l'ús del transport públic. 
Això són dos precs i ara li faré les preguntes. Li les faig totes seguides? 
 
Sr. Alcalde.- Perdó, sobre els dos precs, precisament avui informaven perquè fa dos dies la 
brigada verda està actuant en tot el que és la zona turística nord perquè per ordenança la neteja 
de solars requereix de tota una tramitació, en la qual si no l'executen, subsidiàriament l'ha de fer 
l'Ajuntament, però aquí es tractava d'envair el vial públic i per tant la brigada verda està actuant 
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ja fa dos dies. Fonamentalment ha començat per netejar aquelles zones que tapaven senyals 
de trànsit i estan fent una bona feina que d'alguna manera, no sé a quina altura estan però que 
en dos o tres dies les tindran netejades més ràpidament que instant administrativament a cada 
propietari, i en el que s'està actuant és en referència a, repeteixo, als vianants els molesta i han 
de sortir al mig de la carretera, i els senyals de trànsit les estan fent d'una manera... I sí que és 
veritat, i està. Quant a les marquesines i mobiliari urbà, des de la Regidoria de Serveis ho estem 
mirant, són molt cares aquestes marquesines que estem veient, de veure si hi ha algun conveni 
o fórmula en publicitat i en pagament de l'Ajuntament per a poder fer aquests dos precs.  
 
Sra. López.- D’acord, doncs ara faig les preguntes. La construcció, creiem, d'un restaurant, al 
passeig de Fora del Forat, té permís de Costes? És legal? Com és que no guarda la distància 
reglamentària? 
A la Foradada, en fer el passeig han tallat el pas de vigilància i salvament que ha de ser de 6 
metres, tenen permís de Costes? Tenen permís dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament?  
El dia 16/08/2007 presentàrem a l'Ajuntament una instància en què demanàvem informació per 
unes obres a la costa nord entre les fites 62 i 64. No hem rebut contestació, com està la legalitat 
de l'obra, que tampoc guarda els 6 metres de vigilància i salvament?   
Una altra. La cafeteria Miralls tapa el carrer de Safon amb taules i cadires. A tot el poble es fa 
una ocupació de l'espai públic excessiu. Pensen fer una normativa o fer-la complir si ja existeix? 
En la confluència de Costa i Borràs, Santa Magdalena i passeig hi havia un pas de zebra amb 
rebaixos. Han fet la vorera nova i no s'han fet. Pensen fer-los? Per què no s'han fet abans? No 
hagués estat millor i més barat?  
Al passeig del PAI de Foret no tenen arbres, no tenen ombra, ni bancs, pensen posar-ne? Què 
s'ha de posar? Al PAI del Fora del Forat a continuació del futur hotel, el cartell de propaganda 
diu que és zona verda. Per què no s'ha arreglat i no s'han plantat ni arbres ni palmeres? 
Una altra. Per què estan parades les obres de l'hotel? 
Ens han arribat queixes del veïnat de l'excessiu soroll de la carpa jove, poden posar-hi remei?  
I ara les preguntes reiteratives com són; la gravera, el Molí de Noguera, les portes de l'auditori i 
les antenes de l'ermita.  
I per acabar, volem fer una altra pregunta que la farem també reiterativa fins que es porte a 
terme. El Pla General de Jacinto i Rokiski, entre parèntesis “p” pel morro, no cal que ens diguen 
els beneficis que aquest Pla ha portat al poble. Quan el derogaran, reformaran o faran un altre? 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Respecte a la primera pregunta, es va fer una... la que fa referència al passeig de 
Fora del Forat i que s'estan iniciant les obres per a instal·lar un bar restaurant o un xiringuito o 
com es vulga dir, va ser la mateixa Costes la que va delimitar la zona d'afecció de costes, vull 
dir, el projecte està aprovat per l'Ajuntament però la delimitació la va fer i van venir 
expressament de Costes de Castelló, per tant, té el permís; i la tramitació del projecte ha sigut a 
través d'Urbanisme. Costes ha delimitat i l'Ajuntament ha aprovat el projecte d'acord al concurs 
subhasta que es va fer en el seu moment.  
Referit al que fa referència a la Foradada, que no podien passar els banyistes i els vianants, sí 
que és veritat que estava tancat el camí... sí, sí. Va estar tancat, no es podia... també és un 
projecte, és una unitat d'execució que té la delimitació de Costes, i van arribar protestes a 
l'Ajuntament, i era que estava tancat perquè mentre s'estava fent l'obra no deixaven passar, 
lògicament. Quan va venir el bon temps ens vam adreçar perquè s'obrigués i ara sí que es pot 
arribar a la platja de la Foradada, fins que hagen finalitzat les obres d'urbanització, almenys el 
que era la vorera que està oberta. I tornem a dir, vull dir, que l'aprovació del projecte quant a la 
delimitació o els límits els va marcar Costes, que no els va marcar l'Ajuntament en cap moment. 
I tenen permís dels Serveis Tècnics quant al projecte constructiu. 
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En el que fa referència també, que és un tema que portem, les fites 62 i 64 en la zona turística 
nord, la mateixa contestació, és a dir, és Costes, qualsevol projecte que està afectat per la línia 
de Costes no té l'aprovació d'Urbanisme mentre Costes no dóna el permís. Sí que és una tanca 
que fa un poc de ziga-zaga, i és d'on han fet la fitació o la delimitació Costes. Torno a repetir, 
que qualsevol projecte d'aquests si no té l'informe favorable de Costes, i ens consta també la 
vigilància que es fa tant en els barets de la platja com en les construccions que es fan, pensem 
que són bastant estrictes i qualsevol element que es mou hi ha denúncia corresponent per part 
de Costes. 
Referit a la cafeteria Miralls i per al carrer de Safon, va ser el mateix equip de govern ja quan es 
va inaugurar La Mera, qui va proposar que la ubicació fos de cara al carrer de Safon perquè 
d'alguna forma en estar obert des del carrer Major i des de la plaça de Sant Agustí, al mínim 
forat que hi havia es provocava que alguna persona o que algun vehicle fes circulació per la 
mateixa Mera. Que s’excedisquen, que es menegen les cadires és, lògicament, tasca de la 
Policia Local a la qual se li ha donat instruccions, ara en aquests mesos d'estiu, que es controle 
l'ocupació. S'ha de dir que quan l'Ajuntament dóna ocupació dóna unes targetes i tenen 
l'obligació els diferents establiments de tenir-les visualment tant per als ciutadans com per a la 
Policia, amb els metres d'ocupació i amb el període d'ocupació que tenen, vull dir, que és 
pràcticament com la llicència municipal d'activitat i se'ls fa un cartonet quan fan la petició i quan 
paguen la taxa. Repeteixo, l'excés o la més o menys ocupació, però repeteixo que l'ocupació va 
ser demanada pel mateix Ajuntament en la part que dóna al carrer de Safon. 
Sí que és veritat que en la confluència Costa i Borràs, Santa Magdalena i passeig, l'empresa 
haurà de fer el rebaix corresponent quan hàgem localitzat, dins de la provisionalitat que hi ha, la 
pintada del pas de vianants. S'ha de fer i lògicament si hi havia, s'ha de complir.  
Com en tots els PAI, ens ha ocorregut en el Fora del Forat i en el Foret, s'ha demanat dins del 
projecte una determinada vegetació però ens consta que, com s'ha fet en el Fora del Forat, que 
Serveis actua en plantació i en reforçament d'arbres allí on facen falta. Ha ocorregut en Fora del 
Forat on s'ha fet una plantació de pins i lògicament quan recepcionem l'obra es plantaran els 
arbres que hi ha en el projecte. Estaran més encertats o menys encertats. Quan es faça la 
recepció es veurà, d'alguna manera, la pròpia utilitat que es faça de la zona verda, si requereix 
d'un reforçament... llavors el fa l'Ajuntament.  
Referit també al Fora del Forat, a l'hotel, sí que hi ha una zona verda. Aquella zona verda en el 
futur desenvolupament de l'hotel s'utilitzarà el subsòl com a aparcament de l'hotel. En el plenari 
ja es va fer, es va aprovar, i per això no ha agafat la urbanització de la part de dalt, lògicament, 
l'hauran de completar els propietaris de l'hotel, perquè el mateix urbanitzador no anava a fer-la 
per a després desfer-la automàticament o en el termini d'uns mesos. Lògicament li podem 
demanar, com s'emetrà a partir d'ara en aquests PAIs que de moment no es construeixen, 
complir l'ordenança de neteja i tancament dels solars. Ja saben que no es faran tan bé com 
s'han fet en Foret, però almenys que tinguen la dignitat en zona que ja és transitable, i que 
repeteixo, es procedirà a això. Estan parades les obres de l'hotel, lògicament i entre altres 
coses, pel ban d'Alcaldia sobre els mesos d'estiu, van molt poquet a poquet, falta alguna 
tramitació encara a Urbanisme i lògicament quan les tinguen totes continuaran. Això és el que 
ens han fet arribar els propietaris.  
I respecte al soroll de la carpa jove, com al soroll de l'envelat, suposo, i hi ha hagut, evidentment 
al llarg de les festes, protestes pel soroll. Vull dir, ha desaparegut la carpa jove, ha desaparegut 
l'envelat, si hem de demanar disculpes les demanem, però que lògicament eren festes i 
assumim d'alguna manera les crítiques però que, bé, són festes, no podem dir res més. 
La gravera està com estava, el Molí de Noguera de moment en aquesta convocatòria, ho hem 
comentat en la Junta de Portaveus, no hem entrat en l'Escola Taller. Tenim i ho treballarem tots 
els grups polítics en la següent convocatòria que és en novembre, esperem tenir una mica més 
de sort i més força en aquesta segona convocatòria, que repeteixo, es resoldrà abans de final 
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d'any. Hi havia moltes peticions i s'han triat unes. En aquest cas no ha entrat el Molí de Noguera 
i això és cosa de fa pocs dies. 
Referit a les antenes de l'ermita, estem a l'espera ja de la finalització de la reordenació del Pla 
Especial. Nosaltres esperem poder comprar el terreny que és el que ha de ser la seu o la zona 
de les antenes de l'ermita. 
I les portes de l'auditori, doncs, estem en això, no les hem fet, evidentment que no les hem fet. 
Derogar, reformar o fer un altre Pla General, doncs, la veritat és que és tasca important, molt 
grossa, ho hem d'anar pensant. 
 
Sr. Gandia.- Moltes gràcies Senyor Alcalde. Només simplement dir-li que des del mes de juliol 
de 2007 a l'últim ple del mes de juny de 2008, han passat els dotze primers plens ordinaris de 
l'any. En eixos plens el Partit Popular ha anat fent precs i preguntes que per part de l'equip de 
govern i per part de vostés especialment, perquè van dirigits a vostés, no s'han contestat i per 
això, en senyal de protesta, avui el Partit Popular no farà cap pregunta per a veure si li donem 
un mes de temps i en este mes s'anima a contestar tot allò que té pendent. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies senyor Gandia. Li ho agraeixo enormement. S'alça la sessió. 

 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22:00 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 
La secretaria acctal. L’alcalde 
 
 
 
Mª Carmen Redó Solanilla Jorge Romeu Llorach 

 
 
 
  
 


