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19/08 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 
D’OCTUBRE DE 2008  
 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia catorze d’octubre 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 pel secretari accidental, 
Sr. Jordi Romeu Granados i el viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza, els 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 
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 09-09-08.- 
Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 09-09-08, que 
prèviament s’ha distribuït a tots els membres, juntament amb la convocatòria i l’ordre 
del dia de la present sessió. 



 

 
2/32

 
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 09-
09-08. 
 
 
 
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 data setembre 
de 2008 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com annex 
corresponents als mesos de juny i agost de 2008. 
 
 
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE 
CRÈDIT PER IMPORT DE 29.293,53 €.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2008. 
  
Atés l’informe de fiscalització núm. 802/2008 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la proposta emesa per l’Alcaldia: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por el Concejal de Urbanismo el 8 de septiembre 
de 2008 cuyos considerandos son los que siguen: 
 
“Vista la certificación nº 5 y liquidación de las obras desarrolladas en la Calle del Ángel,  
Considerando que dicha obra tiene un sobre coste de 29.293,53 € debido a la 
aplicación del Plan de Accesibilidad Municipal, aprobado con posterioridad al proyecto. 
  
Considerando que puesto que las obras se han realizado es necesario dotar de 
cobertura presupuestaria el exceso, no pudiéndose demorar este al próximo ejercicio ” 
 
Visto el informe de la intervención de fondos nº 802/2008 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO INFORME SOBRE  LA ADOPCIÓN 
DEL SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERA.- La realización de una modificación presupuestaria en la modalidad de 
suplemento de crédito para financiar la adecuación Plan Municipal de Accesibilidad de 
la obra de renovación e implantación de dotaciones urbanísticas en la Calle del Ángel 
cuyo importe total asciende a 29.293,53 euros que incrementará la partida 
432.611.19.07 “Calle Angel POYs 2008”. Dicha modificación será financiada con el 
remanente líquido de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del 
ejercicio 2007.  
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SEGUNDO.- Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 
169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales” 
 
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 
10 vots en contra (PP). 
 
 
 
4.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI PER IMPORT DE 54.000,00 € (53/08).- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2008. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 840/2008 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la proposta emesa per l’Alcaldia: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por el Concejal de Recursos Humanos el 18 de 
septiembre de 2008 cuyos considerandos son los que siguen: 
 
“Vistas las instancias presentadas por los familiares de los funcionarios fallecidos, D. 
Agustín Baila Blanchell , D. Manuel Ruiz Cordero y D. Juan Francisco Alcazar Beltrán  
 
Considerando que habiéndose iniciado procedimiento para otorgar la indemnización 
prevista en el artículo 9.1.a) del anejo del acuerdo de Relaciones Laborales del 
personal funcionario del Ayuntamiento (2005 – 2006). Es preciso dotar de cobertura 
presupuestaria el pago de la citada indemnización. 
 
Considerando que el gasto no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, no 
existiendo dotación presupuestaria en el presente.”  
 
Visto el informe de la intervención de fondos nº 840/2008 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO INFORME SOBRE  LA ADOPCIÓN 
DEL SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERA.-  La realización de una modificación presupuestaria en la modalidad de 
crédito extraordinario para pagar las indemnizaciones previstas en el artículo 9.1.a) del 
anejo del acuerdo de Relaciones Laborales del personal funcionario del Ayuntamiento 
(2005 – 2006). cuyo importe total asciende a 54.000,00 euros con cargo a la partida 
121.161.06.08 “Indemnizaciones por fallecimiento de personal funcionario”. Dicha 
modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2007.  
 
SEGUNDO.- Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 
169.1 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales. 
 
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos 
oportunos.” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
5.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 10 PER IMPORT DE 37.520,57 €.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2008. 
  
Atés l’informe de fiscalització núm. 810/2008 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la proposta emesa pel regidor d’Hisenda: 
 
“Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos nº 10. 
 
Visto el informe nº 811/2008 de la Intervención municipal, general sobre expediente. 
Considerando que a pesar de las deficiencias en la contratación, habiéndose contraído 
las obligaciones es necesario hacer frente al pago de las mismas, dado que de lo 
contrario 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 el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 10, 
así como la factura número 50-WP5-CA005 de 10/06/08 que conforma el mismo. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los 
pagos derivados del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 10 por importe total de 
37.520,57€ a la mercantil FERROVIAL AGROMAN SA. 
 
TERCERO.- Condicionar la validez del punto segundo a la aprobación y posterior 
entrada en vigor de las modificaciones presupuestarias que financian el reconocimiento 
extrajudicial” 
 
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 
10 vots en contra (PP). 
 
 
 
6.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 11 PER IMPORT DE 54.000,00 €.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2008. 
  
Atés l’informe de fiscalització núm. 857/2008 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la proposta emesa pel regidor d’Hisenda: 
 
“Vistas las instancias presentadas por los familiares de los funcionarios, fallecidos, D. 
Agustín Baila Blanchell, D. Manuel Ruiz Cordero y D. Juan Fco. Alcazar Beltrán. 
 
Vistos los informes de la TAG de gestión de personal. 
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Considerando que el anexo del convenio colectivo, vincula moralmente a esta 
Corporación con sus empleados, prestando asistencia a las familias de los difuntos en 
tan doloroso trance, y que por tanto es preciso cumplir lo que se acordó en la mesa de 
negociación. 
 
Previo informe de la Intervención de fondos 
 
A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE INFORME SOBRE LA 
ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento del artículo 9 del anexo del acuerdo de relaciones 
laborales del personal del Ayuntamiento de Vinaròs, aprobar las indemnizaciones por 
fallecimiento de los siguientes funcionarios: D. Agustín Baila Blanchell, D. Manuel Ruiz 
Cordero y D. Juan Fco. Alcazar Beltrán, por importe de 18.000,00€ cada uno. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los 
pagos derivados del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 11 por importe total de 
54.000,00€ a los familiares de los fenecidos, siguiendo el orden del citado artículo 9 es 
decir, cónyuge superviviente, hijos y por último herederos legales. 
 
TERCERO.- Condicionar la validez  del punto segundo a la aprobación y posterior 
entrada en vigor de las modificaciones presupuestarias que financian el reconocimiento 
extrajudicial. 
 
CUARTO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería a los efectos 
oportunos 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 12-A PER IMPORT 60.412,14 €.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2008. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 891/2008 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda en data 8 d’octubre de 2008. 
 
Vista l’esmena de substitució presentada per escrit del regidor i portaveu del Grup 
Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de Vinaròs: 
 
“Domènec Fontanet i Llàtser com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC en 
l´ajuntament de Vinaròs proposa incloure la següent esmena a la proposta de la del 
president de la Comissió d´Hisenda on s´autoritza l´expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit nº 12-a, i 12-b. 
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Eliminar de la partida 457.226.07 el reconeixement extrajudicial nº 12-a per import de 
60.412,14 €  les següents factures per a millor estudi, 
 
Codi factura 32189, nº factura proveïdor V08/5, d´import 4.524,00 € 
Codi factura 32190, nº factura proveïdor V08/6, d´import 5.800,00 €  
 
Eliminar de la partida 511.210.00 el reconeixement extrajudicial nº 12-b per import de 
167.180,51 €  les següents factures per a millor estudi, 
 
Codi factura 32031, nº factura proveïdor 377, d´import 10.578,27 €” 
 
Sotmesa l’esmena a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per majoria amb 
11 vots a favor (1 vot BLOC i 10 vots PP) i 10 vots en contra (7 vots de PSOE i 3 vots 
del PVI). 
 
Atés l’anterior, es somet la proposta esmenada, i per 10 vots a favor (7 vots PSOE i 3 
votS PVI), 10 vots en contra (PP) i 1 abstenció (BLOC), i el vot de qualitat de la 
Presidència en segona votació, el Ple de la Corporació acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar part de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 12a, 
així com les factures que conformen el mateix. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar despeses, reconèixer les obligacions i ordenar els 
pagaments derivats de part del reconeixement extrajudicial de crèdits nº 12-a 
corresponent a factures de festes populars per import de 50.088,14 € amb càrrec a la 
partida 457.226.07, segons detall: 
 

NumFact NIFTERCERO Campo102 
4140 A08181737-GUIMERA  2.229,31 

4141 A08181737-GUIMERA  1.116,50 

4143 A08181737-GUIMERA  1.818,58 

4144 A08181737-GUIMERA  1.095,33 

4145 A08181737-GUIMERA  411,80 

4146 A08181737-GUIMERA  411,80 

4241 A08181737-GUIMERA  370,94 

8135082 A28871192-ALGECO 2.129,00 

6 73386609A-ELISABETH NATIVIDAD NERI 767,60 

22859 B12406104-CATERING DEL MAESTRAT 355,24 

1928 B12511853-COSTA I BORRAS IMPREMTA 139,20 

352 B46395901-ILUMINACIONES JUST 4.961,09 

25 B12393351-PIZZERIA MISTRAL S.L 734,45 

V08/3 24361288X-CARLOS ELORDUY PUERTES 4.640,00 
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26B B12721122-CANAL MAESTRAT 5.800,00 

2008176 B12522934-CORTI Y TAPI FEBRER PASCUAL 1.461,60 

-467662 F12468815-4 COLORS 255,20 

3947 B12453015-EUROPETROL S.L. 17,51 

4472 A08181737-GUIMERA  571,88 

V08249/29 F12561775-UTC COOP. V 243,60 

4524 A08181737-GUIMERA  126,93 

39661 G12443123-GRUP DE PASTISSERIA 3.659,40 

57 18977570V-FLORISTERIA MARI TERE (MONICA 
FRAGA) 

240,75 

62 18977570V-FLORISTERIA MARI TERE (MONICA 
FRAGA) 

1.760,00 

103/2008 73352648J-FLORISTERIA VINAFLOR 963,00 

-656857 73352648J-FLORISTERIA VINAFLOR 1.524,75 

219 B12326005-EJR SYSTEMS SL 6.499,48 

20 73357532K-ASTILLEROS J.TUR CHALER  1.204,40 

39665 G12330411-GRUP FOLKLORIC LES CAMARAES 600,00 

291 B12377149-ESPECTACLES MAESTRAT 3.978,80 

  TOTAL 50.088’14 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria als efectes que 
pertoquen.  
 
QUART.- Notificar el presente acord als interessats. 
 
 
 
8.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 12-B PER IMPORT DE 167.180,51 €.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2008. 
  
Atés l’informe de fiscalització núm. 892/2008 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda en data 8 d’octubre de 2008. 
 
Vista l’esmena de substitució presentada per escrit del regidor i portaveu del Grup 
Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de Vinaròs: 
 
“Domènec Fontanet i Llàtser com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC en 
l´ajuntament de Vinaròs proposa incloure la següent esmena a la proposta de la del 
president de la Comissió d´Hisenda on s´autoritza l´expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit nº 12-a, i 12-b. 
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Eliminar de la partida 457.226.07 el reconeixement extrajudicial nº 12-a per import de 
60.412,14 €  les següents factures per a millor estudi, 
 
Codi factura 32189, nº factura proveïdor V08/5, d´import 4.524,00 € 
Codi factura 32190, nº factura proveïdor V08/6, d´import 5.800,00 €  
 
Eliminar de la partida 511.210.00 el reconeixement extrajudicial nº 12-b per import de 
167.180,51 €  les següents factures per a millor estudi, 
 
Codi factura 32031, nº factura proveïdor 377, d´import 10.578,27 €” 
 
Sotmesa l’esmena a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per majoria amb 
11 vots a favor (1 vot BLOC i 10 vots PP) i 10 vots en contra (7 vots de PSOE i 3 vots 
del PVI). 
 
Atés l’anterior, es somet la proposta esmenada, i per 10 vots a favor (7 vots PSOE i 3 
votS PVI), 10 vots en contra (PP) i 1 abstenció (BLOC), i el vot de qualitat de la 
Presidència en segona votació, el Ple de la Corporació acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar part de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 12-b, 
així com les factures que conformen el mateix. 
 
SEGUNDO.- Autoritzar, disposar despeseses, reconèixer les obligacions i ordenar els 
pagaments derivats de part del reconeixement extrajudicial de crèdits nº 12-b per 
import de 156.602,24 €, corresponent a factures de vies urbanes, amb càrrec a la 
partida 511.210.00, segons detall: 
 

NumFact NIFTERCERO Campo102 

254 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 2.754,08

351 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 19,69

345 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 163,69

327 B12315461-EUROPEA DEL FORMIGO SL 1.521,57

29 B12273645-VOSTRES VIVERS, S.L. 3.061,80

30 B12273645-VOSTRES VIVERS, S.L. 11.047,76

1113 A12052650-AGUSTIN ARNAU S.A. 115,70

11 73387695P-PAVIMENTOS RUFO - MIGUEL ANGEL BORT 
DOMENECH 

2.262,00

175800 A12038105-SUELCASA  7.891,22

A-141/2 B12601472-EXCAVACIONES JIRES, SL 4.110,46

140 B12601472-EXCAVACIONES JIRES, SL 5.916,00

355 B12315461-EUROPEA DEL FORMIGO SL 145,10

357 B12315461-EUROPEA DEL FORMIGO SL 188,56

356 B12315461-EUROPEA DEL FORMIGO SL 217,12
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50420 A08178097-GUERIN 2.664,22

50423 A08178097-GUERIN 2.188,77

50425 A08178097-GUERIN 50,76

50426 A08178097-GUERIN 174,02

1002 G-12444121-HEREDEROS DE TORRES 72,04

284 B12441556-LIMPIEZAS ROCALBI 2.052,33

766 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 37,06

764 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 1.585,44

742 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 241,33

738 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 49,23

735 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 36,96

731 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 292,17

339 B-12580825-FERRALLA FABREGA-MARCOS 16,33

365 B-12580825-FERRALLA FABREGA-MARCOS 857,00

-624715 B12055539-MARMOLES SOSPEDRA S.L. 133,48

892 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 554,76

887 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 36,60

881 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 21,09

880 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 95,84

870 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 19,02

868 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 21,09

864 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 38,31

861 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 34,24

860 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 6,16

176185 A12038105-SUELCASA  496,74

10 73369854S-ALFONSO QUERO MARIN  6.787,45

12 B12754487-ALFONSO QUERO, SL 12.064,58

1452 B12632493-DISNET  -  HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO 233,39

81-3222 B12518056-ALVARO ALBALAT S.L. 424,54

3221 B12518056-ALVARO ALBALAT S.L. 305,09
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1240 E-12081022-FERRETERIA JOSE COMES 149,98

1337 A12052650-AGUSTIN ARNAU S.A. 57,85

138 A12052650-AGUSTIN ARNAU S.A. 35,84

808636 A43241207-EBREQUALITAT 121,39

808635 A43241207-EBREQUALITAT 13,54

808834 A43241207-EBREQUALITAT 466,16

806124 B12041315-PINTURAS GALINDO S.L. 58,66

324 B12472361-ELECTRICIDAD ADELL, SL 4.119,69

57089 A08178097-GUERIN 4.136,58

57090 A08178097-GUERIN 92,07

57091 A08178097-GUERIN 532,47

57092 A08178097-GUERIN 7,57

269 B12205852-INSTALACIONES FONTANET S.L. 9.886,60

456 B12316881-PINTURAS BENICARLO  2.625,07

381 B12315461-EUROPEA DEL FORMIGO SL 6.180,22

33 G 12550869-UTE VINAROS 83,62

34 G 12550869-UTE VINAROS 76,48

35 G 12550869-UTE VINAROS 247,42

36 G 12550869-UTE VINAROS 252,08

37 G 12550869-UTE VINAROS 724,70

38 G 12550869-UTE VINAROS 1.093,40

39 G 12550869-UTE VINAROS 608,16

40 G 12550869-UTE VINAROS 225,06

32 G 12550869-UTE VINAROS 33,83

31 G 12550869-UTE VINAROS 42,20

30 G 12550869-UTE VINAROS 172,79

194 18951980A-TALLERES FERRERES - VICENTE FERRERES 
LORAS  

1.764,79

A-175 B12601472-EXCAVACIONES JIRES, SL 7.039,29

172 B12601472-EXCAVACIONES JIRES, SL 4.528,06

1022 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 67,51
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1015 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 5.155,28

1010 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 32,36

998 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 39,87

991 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 46,11

990 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 30,90

983 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 457,07

973 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 200,59

435 B12069373-TALLERES GEIRA, SL 396,88

177312 A12038105-SUELCASA  228,67

3313 B12518056-ALVARO ALBALAT S.L. 696,90

-275544 G-12444121-HEREDEROS DE TORRES 59,23

486 B12316881-PINTURAS BENICARLO  960,26

-614489 B12055539-MARMOLES SOSPEDRA S.L. 332,18

401 B12315461-EUROPEA DEL FORMIGO SL 4.617,95

35 B12744413-CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VINAROS 9.148,92

-125887 B12226254-SUMINISTROS MARTORELL S.L. 6,44

81 3765 B12518056-ALVARO ALBALAT S.L. 697,33

354 B12045829-HORTAS ROYO SL 2.410,48

348 B12045829-HORTAS ROYO SL 1.023,24

352 B12045829-HORTAS ROYO SL 263,44

347 B12045829-HORTAS ROYO SL 634,64

346 B12045829-HORTAS ROYO SL 79,11

1139 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 2.376,65

1103 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 40,66

1144 B82706136-SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 195,89

01/807222 B12041315-PINTURAS GALINDO S.L. 162,96

OF-52-08 B12643029-SOLVI OBRES I SERVEIS, SL 3.013,92

OF-53-08 B12643029-SOLVI OBRES I SERVEIS, SL 2.042,76

OF-54-08 B12643029-SOLVI OBRES I SERVEIS, SL 1.879,34

OF-55-08 B12643029-SOLVI OBRES I SERVEIS, SL 817,10
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OF-57-08 B12643029-SOLVI OBRES I SERVEIS, SL 817,10

A-192/2 B12601472-EXCAVACIONES JIRES, SL 1.254,77

-154283 B12516100-FERVI 2000 SL 35,37

   TOTAL 156.602,24

 
TERCER.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria als efectes que 
pertoquen.  
 
QUART.- Notificar el presente acord als interessats. 
 
 
 
9.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL Nº 12-C PER IMPORT DE 2.686,77 €.- Atés 
el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2008. 
  
Atés l’informe de fiscalització núm. 893/2008 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la proposta emesa pel regidor d’Hisenda: 
 
“Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos número 
12. 
Vistos los informes de la Intervención municipal, general sobre expediente, así como el 
dictamen favorable de la comisión de hacienda, 
Considerando que habiéndose contraído las obligaciones es necesario hacer frente al 
pago de las mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la 
hacienda municipal. 
 
AL PLENO DE LA CORPORACION  SE PROPONE: 
  
PRIMERO.- Aprobar el resto del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 
nº 12c, así como las facturas que conforman el mismo. 
 
SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos 
derivados del resto del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 12 por importe total 
de 2.686,77 €, correspondiente a facturas de Iberdrola del ejercicio 2007, por el 
consumo eléctrico en el colegio número 5, con cargo a la partida 121.221.00, según 
detalle: 
 
 -Fra.244771 por importe de 1.634,15 € 
 -Fra.213392 por importe de 496,90 € 
 -Fra.254489 por importe de 555,72 € 
 
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería a los efectos 
oportunos. 
 
CUARTO Notificar el presente acuerdo a los interesados.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
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10.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES PER JUAN BAS SERRET I M. 
CARMEN VERDERA AYZA EN RELACIÓ AMB EL PAI UE2R01.- Atés el dictamen de 
la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 d’octubre de 2008. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA 
 
Dada cuenta del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación 
integrada correspondiente a la unidad de ejecución residencial UE2R01, adoptado por 
el pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 13 de junio de 2.006. 
 
Visto estado de tramitación en que se encuentra el citado expediente. 
 
Visto el escrito presentado por Juan Bas Serret y M. Carmen Verdera Ayza así como el 
informe emitido por la Técnico de Administración Gral. 
 
Se somete a dictamen de la comisión de urbanismo la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º. Atender la alegación presentada por Juan Bas Serret y M. Carmen Verdera Ayza. 
 
2º. Adjudicar la condición de urbanizador, conforme el acuerdo adoptado por el pleno 
de la corporación a Juan Bas Serret y Carmen Verdera Ayza, sin posibilidad de que la 
mercantil Promociones Capsades SL pueda ejercer la subrogación.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
11.- POSADA A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT DELS TERRENYS 
NECESSARIS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS EN EL 
SECTOR SUR 17.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 
d’octubre de 2008. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme: 
 
“Dada cuenta del estado de tramitación, en que se encuentran los terrenos necesarios 
para la ejecución de la futura estación de autobuses. 
 
Visto el acuerdo adoptado por la Corporación sobre aprobación del convenio entre la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento para la ejecución de la estación de 
autobuses en Vinaròs. 
 
Considerando que el Ayuntamiento dispone de la plena propiedad de los terrenos para 
la ejecución de la estación. 
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El presidente de la Comisión Informativa PROPONE la adopción del siguiente acuerdo 
 
• Poner a disposición de la Generalitat los terrenos necesarios para la construcción 

de la estación de autobuses en el sector de suelo urbanizable residencial Nº 17.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
12.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN RELACIÓ AMB LA PETICIÓ DE REVISIÓ DE 
L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 1 DE JULIOL DE 2008 
D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE RESERVA DE SÒL 
INDUSTRIAL.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 
d’octubre de 2008. 
 
Atés l’informe proposta emés per la Secretaria accidental de data 1 de setembre de 
2008: 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 11 de març de 2008 el Ple de la Corporació va acordar sotmetre a exposició 
pública el Pla Especial de Reserva de Sòl amb destinació a polígon industrial públic. 
 
2. En data 11 de juny de 2008 pel Departament d’Urbanisme s’emet informe respecte 
de les al·legacions formulades. 
 
3. En data 16 de juny de 2008 la Regidoria d’Urbanisme eleva proposta de resolució 
d’al·legacions i aprovació provisional del dit Pla de Reserva de Sòl. 
 
4. En data 1 de juliol de 2008 el Ple de l’Ajuntament va adoptar el següent acord:  
 
“Primero. Aprobar provisionalment el Plan Especial de Reserva de Suelo de Patrimonio 
Municipal con destino a Polígono Industrial Público. 
Segundo. Estimar las alegaciones presentadas por varios propietarios de edificaciones 
afectadas (alegación nº 006742) Marcela Parriego López y otros, propietarios de la 
urbanización denominada “la estrella”. 
Tercero. Desestimar el resto de alegaciones presentadas, por los motivos expuestos 
en el Informe de los servicios técnicos. 
Cuarto. Remitir el expediente a la Conselleria para su aprobación definitiva. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta 
anterior, per 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI), 10 vots en contra (PP) i 
1 abstenció (BLOC), i el vot de qualitat de la Presidència en segona votació.” 
 
5. En data 9 de juliol de 2008 es remet l’expedient, per a l’aprovació definitiva, a la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Habitatge de la Generalitat 
Valenciana.  
 
6. En data 4 d’agost de 2008 el Grup Municipal Popular presenta escrit (Registre 
d’Entrada 13664) pel qual s’indica que “en un punto de estas características, la 
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aprobación provisional de un plan Especial de reserva de suelo, no cabe la posibilidad 
de aprobación por el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento sino 
que es necesaria la mayoría absoluta tal y como indica el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.” És per aquest motiu que se 
sol·licita el següent: “Al amparo de lo dispuesto en artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que se inicie por parte de los 
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Vinaròs el correspondiente procedimiento de 
revisión, en orden a declarar de oficio si procede la nulidad del acto.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El criteri de la persona que subscriu, en relació amb la majoria aplicable a l’aprovació 
del Pla Especial de delimitació de patrimoni públic de sòl ha quedat reflectit en els 
informes de Secretaria de data 6 de març de 2008, pel que fa al sotmetiment a 
informació al públic i 27 de juny de 2008 i 29 d’agost de 2008 respecte de l’aprovació 
provisional de l’instrument de planejament. En tots els supostos es manifesta la 
necessitat de requerir els corresponents acords de la majoria absoluta de vots dels 
membres de la Corporació. Tanmateix, pel que aquí respecta no s’entrarà a analitzar 
aquest aspecte, sinó la pretensió de revisar l’acte adoptat per l’Ajuntament. 
 
2. En primer lloc hem d’acudir a l’art. 102.1 de la Llei 30/1992, que indica el següent: 

“Artículo 102. Revisión de disposiciones y actos nulos.  

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la 
nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que 
no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.” 

3. Hem d’analitzar, per tant, si l’acte d’aprovació provisional del Pla Especial és 
susceptible de revisió per part de l’Administració que l’ha dictat, en aquest cas 
l’Ajuntament. Cal partir de la base que es tracta d’un acte que no posa fi a la via 
administrativa, atés que requereix la corresponent aprovació definitiva per part de 
l’Administració Autonòmica. Aquesta consideració es deriva de l’art. 52.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local que, en el seu apartat a), indica que 
posen fi a la via administrativa les resolucions del Ple, “salvo en los supuestos 
excepcionales en que una Ley Sectorial requiera la aprobación ulterior de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma”. Així, la Sentència del 
Tribunal Suprem, de data 3 de gener de 2001 assenyala: “(...) es evidente que el acto 
de aprobación provisional de un Plan General de Ordenación Urbana (pel que aquí 
respecta, assimilable al Pla Especial), es un acto que no pone fin a la vía 
administrativa, la que quedará consumada con la aprobación definitiva del Plan, trámite 
posterior y subsiguiente al de la aprobación provisional, y en el que puede ser 
modificado sustancialmente el texto de la aprobación provisional (...)” 
 
4. En aquest mateix sentit, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, de data 2 de novembre de 2007, es refereix a la irrecurribilitat 
en via contenciosa dels acords relatius a l’aprovació provisional d’instruments 
d’ordenació urbanística, ja que es tracta d’actes que no posen fi a la via administrativa. 
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Aquesta consideració s’ha d’entendre, així mateix, aplicable als procediments de 
revisió administrativa regulats legalment (bé per la via del recurs administratiu, bé 
mitjançant la revisió d’ofici), atés que si els òrgans jurisdiccionals són els que finalment 
controlen l’activitat de l’Administració, els criteris que els són propis hauran de regir 
també l’actuació administrativa a l’hora de tornar sobre el propi acte dictat. La dita 
sentència indica el següent: 
 
“La cuestión ha sido objeto de varios y distintos pronunciamientos judiciales, incluso de 
sentido contradictorio, no obstante, el Tribunal Supremo, en Sentencia de doce de 
mayo de dos mil seis, ha tratado y resuelto la cuestión relativa a la inadmisibilidad del 
recurso interpuesto contra actos de aprobación provisional de los instrumentos de 
planeamiento al tratarse de actos de mero trámite cuya eficacia está supeditada a la 
aprobación definitiva (Sentencias de 1 de febrero de 2005 y 19 de octubre de 1993) ya 
que “Mientras no recaiga la aprobación definitiva se ignora en realidad el contenido y 
alcance de las determinaciones urbanísticas y, también, si han quedado subsanados, o 
no, posibles defectos formales invalidantes; por lo que resulta lógico que, hasta 
entonces, no puedan impugnarse; sin que ello produzca indefensión alguna a la 
recurrente, ya que ésta está legitimada para ejercer, una vez aprobados 
definitivamente aquellos instrumentos, cualesquiera acciones de que se crea asisitida”. 
 
5. D’altra banda, partint per tant del fet que ens trobem davant un acte de tràmit en 
matèria urbanística, cal anar a un altre pronunciament del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, la Sentència 830/2005 que és taxativa pel que fa a la 
irrecurribilitat judicial d’aquest tipus d’acords (la qual cosa, com indiquem, cal 
considerar traslladable als procediments de revisió d’actes en via administrativa), amb 
aclariment inclús del perquè d’aquesta circumstància: 
 
“Quinto.- Así pues y conforme tiene declarado la Sala 30 del Tribunal Supremo 
(Sentencia, entre otras, de 3 de enero de 2.001) el acuerdo de aprobación provisional 
de los instrumentos urbanísticos, al insertarse dentro de un procedimiento preparando 
la resolución final mediante la remisión del expediente al órgano competente para la 
aprobación definitiva constituye un acto de trámite que no resulta susceptible de 
recurso dado que no hace imposible ni suspende la continuación del procedimiento; 
justificándose tal irrecurribilidad específicamente por la necesidad de impedir que un 
procedimiento ya de por sí complicado venga a convertirse en interminable con la 
interposición de recursos respecto de todos y cada uno de los actos iniciales o 
intermedios con la salvedad naturalmente de que se produzca una denegación de la 
aprobación provisional, pues entonces se impide la continuación del procedimiento, y 
tratándose en este caso de la impugnación de un acuerdo aprobatorio de un 
instrumento urbanístico al que específicamente se otorga carácter provisional, resulta 
procedente, de acuerdo con la expresada doctrina jurisprudencial y conforme a lo 
establecido en el artículo 69,c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, estimar inadmisible el presente recurso.“ 
 
6. Així mateix, la Sentència del Tribunal Suprem d’1 de febrer de 2005 recull l’anterior 
jurisprudència amb els següents raonaments: 

“es doctrina jurisprudencial consolidada (...) que la aprobación provisional de los 
instrumentos de planeamiento no es susceptible de recurso contencioso-administrativo 
por tratarse de un acto de mero trámite, al estar supeditada su eficacia a la aprobación 
definitiva, momento este ulterior en que pueden ser impugnados todos aquellos 
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extremos y determinaciones contenidas en el planeamiento aprobado, incluso aquéllas 
que dependiesen exclusivamente de la autonomía municipal.  

(...)  

es al tiempo de recurrir contra la aprobación definitiva de los instrumentos de 
planeamiento cuando se deben concentrar las acciones frente a los demás actos que 
integran la compleja operación urbanística de formación de tales instrumentos, pues 
sólo a aquélla cabe atribuir la condición de acto definitivo, sin perjuicio de las 
excepciones que en la propia Sentencia se señalan, como la suspensión del 
otorgamiento de licencias, entre las que no está la acción que ahora se ejercita por la 
recurrente.  

(...)  

Mientras no recaiga la aprobación definitiva, se ignora el contenido y alcance de las 
determinaciones urbanísticas o si han quedado subsanados posibles defectos formales 
invalidantes, por lo que resulta lógico que, hasta entonces, no puedan impugnarse, y 
ello no produce indefensión alguna a la recurrente al estar legitimada para ejercer, una 
vez aprobadas definitivamente aquéllas, cualesquiera acciones, de que se crea 
asistida, contra ellas (...)”  
 
7. L’expedient de referència es manifesta, com veem, en un procediment bifàsic que 
inclou tant la corresponent aprovació provisional municipal con la definitiva autonòmica. 
Pel que fa a l’activitat administrativa posterior a l’aprovació provisional municipal, cal 
tenir en compte que, un cop notificat l’acord a l’Administració Autonòmica, correspon a 
aquesta dur a terme les actuacions necessàries per tal de vetllar per la legalitat de 
l’acte abans de la definitiva aprovació. Així, hem de tindre en compte que l’art.  85.1 
LUV indica que “La Generalitat no podrá aprobar definitivamente los Planes que 
incurran en infracción de una disposición legal estatal o autonómica.” I que, en 
qualsevol cas, conformement amb l’art. 84 LUV, la dita Administració Autonòmica té 
capacitat per a requerir a l’Administració Municipal aquells tràmits que entenga que cal 
realitzar al respecte.  
 
8. Finalment, també la doctrina afirma que no procedeix la revisió en els procediments 
en els quals intervenen diverses administracions públiques, com esdevé en l’aprovació 
d’instruments de planejament. Així, en el tractat Comentarios a la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común els 
professors GONZÁLEZ PÉREZ i GONZÁLEZ NAVARRO, en relació amb el 
procediment de revisió de l’art. 102.1 de la Llei 30/1992, indiquen el següent: 
 
“La competencia de la Administración local se limita a la revisión de los actos y 
disposiciones locales que no requieran la aprobación de un órgano de entidad distinta. 
Si el acto únicamente se perfecciona con la aprobación de un órgano del Estado (v. gr., 
los planes de ordenación urbana, según el art. 118, LS), la competencia para declarar 
la nulidad corresponderá a la entidad a que pertenece el órgano de que proceda la 
aprobación definitiva”.  
 
9. Conformement amb tot l’anteriorment indicat, cal concloure el següent: 
 
- Aquest funcionari que subscriu es manté en el criteri que l’acord d’aprovació del Pla 
Especial requereix la majoria absoluta de vots del Ple de la Corporació. 
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- Sense perjudici de l’anterior, procedeix desestimar la petició d’incoació d’expedient 
per a la revisió de l’acord administratiu de referència, atés que es tracta d’un acte de 
tràmit no impugnable i que, a més, no posa fi a la via administrativa.  
 
- Al mateix temps, l’acord que siga adoptat al respecte s’haurà de remetre a 
l’Administració de la Generalitat Valenciana, com a entitat a la qual corresponen els 
tràmits de l’expedient posteriors a l’aprovació provisional. Així mateix caldrà que els 
siguen remeses totes les actuacions que s’hagen pogut dur a terme des de la data de 
la dita aprovació provisional (petició d’incoació d’expedient de revisió, informes jurídics, 
etc.).  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. Inadmetre a tràmit la petició realitzada pel Grup Municipal Popular, d’incoació 
d’expedient de revisió de l’acord del Ple de la Corporació, de data 1 de juliol de 2008, 
d’aprovació provisional del Pla Especial de Reserva de Sòl de Patrimoni Municipal amb 
destinació a Polígon Industrial Públic, atés que es tracta d’un acte que no posa fi a la 
via administrativa i que, a més, és un acte de tràmit no revisable. 
 
2. Notificar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, juntament 
amb la resta d’antecedents que figuren a l’expedient.” 
 
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 
10 vots en contra (PP).  
 
 
 
13.- INCLUSIÓ EN L’INVENTARI DE BÉNS DE FINCA INCLOSA EN EL SECTOR 
SUR 14.- En aquest punt de l’ordre del dia, s’absenta el regidor Luís Gandía Querol. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 d’octubre de 2008. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA 
 
Visto el estado de tramitación en que se encuentra el proyecto de reparcelación del 
SUR 14. 
 
Siendo necesario para su inscripción en el registro de la propiedad, el dar de alta en el 
inventario de bienes municipales la finca inicial nº 17 del proyecto de reparcelación, 
dado que figura como propiedad del Ayuntamiento. 
 
Visto el informe del arquitecto técnico al respecto, 
 
Se somete a Dictamen de la comisión de urbanismo, la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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• Dar de alta en el inventario de bienes municipales, como tramo viario público, la 
siguiente finca : 
 
Finca ref. catastral 5231810 BE8853S001WY, incluida en el sector de suelo 
urbanizable residencial nº 14.  
Linda:  
Norte:  finca aportada nº 19 
Sur : vial de acceso a la CN 340 
Este:  finca aportada 16 
Oeste: CN 340 
La referida finca fue adquirida en virtúd de expropiación, a principios de los años 90, 
como consecuencia de la ejecución de las obras el paso inferior de la avda. Pío XII 
y avda. Juan XXIII.” 
 

Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat dels 
presents la proposta d’acord anterior. 
 

**** 
Abans de passar al següent punt de l’odre del dia, s’incorpora a la sessió, el regidor 
Luís Gandía Querol.  

 
**** 

 
14.- SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 17 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 d’octubre de 2008. 
 
Atesos l’informe jurídic emés per la TAG d’Urbanisme i l’informe emés per la 
Secretaria. 
 
Atesa la proposta emesa pel regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la modificación puntual nº 17 del PGMOU, redactada por los servicios técnicos 
municipales, a instancias del grupo municipal Bloc Nacionalista Valencià, al amparo de 
los artículos 3,5,6,81 y 87 y 94 de la Ley 16/2.005 Urbanística Valenciana y artículos 
223, 268 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana 
ROGTUV . 
 
Dada cuenta del objeto de la modificación puntual que se propone para su trámite y 
aprobación, es “ Modificar la redacción de determinados artículos contenidos en los 
títulos 5 y 6 del PGMOU de ordenanzas generales y particulares de la edificación sobre 
la base de la justificación expresada en la memoria justificativa del documento de la 
modificación puntual, relativos a :” construcciones permitidas por encima de la altura de 
cornisa”. 
 
Visto lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 83 de la LUV 16/2005, 
el presidente de la Comisión somete a Dictamen de la Comisión de Urbanismo: 
 
• Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana y DOG por el plazo de un mes, la Modificación Puntual nº 
17 del PGMOU.” 
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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 
10 vots en contra (PP).  
 
 
 
15.- PETICIÓ REALITZADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS “MIGJORN” EN 
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DEL LITORAL.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme de data 6 d’octubre de 2008. 
 
Atesa la petició realitzada per l’Associació de veïns “Migjorn” en materia de protecció 
del litoral: 
 
“Vicent Beltran Salazar, amb DNI 18844019, en nom i representació de l'Associació de 
Veïns de Vinaròs Migjorn, amb seu social al Carrer Sant Nicolau, s/n., de Vinaròs, diu 
 
Que el Reglament de Participació Ciutadana en el seu preàmbul diu: “Una de les 
finalitats d'aquest Reglament és també l'incrementar la formació cívica i democràtica de 
la ciutadania de Vinaròs” i en el Capítol IV “El dret d'intervenció en els plens municipals. 
Article 29: Sense perjudici del que s'estableix als articles anteriors, les entitats o 
associacions veïnals que estiguen incloses en el Registre Municipal d'Associacions, i 
que vullguen intervenir davant el Ple en algun punt de l'ordre del dia, en la tramitació 
del qual hagen intervingut com interessats, hauran de sol·licitar-ho per escrit al 
president o presidenta de la corporació, almenys 24 hores abans de la sessió. A l'escrit 
hauran de figurar-hi el nom de la persona que farà l'exposició, i el punt o punts sobre 
els quals intervindrà”. 
 
Per tant acollint-nos al dit Reglament fem la següent proposta de moció per que siga 
tramesa pel conducte reglamentari i així poder ser integrada com punt de l'Ordre del 
Dia en el Ple Municipal, la qual serà defensada, com representant d'aquesta 
Associació, per SEBASTIÀ FABREGAT AYZA. Considentant-nos personats en el 
repetit tràmit com a promotors i part interessada. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La costa de Vinaròs i el seu deslinde sempre ha estat una de les preocupacions 
d'aquesta Associació i ja al febrer del 2004 presentarem una moció al ple de 
l'Ajuntament demanant el dret de pas d'una franja de 6 metres d'ample per tota la 
costa, moció que fou recolzada amb un altra pel mateix Ple pel Regidor de Participació 
Ciutadana Ramón Adell i Artola (anex 1 i 2). 
 
Per insistir amb el tema, en els mesos de maig-juny del 2004, ferem un estudi de com 
estaven de malament les fites de la Costa de Vinaròs, per cert el seu estat a hores 
d'ara no han canviat gens i el presentarem en primer lloc al ple d'aquest Ajuntament del 
03.08.04, mitjançant una moció defensada per un membre d'aquesta associació 
reclamarem l'ordenació i el deslinde de la nostra costa (anex 3)  fou recolzada i 
aprovada per unanimitat. 
 
Posteriorment el 04.10.04 (anex 4) també el varem presentar al Servei Provincial de 
Costes de Castelló demanant el mateix deslinde. Ens felicitaren pel treball fet i 
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tinguérem una reunió amb els seus responsables en el que ens van comunicar que ho 
farien en l'any 2008 
 
A un altre requeriment nostre, la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament el 06.03.08 
ens informà de com estava el tema, dels tràmits portats a terme i de les futures 
actuacions del servei de Costes de Castelló (anex 5). 
 
Estem quasi que en darreries d'aquest any 2008 en el que ens digueren que ho farien i, 
si no estem equivocats, no es veu cap moviment en aquest sentit. 
 
Per tot l'exposat:  
 
PROPOSICIÓ: 
 
1.- Que l'Ajuntament de Vinaròs prenga l'acord de demanar al Servei Provincial de 
Costes de Castelló la fitació de la nostra costa, accelerant el procés si és que ja està 
començat,  i  

 
2.- Que s'inste al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí el començar el procés 
d'expropiació dels terrenys necessaris per fer efectiva la normativa que marca la Llei de 
Costes de 1988, que en el seu article 27 secció 2ª de “servidumbre de tránsito” apartat 
1, especifica que: AQUESTA SERVITUT HA DE SER DE 6 METRES, i l'apartat 2, de la 
mateixa Llei i articulat diu, AQUESTA ZONA PODRÀ AMPLIAR-SE FINS 20 METRES.” 
 
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 
10 abstencions (PP).  
 
 
 
16.- DESIGNACIÓ DE NOM CARRER DE PILAR LA COMARE.- Atés el dictamen de 
la Comissió Informativa de Cultura de data 16 de setembre de 2008. 
Atés l’informe de la funcionària encarregada del Departament d’Estadística de data 12 
d’agost de 2008 que trasllada la sol·licitud de Antonio Carmona Giménez. 
 
Proposta 
 
Primer.- Posar el nom de Carrer de Pilar la Comare al carrer projecte núm. 2 de nova 
obertura i paral·lel al carrer Duc de Vêndome. 
  
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al departament d’Estadística de 
l’Ajuntament de Vinaròs, i a tots els organismes als que els pot afectar l’assignació de 
denominació d’aquest carrer, als efectes que pertoquen.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
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17.- DESIGNACIÓ DE NOM CARRER DE LA MOTA.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Cultura de data 16 de setembre de 2008. 
 
Atés l’informe de la funcionària encarregada del Departament d’Estadística de data 3 
de juliol de 2008 que trasllada la sol·licitud de Francisca Huertas Ferreres. 
 
Proposta 
 
Primer.- Posar el nom de Carrer de la Mota al carrer ja existent perpendicular al carrer 
Salines XR. 
 
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al departament d’Estadística de 
l’Ajuntament de Vinaròs, i a tots els organismes als que els pot afectar l’assignació de 
denominació d’aquest carrer, als efectes que pertoquen.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
18.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA ZONA 
MARÍTIMO – TERRESTRE.- 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 zona marítimo – 
terrestre: 
 
“D. Juan Bautista Juan Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, de 
conformidad con el art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante el Pleno Municipal, para su 
debate, discusión y votación, la siguiente 
  

MOCION 
 
En la anterior legislatura, la que era Ministra de Medio Ambiente la Sra. Narbona con 
motivo de su comparecencia ante la Comisión del Senado, manifestó que no se 
actuaría en la costa de la provincia de Castellón, en lo que se refiere a iniciar 
expedientes de recuperación del dominio público marítimo-terrestre, hasta tanto el 
Ministerio no tuviera elaborado un Plan Integral de Protección de la Costa en esta 
provincia, el cual, según sus manifestaciones, estaría elaborado en un plazo de tres 
meses. La comparecencia citada se produjo el 5 de Febrero del 2007. 
Ha transcurrido un tiempo mas que prudencial y hasta el momento de debatirse esta 
moción, no se tiene conocimiento de la situación de la redacción del mencionado Plan 
Integral. 
 



 

 
23/32

A pesar de ello, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por medio de 
la Dirección General se Costas, esta citando a los propietarios afectados y a los 
representantes de las distintas administraciones, de forma concreta a las localidades 
de Moncofar, Nules y Oropesa, todas ellas de la provincia de Castellón, para efectuar 
un nuevo deslinde de la zona marítimo-terrestre, actuación que puede conllevar 
modificar y en algunos casos ampliar, el dominio público marítimo-terrestre. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular de este Ayuntamiento propone, previa 
discusión y votación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
Que este Ayuntamiento insta al Gobierno de España a que suspenda todos los 
procedimientos iniciados en la provincia de Castellón relativos al deslinde de la zona 
marítimo-terrestre, hasta que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino no 
haya elaborado el Plan Integral de Protección de la costa en esta provincia y se hayan 
valorado sus resultados.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la 
proposta d’acord amb 10 vots a favor (PP) i 11 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE, 3 
vots PVI i 1 vot BLOC). 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL BLOC RELATIVA A LA INTEGRACIÓ DE LES 
NOVES TECNOLOGÍES AL SISTEMA EDUCATIU.- 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 BLOC relativa a la integració de les 
noves tecnologies al sistema educatiu: 
 
“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 
 
És evident que el País Valencià no passa pel seu millor moment pel que fa a 
l´educació, els nostres col·legis i instituts s´omplin de barracons, som líders en fracàs 
estudiantil, l´educació de 0 a 3 anys és ja una utopia, i mentre que augmenta la 
demanda per a estudiar en la llengua pròpia dels valencians, la manca de línies en 
valencià continua sent més que notable en algunes comarques del País Valencià. 
Però, per si tot això no fóra prou, el sistema educatiu valencià és el més endarrerit de 
l´Estat en integració de la informàtica i les noves Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) a les aules. Així, si ens basem en fonts del Ministeri d´Educació, en 
l´actualitat als centres educatius valencians hi ha 14 alumnes per ordinador enfront dels 
2,6 d´Extremadura o als 6,7 del País Basc. 
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La mitjana estatal és de 9,3 estudiants de Primària i Secundària per cada ordinador, 
que baixa a 8,3 en els centres públics i puja a 13 en els privats, segons l´estadística 
que acaba d´actualitzar el Ministeri d´Educació i Ciència. 
La comunitat extremenya figura al cap tant en disponibilitat conjunta d´ordinadors en tot 
tipus de centres com en l´escola pública, amb proporcions respectives de 2,2 i 2,6 
estudiants per unitat. A continuació se situen País Basc (6,7 i 5,9), Astúries (7,6 i 6,5) i 
La Rioja (7,6 i 6,7). Al contrari, les pitjors dades corresponen a Balears (14,2 i 12,6 
alumnes per ordinador), Comunitat Valenciana (14 i 13,1), Galícia (12,9 i 12,1 segons 
dades de 2004-2005) i Canàries (12,8 i 12).  
Tenint en compte que els països amb més ordinadors per alumne en l´escola són 
Liechtenstein, Estats Units, Austràlia, Corea del Sud, Hongria, Nova Zelanda, Regne 
Unit, Hong Kong, Àustria o Canadà, on hi ha almenys tres computadores per cada 10 
alumnes. 
Des del BLOC Nacionalista Valencià lamentem que amb aquestes dades, l´alumnat 
valencià és a la cua de l´Estat Esànyol i d´Europa també pel que fa a la integració de 
les TIC , mentre que el Govern de la Generalitat no fa res per evitar-ho. 
Potser tot això és fruit d´un fracàs del sistema de finançament, que el BLOC ha 
denunciat tants cops, o de la ineficiència en la gestió dels recursos, o potser, 
simplement es tracta d´una Conselleria d´Educació que està massa ocupada a 
aconseguir rèdits polítics i dur la contra al Govern central com per preocupar-se dels 
veritables problemes educatius. En territoris com ara Extremadura, a l´Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO) la xifra ha arribat ja a 1,5 alumnes per ordinador mentre en 
la mateixa etapa educativa són 12,4 alumnes valencians per ordinador, la pitjor dada 
de l´Estat al costat de Melilla. Mentre que la mitjana de l´Estat està situada en 9,3 
alumnes per ordinador, l´europea està en 3,3, xifres que evidencien la manca 
d´inversions del Govern del PP en matèria de noves tecnologies, que cada cop ens 
allunya més d´Europa.  
Des del BLOC insten a estudiar la viabilitat de projectes com el posat en marxa a 
Extremadura, on la Junta s´ha compromés a dotar d´un ordinador portàtil a tot 
l´alumnat d´ESO, i a invertir més seriosament i dotar dels recursos adients per a 
garantir un sistema educatiu de qualitat, igualitari, modern i en valencià.  
 

Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC 
Nacionalista Valencià proposem al plenari de l´Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar a Conselleria d´Educació a crear una partida extraordinària per a la 
compra de maquinaria (ordinadors, impressores, i material informàtic) de cara a 
augmentar la inversió en la integració de la informàtica i les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) a les aules. 
 
Segon.- Aquesta inversió s´haurà de complementar amb la instal·lació de la nova 
versió del Software lliure i en valencià LLIUREX, més desenvolupada i moderna amb 
un entorn gràfic que no dona tants problemes com fins ara. A més a més d´altre 
programari educatiu lliure en valencià (OpenOffice, Thunderbird, ...) 
 
Tercer.- A més a més, d´aquest esforç en infraestructures i material, la Conselleria 
d´Educació posarà en marxa campanyes per sensibilitzar l´alumnat i els pares i mares 
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sobre els avantatges i la importància de l´informàtica i les noves tecnologies de la 
informació en aquesta societat tan tecnificada en la qual vivim.” 
 
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 
10 vots en contra (PP). 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL BLOC RELATIVA ALS VENTILADORS DEL 
PASSEIG COLOM.- .- 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 Bloc relativa als ventiladors del 
Passeig Colom: 
 
“MOCIÓ PER DEMANAR INFORMES TÈCNICS SOBRE ELS VENTILADORS DEL 
PASSEIG COLON 
 
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 
 
Reunits els components de l´Associació de veïns de la plaça Sant Telm per tractar un 
únic tema en relació a les obres del Pàrquing públic de la zona del passeig i referent al 
sistema de ventilació forçosa instal·lat en el mateix ha arribat a les següents 
conclusions. 
 
El sistema instal·lat no compleix les especificacions ambientals exigides pel Pla 
General d´Ordenació Urbana de Vinaròs, ni la normativa autonòmica en matèria de 
contaminació acústica. 
 
Em vist que s´ha dissenyat un sistema d´extracció de gasos que concentra en un únic 
punt tres caixes d´extracció per la sortida de gasos d´un pàrquing de més de 5.000 m 
quadrats. En el disseny del projecte no contempla aquesta opció d´agrupar els 
ventiladors, molt al contrari, ja que estan repartit en varis punts per tot el passeig i per 
tant dispersant la contaminació emesa. 
 
Les tres caixes extractores es situen juntes a l´exterior del pàrquing i no dins del 
mateix, per tant el soroll que generen es tramet directament a la via pública. 
L´emplaçament i la direcció del ventiladors va directament als edificis més pròxims i a 
l´alçada dels vianants. Pensem que la direcció i l´alçada d´aquestos no es l´adequada 
ja que tindrien que dirigir-se cap a un altre costat i a més alçada.  
 
Donat que el Pàrquing es una activitat qualificada, d´acord amb l´Art. 5.98 del PGOU, 
compatibilitat d´activitats. Per a que dita activitat puga ser considerada compatible 
haurà d´“ eliminar vers l´exterior els gasos i vapors que poden produir-se només per 
ximenelles de característiques adequades”. I “ no transmetre a l´exterior un nivell de 
sorolls superior a 35 dB de 8h a 20h”. 
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Art. 5.103. 1, “ No es permetrà l´emissió de pols, fums, gasos ni altres formes de 
contaminació que poden causar danys a la salut de les persones”.  
 
 
Art. 5.103. 3, “ els gasos, fums, partícules i en generals qualsevol element contaminant, 
no podran ser alliberats en ningun cas lliurement a l´exterior”.  
 
Per tant, considerem que vista la gran quantitat de gasos de monòxid de carbònic de 
l´escape dels vehicles que circularan i concentrat la seua extracció en un sol punt pot 
causa dany a la salut de les persones. 
 
Per una altra part, i en relació a l´incompliment de la normativa autonòmica en matèria 
de contaminació acústica cal indicar. 
 
La Llei 7/2002 de la Generalitat Valenciana de Protecció contra la contaminació 
Acústica estableix en el seu Capítol II, Art.36 ... “ aquells projectes d´instal·lacions 
d´activitats subjectes a l´aplicació de la normativa vigent en matèria d´activitats 
qualificades ... hauran adjuntar un estudi acústic que comprenga totes i cada una de 
les fons sonores i una avaluació de les mesures correctores a adoptar per garantir que 
no es transmetra a l´exterior nivell superior a l´establers en la present llei”.  
 
 
El Decret 266/2004 del Consell de Generalitat pel qual s´estableix normes de prevenció 
i correcció de la contaminació acústica en relació amb les activitats. Segons l´Art. 18 i 
d´acord en el que estableix l´Art. 37 de la Llei 7/2002 serà responsabilitat dels titulars 
de l´activitat fer un control de les emissions acústiques mitjançant la realització 
d´auditories acústiques a l´inici de l´activitat o posta en marxa i al menys cada cinc 
anys. L´auditoria deurà ser realitzada per una entitat col·laboradora en matèria de 
qualitat ambiental. 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC 
Nacionalista Valencià proposem al plenari de l´Ajuntament els següents ACORDS: 
 
 
 
Primer.- Realitzar les mesures pertinents amb els informes tècnics avaluant si estan 
dins dels paràmetres de la legalitat en temes ambientals i acústics de l´emplaçament 
dels extractors de fums del Passeig Colon. 
 
Segon.- No obrir al públic el pàrquing del Passeig Colon fins que no s´haja efectuat els 
informes favorables pels tècnics competents en matèria ambiental i acústica.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la 
proposta d’acord amb 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 
vots PSOE i 3 vots PVI). 
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DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PP RELATIVA A LES ACTES DE LA JUNTA DE 
GOVERN EN MATÈRIA D’APROVACIÓ DE DESPESES.- 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 relativa a les actes de la Junta de 
Govern en materia d’aprovació de despeses: 
 
“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 
 
La democràcia apareix quan un govern és elegit democràticament pel poble i l'oposició 
realitza la seua tasca de control al govern. 
 
Una de les principals tasques de control al govern municipal és el control econòmic de 
l'Ajuntament.  
 
La Junta de Govern és l'órgan que aprova les factures per al seu pagament, un órgan 
on no hi ha cap membre de l'oposició.  
 
Donat que en el punt d'aprovació de factures dins de les actes de la Junta de Govern 
només apareixen dos columnes: Nom de l'empresa i l'import, i per tant  els regidors de 
l'oposició no poden saber per quin concepte l'Ajuntament paga a les empreses. 
 
És un dret bàsic i fonamental de tots els regidors de l'Ajuntament de Vinaròs conèixer 
el concepte de les factures per tal de poder realitzar la tasca democràtica i 
constitucional de control del govern, dret que es cumplix al demanar, personalment, als 
servicis d´intervenció, l´accés directe als llistat o a les mateixes factures. 
 
Sense renunciar a este dret, i per facilitar tant la tasca de control dels membres de 
l´oposició, com la fluidesa del treball dels funcionaris municipals, proposem al plenari 
de l´Ajuntament la següent proposta d´acord: 
 
Únic.- Que a partir del dia d'aprovació d'esta moció siga facilitada als partits de 
l´oposició, mitjançant la comissió informativa d´hisenda o directament des 
d´intervenció, regularment amb la periodicitat que siguen aprovades per la Junta Local 
de Govern, el llistat de les factures, on a més de les dades dels proveedors i imports, 
conste el concepte pel qual l'Ajuntament realitza el pagament.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la 
proposta d’acord amb 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 
vots PSOE i 3 vots PVI). 
 
 
 



 

 
28/32

19.- PRECS I PREGUNTES.-  
 

Sr. Alcalde.- Precs i preguntes?   

Sr. Fontanet.- Em dóna la paraula Sr. Alcalde? Puc fer-les ja?   

Sr. Alcalde.- Sí, sí. 

Sr. Fontanet.- D’acord. Van passant els mesos i no sabem res de la remodelació del 
mercat. Vam demanar que s’estudiés introduir les modificacions que els van traslladar 
els venedors, com ara, reduir les places de venda i altres. Sabem alguna cosa de com 
estan aquestes modificacions? Li la torno a fer. Ara li faré un prec que ve, també, per 
part de la gent del mercat. Hem vist que hi ha deficiències i així li ho hem comunicat al 
regidor d'Urbanisme, on, només davant de l'entrada, hi ha unes rajoles que estan 
trencades, bé, no sé si se'n recordarà, per foto, a la millor li ho devia donar al Sr. 
Guimerà i no li ho vaig donar a vosté. Però hi ha unes deficiències a l'entrada del 
mercat i li faig el prec que recull aquestes deficiències i que arreglen aquesta entrada. 
Perquè ja malament estan, només falta que no arreglem el que està trencat. Segona 
pregunta. Estem al mes d'octubre i encara no veiem que les obres de la Ciutat 
Esportiva avancen al ritme que ens agradaria. Sap que els xiquets estan esperant per 
jugar. Tan difícil és acabar aquesta obra tan esperada? Esperem i li fem el prec, que 
s'acabe el més aviat possible, com també ha dit aquest equip de govern. Tercera, hem 
vist en premsa que l'equip de govern vol ficar l'oficina de turisme al costat de l'entrada 
del pàrquing del passeig, on estan els ventiladors. Ens pot dir si al projecte del passeig 
anava on vostés la volen ficar ara aquesta oficina? Quarta pregunta, estem al mes de 
setembre i vostés van agafar el compromís verbal amb el grup municipal del Bloc, que 
durant aquest any instal·larien a la zona turística nord i sud la connexió Wi-Fi. Ens pot 
dir en quina situació es troba aquesta actuació? Cinquena, estem al mes de setembre i 
vostés van agafar el compromís verbal amb el grup municipal del Bloc que durant 
aquest any ficarien marquesines als instituts i a les zones turístiques nord i sud. Ens pot 
dir en quina situació es troba aquesta actuació? Sisena, estem al mes de setembre i 
vostés van agafar el compromís verbal amb el grup municipal del Bloc que durant 
aquest any farien el projecte i buscarien una ubicació per a la construcció d'un centre 
cívic. Ens pot dir en quina situació es troba aquesta actuació? Set, al ple de setembre, li 
van llevar el nomenament d'Alcalde Honorífic al Sr. Franco  Hem vist que a la plaça 
Parroquial encara hi ha un monument als caiguts de la “guerra in civil” com és la creu. 
Tenen pensat llevar-la algun dia per dignitat a totes les persones mortes? Vuitena, com 
en la Comissió de Serveis Municipals el seu regidor Sr. Guimerà, amb aires dictatorials, 
no ens va voler respondre a la nostra pregunta li la fem a vostè Sr. Alcalde. Vam 
presentar per escrit una petició per netejar les canonades que recullen la pluja en el 
col·legi Misericòrdia. Sap si es farà aquesta actuació o si ja s'ha fet? Novena, a la zona 
de Foret al parc infantil hem rebut diverses queixes pel mal estat en què es troben els 
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aparells de jocs. Ho vam traslladar al Sr. Guimerà però com no ens fiem del Sr. 
Guimerà, doncs, li ho trasllado a vosté per que en tinga constància. Li preguem que 
s'arreglen el més aviat possible els jocs que estan trencats per a donar més seguretat 
als xiquets. I després, també li faré un altre prec. Després de presentar la proposta de 
llevar-li el nomenament d'Alcalde Honorífic al Sr. Franco, l'Associació de Veïns Migjorn 
va rebre una carta intimidatòria. El BLOC, ja ens hem posicionat en contra del que és 
aquesta carta i hem refusat aquesta coacció. Esperem o li preguem que l'equip de 
govern faça també una condemna pública. Res més. Com són llargues, si vol Sr. 
Alcalde, li passaré el full i les tindrà totes en relació. 

Sr. Alcalde.- Veient l'hora que és, si em permet les contestaré per escrit o al 
començament del proper ple, en la mesura que puguem ser més breus en les 
exposicions, tots. N’hi ha més? 

Sra. López.- Sí, les preguntes de... com a regidora de Participació Ciutadana fem de 
l'Associació de Veïns Migjorn. En primer lloc, un prec. S’ha d’esperar fins a les 10 del 
matí per a fer una gestió a l'Ajuntament? L'atenció al públic, en gairebé totes les 
oficines, és a partir de les vuit i mitja o nou hores. Podrien també adaptar aquest horari 
per als ciutadans que no tenen més remei que passar per les oficines de l'Ajuntament? 
Faig a continuació les preguntes? 

Sr. Alcalde.- Sí, sí, per favor. 

Sra. López.- Quines mesures de restricció s'han adoptat davant la crisi econòmica? 
Dos, la creu de l'ermita té aturada la progressió de l'estudi del poblat ibèric que és allí. 
Quan podran seguir els treballs arqueològics i gaudir tots de les troballes? Cal recordar 
aquí, que el Sr. Balada es va comprometre a portar-ho endavant i en cas necessari, fins 
i tot, traslladar la creu. Tres, alguns dels ancoratges que subjecten les cadires del 
passeig nou estan solts? Es pensen arreglar? serà sempre així? Una altra, hi ha locals 
que deixen uns inequívocs rastres de la seua activitat, creiem que han de ser ells qui 
ho haurien de netejar i vostés qui ho controlessen. Quina normativa hi ha? Una altra, 
l'arxiu municipal tenim notícies que no està en les millors condicions, és cert? Quan 
estarà arreglat? Quin cost econòmic tindrà canviar l'orientació dels ventiladors del 
passeig? Ja que en aquest plenari de l'Ajuntament hi ha una bona representació del 
nostre Hospital Comarcal, volem que es faça pública la manca de metges de digestiu, 
que a més d'incrementar la llarga llista d'espera, comporta que els casos més urgents 
siguen traslladats a Castelló amb tot el que comporta. Pregunta a qui vulga contestar, 
saben si es cobrirà aviat la manca d'aquests facultatius? Són conscients que sempre 
estem igual? Quines solucions poden aportar? I ara les reiteratives de cada mes, llevat 
de les portes de l'auditori, com són; la gravera, les antenes de l'ermita, l'abocador 
comarcal, depuradora (alguna notícia de si arribarà a ser de caràcter terciari), mesures 
de seguretat i portes de la sala de plens, ambulatori i Mas de Noguera. I per acabar, la 
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que portarem fins que es porte a terme: Quan reformaran el pla general de Rokiski-
Moliner? 

Sr.- Alcalde.- Gràcies. Les contestaré per escrit. Les facilitaré abans del proper ple, la 
setmana que ve, si puc acabar de contestar perquè les tinguen a la seua disposició, el 
mateix que el representat del Bloc. El Partit Popular té preguntes? Sí, Sr. Gandía. 
Perdó, perdó... si em permet, el Sr. Molinos em va plantejar unes preguntes al ple 
anterior. En particular, estava pendent de contestar perquè no ho sabia en aquells 
moments... és la que... després de... “ens agradaria saber si ens pot facilitar el nombre 
de metres resultants després de restar l'afecció de la variant 340 als antics terrenys per 
a desenvolupar l'antiga ciutat esportiva”. Per tant, com ja hi ha hagut una... ja hem 
tingut l'expropiació, tenen un informe que he demanat als Serveis Tècnics per a cada 
un dels representants o dels portaveus del partits polítics, que contesta exactament a 
allò que és... d'una parcel·la 17.135, d'una altra 101, i després en la 33 una servitud de 
189, i després, lògicament i com diu l'informe, la delimitació de 25 metres en autovies i 
vies ràpides exclusivament de les zones verdes, de zona d'afecció inicial, de servitud 
de protecció, i 100 metres des de les variants o carreteres de circumval·lació, les 
travessies de poblacions. La línia límit d'edificació se situarà a 100 metres mesurats 
horitzontalment a partir de la llista exterior de la calçada de tota la longitud. 
L'expropiació només ha sigut la d'ocupació, s'ha pagat a 2 euros i un poc. Per tant, son 
58.000 o 60.000 € el que s'ha rebut inicialment de l'acta d'ocupació, d'acord? Després, 
suposem que ens pagaran alguna cosa més, fins 13 o 14. Després hi havia alguna 
més... La primera fase del passeig marítim està feta o no està acabada? S'ha fet la 
recepció per part de l'Ajuntament? Sí, no? Ja està feta la recepció de la primera fase. 
Després tenim una altra, que és el que m'havia senyalat, que el carrer de Sant Pasqual 
i l'acoblament en el projecte, evidentment, ells tenien un projecte fet, els serveis tècnics, 
en el moment en què encara no estava projectat, lògicament eixe projecte servirà o no 
servirà, en el moment en què s'execute el que hi haja, complementat en les pluvials des 
de la plaça de Sant Telm. Contesto aquestes perquè eren del ple anterior i les vaig 
deixar sense contestar. Em pareix que de les senyalades ja no tenia cap més. Diga, Sr. 
Gandía. 

Sr. Gandía.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Avui seré molt breu, tant com l'informe que ens 
han donat sobre la inundació del passeig. És a dir, nosaltres... tots sabem que el dia 10 
de maig es va inundar el pàrquing del passeig. Nosaltres immediatament vam demanar 
un informe per a veure si hi havia problemes estructurals o de construcció, o per quins 
motius s'havia inundat el pàrquing. I bé, vam demanar a totes les comissions 
d'urbanisme aquest informe i després de cinc mesos ens ha arribat un paperet de set 
línies, un paperet que no té cap segell de l'Ajuntament ni res, i que curiosament porta a 
dalt una data de 23 de juliol. En canvi, s'ha donat en la Comissió d'Urbanisme del mes 
d'octubre. La primera pregunta seria, per tant, com és que aquest paper, que és un 
informe sobre la inundació del pàrquing, no porta cap segell de l'Ajuntament; i després, 
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com és que si està datat del 23 de juliol se'ns dóna al Partit Popular en la Comissió 
d'Urbanisme del mes d'octubre. Però vegem, a part, i això és un apunt pel que 
parlàvem, ara no està la Sra. Librada, que ho parlàvem aquest matí en Participació, 
l'informe que el firma el Sr. Vicent  Guallart i José Vicente Brisach, doncs: “indicar e 
informar al Ayuntamiento de Vinaroz, que la ejecución en la inundación del pàrking del 
paseo de Vinaroz...” i tot l'estona amb z, doncs, ja que cobren molts diners de Vinaròs, 
doncs que escriguen com a mínim el nom amb s, d'acord? Nosaltres el que avui volem 
demanar-li, Sr. Alcalde, és simplement, a veure, en l'informe són només dos 
paragrafets, en el primer diu: “las fuertes lluvias de la madrugada del sábado 10 de 
mayo, inundaron el pàrking en ejecución, según información recibida por la empresa 
constructora, Ayuntamiento y medios de comunicación”, la qual cosa és obvia. Ens 
hagués agradat que també hagués estat allí el Sr. arquitecte i director d'execució d'obra 
per veure què passava, però bé, no hi estava. I aleshores, ens sorprenen a l'informe en 
el segon paragrafet que fica: “el lunes 12 de mayo, tras realizar una visita a la obra, se 
pudo observar que efectivamente había entrado agua”. Clar, nosaltres... unes persones 
que segons el Sr. Balada són els millors arquitectes dels països catalans i valencians, 
ens escriguen que “el día 12 fueron a la obra i se pudo observar que efectivamente 
habia entrado agua”, doncs clar, això ens pareix que és una burla, Sr. Alcalde, em 
permetrà... perquè després diuen: “tras realizar la inspección ocular...” 

Sr. Alcalde.- Sr. Gandía, per favor, la pregunta. Ha vist l'Associació de Veïns, ha vist el 
Bloc, ha vist que tots fan la pregunta, jo prenc nota i la contesto. I vosté ens solta aquí 
un rotllo que encara no sé si ha plogut o no ha plogut o com estem. 

Sr. Gandía.- Doncs va ploure per a inundar el pàrquing, imagines si va ploure, perquè a 
més a més... 

Sr. Alcalde.- El pàrquing, que no estava cobert, el pàrquing, veritat? El pàrquing estava 
cobert o no? 

Sr. Gandía.- Si m'haguera escoltat Sr. Alcalde, li he fet ja, per ara, cinc preguntes. Vull 
dir, vosté va prenent notes quan pregunta algú i jo he fet cinc i no ha apuntat cap, es 
veu. D'acord. El que estem aquí parlant és que ens diuen que: “tras realizar una 
inspección ocular, el agua accedió...” 

Sr. Alcalde.- Això és una pregunta o està llegint? 

Sr. Gandía.- No, no, estic aquí fent-li... 

Sr. Alcalde.- Està llegint. 

Sr. Gandía.- Clar, perquè he de fer una explicació per saber el que li pregunto, si no 
vosté no sabrà... 
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Sr. Alcalde.- No, si jo el que vull són les preguntes. Aprenga vosté de l'Associació de 
Veïns, del Bloc. Pregunte. 

Sr. Gandía.- Mire, jo li dic, en l'informe fica: “tras realizar una inspección ocular, el agua 
podía proceder de la própia lluvia, de escorrentía y del desbordamiento de la tubería de 
935”. D'acord? Llavors, les preguntes són; és a dir, pensem, pensem,...no, ja li he fet 
quatre, eh? Pensem que en un informe d'una obra que ens costa 9 milions d'euros, 
hauria de dir quanta aigua, de quins carrers es va escórrer l'aigua, per què es va 
escórrer l'aigua, perquè la canonada només té 935 i no 2.000 com tenia l'anterior, és a 
dir, tot això en l'informe. Nosaltres pensem que després de cinc mesos, un informe de 
set... és a dir, vostés van inaugurar el monument a les set paraules, doncs mire, això, 
més o menys és un monument a les set paraules perquè no té més paraules. Llavors, 
el que nosaltres demanem és, per favor, que demanen al Sr. Vicent Guallart, Vicente 
Brisach i demanem al regidor, això és un prec, demanem al regidor d'Urbanisme, que 
per favor ens donen l'informe de la inundació del passeig, perquè això és una 
“chirigotada”. Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde.- Aquesta li l'anticiparé. Un segon només. És a dir, el pàrquing estava 
obert, no estava tancat, era tipus piscina... Sr. Juan, si fa les preguntes el Sr. Gandía i 
les vol contestar vosté, les contesta vosté. Ja ens hauríem anat i ja hauríem acabat, 
deixe’m-les contestar a mi. Llavors, estava obert totalment. Ara ha plogut, ha plogut. 
Afortunadament no ha entrat aigua. Això no vol dir que... però tenim uns antecedents 
tan bons de tan grans arquitectes, com el seu geni Calatrava en el palau, quan vulga 
parlarem d'inundacions i dels informes. Per cert, per cert, CIEGSA és una empresa 
bastant coneguda que cobra als valencians molts, molts, molts de milions de 
construccions escolars, sap? I és amiga de la Generalitat, em pareix que li fa les 
construccions, les que ha de fer. Ayuntamiento de Vinaroz, vull dir, CIEGSA ho ha de 
posar amb més èmfasi perquè cobra, cobra pel que fa, no sabem el que fa, però bé. 
S'alça la sessió.  

 
 
  
L’alcalde aixeca la sessió a les zero hores i deu minuts del dia següent al 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 
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