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25/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 18 DE 
DESEMBRE DE 2008.- 
 
A Vinaròs, sent les vint hores del dia divuit de desembre de dos mil vuit, prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, al Saló de Plens 
de la Casa Consistorial baix la Presidència del Sr. alcalde Jorge Romeu Llorach, assistit 
pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados i el Sr. viceinterventor Óscar J. 
Moreno Ayza i dels següents senyors regidors: 
 
PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÈNEC FONTANET I LLATSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes 
de l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
 
 
ÚNIC.- APROVACIÒ PRESSUPOST ORDINARI, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 2008.- Es dóna compte de l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost 
ordinari, plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vinaròs exercici 2009. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes, en sessió 
celebrada el dia 15 de desembre de 2008, al projecte del Pressupost per a l’exercici 2009. 
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Vist l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2007 relatiu a l’aprovació de Plantilla del 
personal i Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vinaròs per a l’exercici 2009. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos Humans i Noves Tecnologies en data 
11 de desembre de 2008. 
 
Vista la proposta del regidor d’hisenda de data 15 de desembre de 2008: 
 
”JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR, Regidor d’hisenda d’aquesta Corporació, vist el 
dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i especial de comptes, en sessió 
celebrada el dia 15 de desembre de 2008, al projecte del Pressupost per a l’exercici 2009 
elevo al Ple de la Corporació, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l’exercici 2009, per un 
import total de 24.124.000,00 €, Bases de execució, annexos i resta de documentació 
complementaria. 
 
SEGON: Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l’exercici 2009. 
 
TERCER: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un termini de 15 dies, tal i com estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004 que 
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, en el que els interessats podran presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació. El pressupost general es considerarà 
definitivament aprovat si en el termini indicat no se presenten reclamacions; en cas contrari el 
Ple disposarà d’un mes per a resoldre. 
 
QUART: El pressupost definitivament aprovat serà insertat en el Butlletí Oficial de la 
Corporació, si el té, resumit per capítols cadascun dels pressupostos que el formen, en el de la 
província o , en el seu cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial, tal i com indica l’apartat 3 
de l’article 169 del RDL 2/2004. 
 
CINQUÉ: Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a l’Administració de l’Estat i a 
la Comunitat Autònoma. 
 
SISÉ: El pressupost entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una vegada publicat en la 
forma prevista en l’apartat 3 del indicat article 169.” 
Després de diverses intervencions se sotmet l’assumpte a votació amb el resultat de 10 vots a 
favor (7 vots PSOE-PSPV, 3 vots PVI), 1 vot d’abstenció (BLOC) i 10 vots en contra (PP).  
Atés el resultat d’empat, s’efectua una nova votació amb el mateix resultat. Amb el vot de 
qualitat del president la proposta d’acord queda aprovada. 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores del dia s’assenyala a l’encapçalament, , de la qual 
cosa, com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 


