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12 / 2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE MAIG DE 
2009.- 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia catorze d’abril de dos mil nou, 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, I 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  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 10-03-09 I 31-03-
09.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 10-03-
09 i 31-03-09, que prèviament s’han distribuït a tots els membres, juntament amb la convocatòria i 
l’ordre del dia de la present sessió. 
 
La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació als esborranys 
de les actes assenyalades. 
 
D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 10-03-
09 i 31-03-09. 
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2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE CONFORMITAT 
AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE NOVEMBRE.- D’acord amb el 
que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i regim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte del 
llistat-relació de data abril de 2009 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponents al mes de març de 2009. 
 
 
 
3.- LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES QUOTES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 4 DE LA ZTN 
RESPECTE A LES PARCEL·LES PROPIETAT DE JUAN FATSINI ROIG (REF. CADASTRALS 
7958202 I 7757405).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 5 de maig de 
2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per la tresorera accidental: 
 
“Con relación al expediente de cuotas de urbanización iniciado por acuerdo del Pleno de la 
Corporación de 12 de febrero de 2002, en el que se acuerda la imposición y ordenación de cuotas de 
urbanización para obras de saneamiento y abastecimiento de agua potable sector 4, Z.T.N y visto la 
alegación presentada por JUAN FATSINI ROIG, tras concederle un plazo de audiencia antes de 
aprobar la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización respecto a las parcelas de su 
propiedad, la Tesorera accidental que suscribe INFORMA: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
En la Junta de Gobierno Local de fecha 10/11/08 se da cuenta de la sentencia número 424 dictada 
en fecha 31/10/08 por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castellón en el 
procedimiento ordinario 26/2007 por la que se estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Juan Fatsini Roig, cuyo fallo indica que el importe final de las cuotas 
de urbanización devengadas por cuenta de cada parcela debe determinarse en directa proporción a 
su aprovechamiento objetivo, desestimando el resto de pedimentos de la demanda, sin que proceda 
hacer expresa imposición de las costas procesales causadas. 
 
2.- Solicitado informe al respecto a los servicios técnicos de urbanismo, éste se emite en fecha 
02/12/2008, donde se establece lo siguiente: 

“En relación con el expediente referido, este técnico INFORMA:  
1. Establece el artículo 72-2 que el importe final de las cuotas de urbanización calculadas a 

cuenta de cada una de las parcelas, se determina repartiendo entre todas las resultantes de 
la urbanización, en directa proporción a su aprovechamiento objetivo, las cargas totales del 
programa o unidad de ejecución, aunque excepcionalmente podrá corregirse este criterio de 
distribución según reglas objetivas y generales, estipuladas en el programa o cuando se 
apruebe el proyecto de urbanización, para compensar ventajas diferenciales que reparte a 
determinadas parcelas la proximidad en la implantación de servicios concretos. 
El artículo 60 de la LRAU define el aprovechamiento objeto o aprovechamiento real como la 
cantidad de m2 de construcción con destino privado que el plan permite al terreno en 
cuestión. 

2. En el expediente de cuotas de urbanización que nos ocupa (sector nº 4 de abastecimiento de 
agua potable y de alcantarillado de la ZTN) se eligió como base imponible la superficie de 
cada una de las parcelas incluidas descontando las afecciones viarias. En base a ello, a la 
excepcionalidad referida en el artículo 72-2 de la LRAU referida en el apartado anterior, y en 
que la calificación urbanística de las parcelas afectadas era de forma generalizada la misma, 
se consideró que el aprovechamiento objetivo pedía asimilarse a la de parcelas netas. 

3. Atendiendo a la sentencia mentada y revisado otra vez el expediente de cuotas de 
urbanización con el fin de ajustarlo al aprovechamiento objetivo o real de cada una de las 
parcelas incluidas, se realiza nuevo cálculo atendiendo a los siguientes datos: 

• Datos de partida aportadas por depositaria: 
- Coste final de las obras .....................................................267.575,41 € 
- Superficie final .....................................................................76.299,00 € 
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- Cuota unitaria total ........................................................3,5069320699 € 
• Cálculo del aprovechamiento total: 
La totalidad de las parcelas afectadas excepto una (refcat 7961102 sup. 2.233,00 m2) 
está calificada como ZU6 con edificabilidad de 0,50 m2t/m2s. La parcela de referencia 
catastral 7961102 está calificada como ZU3 con edificabilidad de 1,2 m2t/m2s. 
De acuerdo con ello la edificabilidad total será: 
ZU6 -> (76.299,00 m2 – 2.233,00 m2) x 0,50 m2t/m2s =.................... 37.033,00 m2t 
ZU3 -> (2.233,00 m2 x 1,2 m2t/m2s = ...................................................2.679,60 m2t 
EDIFICABILIDAD TOTAL = .................................................................39.712,30 m2t 
• Cálculo de la cuota unitaria 
Cuota unitaria = 267.575,41 € / 39.712,60 m2t = 6,737796317 €/m2t 
• Coeficientes correctores 

Para aplicar objetivamente la cuota unitaria, según calificación de las parcelas y superficie 
se adoptaría la siguiente proporción. 

ZU6-> 0,50 -> 1 
ZU3-> 1,20 -> x   x= 2,40 

 
Coeficiente ZU6 = 1,00 
Coeficiente ZU3 = 2,40 

 
• Cálculo de la cuota correspondiente a la parcela calificada como ZU3 
Cuota = 2.233,00 m2 x 0,50 m2t/m2s x 2,40 Cc x 6,737796317 €/m2t = 18.054,60 € 
• Cálculo de las cuotas correspondientes al resto de la parcela 

Cuota = 74.066 m2 x 0,50 m2t/m2s x 1,00 Cc x 6,7377961317 €/m2t = 249.520,81€ 
• Cálculo de cuotas parcelas propiedad de Juan Fatsini Roig y objeto del recurso 

contencioso administrativo 
 
- Parcela refcat 7757405: 4.383,00 m2 x 0,50 m2t/m2s x 1,00 Cc x 6,737796317 €/m2t  

= 14.765,88 € 
- Parcela refcat 7958202: 3.898,00 m2 x 0,50 m2t/m2s x 1,00 Cc x 6,737796317 €/m2t  

= 13.131,96 € 
Indicar a modo de resumen que una vez corregidas las cuotas de urbanización atendiendo al 
aprovechamiento objetivo de cada una de las parcelas y dando cumplimiento a la sentencia que 
origina dicho informe, las cuotas de urbanización de las parcelas que integran el expediente quedan 
de la siguiente forma. 

• Parcela de ref catas 7961102. Calificación ZU3 
Cuota asignada en el expediente: 7.830,98 € 
Cuota asignada aprovechamiento objetivo: 18.054,60 € 

• Parcelas objeto de recurso.  
- Parcela ref catas 7757405. Calificación ZU6 
Cuota asignada en el expediente: 15.370,88 € 

Cuota según aprovechamiento objetivo: 14.765,88 € 
- Parcela ref. catas 7958202. Calificación ZU6 
Cuota asignada en el expediente: 13.670,02 € 
Cuota asignada según aprovechamiento objetivo: 13.131,96 € 

• Resto de parcelas del expediente. Calificación ZU6 
Cálculo cuota según aprovechamiento objetivo: 
Cuota = superficie x 0,50 m2t/m2s x 1,00 Cc x 6,737796317 €/m2t 
Ello representa una minoración aproximada del 4,097332 % sobre las cuotas 
aplicadas. 

Es por todo ello que se emite este informe a los efectos oportunos.” 
En fecha 22/01/09 se da un plazo de audiencia al interesado  antes de aprobar la liquidación 
definitiva de las cuotas de urbanización respecto a las parcelas de su propiedad, en  cumplimiento 
de la Sentencia 424 de fecha 31/10/08 del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de 
Castellón, y  según los términos del informe emitido por los Servicios Técnicos de urbanismo en 
fecha 02/12/08. 



 

 4/25

En fecha 03/02/09 Juan Fatsini Roig presenta un escrito de alegaciones, indicando la existencia de 
un error aritmético al aplicar el coeficiente de aprovechamiento de 0,5 m2t/m2s de la ordenanza ZU3, 
y  presentando un nuevo cálculo de las cuotas. 
Solicitado informe a los Servicios Técnicos de urbanismo, este se emite en fecha 16/03/09  por el 
Arquitecto Técnico Municipal, donde indica lo siguiente: 

“1. No se observa ningún error aritmético en el informe emitido por los Servicios Técnicos 
en fecha 02/12/08. Es más revisado el mismo se desprende que las cuotas referidas a 
las calificaciones ZU3 y ZU6 son respectivamente 8,08 €/m2 y 3,3688 €/m2, lo que 
representa una proporción de 8,08 / 3,36 = 2,40, la misma que la edificabilidad 
respectiva de ZU3 y ZU6 que es de  1,20 / 0,50 = 2,40. 

2. No ocurre lo mismo con los cálculos aportados por el alegante, ya que las cuotas 
correspondientes a ZU3 y ZU6 son respectivamente de 19,40 y 3,02 € lo que 
representa una proporción de 6,42 muy superior a la de edificabilidad que es de 2,40. 
Por todo ello este Técnico propone desestimar la alegación presentada por Juan 
Fatsini Roig, remitiendo este informe al Departamento de Tesorería para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
I. Artículo 181.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística valenciana: 
Cuando los propietarios retribuyan en metálico la labor urbanizadora se ha de observar las 
siguientes reglas: Las cuotas de urbanización y su imposición tendrán que ser aprobadas por la 
administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se 
someterá a una audiencia previa de los afectados o se tramitarán junto con el proyecto de 
reparcelación. El trámite de audiencia puede sustituirse por las actuaciones previstas en el artículo 
177.1.c).  
 
II. Artículo 84 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento 
administrativo común:   
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se 
pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a 
las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5. 
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar 
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
el interesado. 
III. El  Artículo 89.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo común establece: “La resolución que ponga fin al procedimiento 
decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el 
órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto en 
aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.” 
 
IV. Artículo 128  del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación dela Ley sobre régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana: 
1. La liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar cuando se concluya la urbanización de la 
unidad reparcelable y, en todo caso, antes de que transcurran cinco años desde el acuerdo 
aprobatorio de la reparcelación. 
2. Tendrá exclusivamente efectos económicos y no podrá afectar a la titularidad real sobre los 
terrenos. 
3. En la liquidación definitiva se tendrán en cuenta: 
a) Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan 
producido con posterioridad al acuerdo de reparcelación. 
b) La errores u omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho acuerdo. 
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c) Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al mismo. 
4. Si con posterioridad a la liquidación definitiva se produjeran nuevas resoluciones administrativas o 
judiciales, con efecto sobre los intereses económicos de los afectados, la ejecución de las mismas 
habrá de producirse en un expediente nuevo y distinto. 
 
INFORME 
 
De acuerdo con lo anterior, y siendo que se ha concedido un trámite de audiencia al interesado, 
conforme lo informado por el arquitecto técnico municipal, y dado que por acuerdo del Pleno de la 
Corporación de 9 de mayo de 2006 se aprobaron y pusieron al cobro las liquidaciones definitivas de 
las cuotas de urbanización del Sector 4 de la Zona Turística Norte, se propone al mismo órgano la 
adopción del siguiente acuerdo, previo dictamen de la Comisión informativa correspondiente: 
 
Primero.- Aprobar la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización del Sector 4 de la Zona 
Turística Norte respecto a las parcelas propiedad de Juan Fatsini Roig: 

- Referencia catastral 7958202 (recibo nº 38): Cuota definitiva según aprovechamiento 
objetivo: 13.131,96 €. 

- Referencia catastral 7757405 (recibo nº 2): Cuota definitiva según aprovechamiento objetivo: 
14.765,88 €. 

 
Segundo.- Notificar a JUAN FATSINI ROIG la adopción del acuerdo que se adopte al respecto, con 
la indicación de que deberá proceder a su ingreso en la cuenta del ayuntamiento nº 3174-5899-93-
1153988322, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, 
en caso contrario se iniciara la vía de apremio.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
4.- RECTIFICACIÓ D’ERROR EN L’ENUNCIAT DE L’ACORD NÚM. 5 DEL PLE ORDINARI DE LA 
SESSIÓ DE 14 D’ABRIL DE 2009.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 5 
de maig de 2009. 
 
Atesa la proposta d’acord del secretari accidental: 
 
“PROPOSTA D’ACORD 
 
Havent-se observat un error material en l’enunciat de l’acord número 5 de l’acta del Ple ordinari de la 
sessió de 14 d’abril de 2009, pel que fa a la subrogació en el compte detallat  de parcel·les de ref. 
Cadastral 5021732 de l’expedient de quotes d’urbanització del sector 3 i 4 de la ZTS. 
  
Atés l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Vist l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació el següent: 
 
Primer.- Rectificar l’enunciat de l’acord núm. 5 del acta del Ple ordinari de la sessió de 14 d’abril de 
2009 de la següent manera: 
 

 
• On diu: “5.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES PER QUOTES 

D’URBANITZACIÓ DELS SECTORS 3 I 4 ZTS, PARCEL·LA REFERÈNCIA 
CADASTRAL 5021732” 

 
• Ha de dir: “5.- SUBROGACIÓ DELS NOUS TITULARS CADASTRALS EN EL LLOC I 

DRETS DELS ANTERIORS RESPECTE DE LES PARCEL·LES DE REF. 
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CADASTRAL 5021732 DE L’EXPEDIENT DE QUOTES D’URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR 3 I 4 DE LA ZTS.” 

 
Segon.- Fer constar, mitjançant diligència al llibre d’actes corresponent juntament a l’esmentat acord 
adoptat el dia 14 d’abril de 2009 la subsanació de l’error produït.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
5.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 35.000 €, PER A FINANÇAMENT DE LLOGUER D’EDIFICI PROVISIONAL PER 
A L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 
5 de maig de 2009. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por la concejal de deportes el 28 de abril de 2009 cuyos 
considerandos son los que siguen: 
 
Siendo que el ayuntamiento de Vinaròs está interesado en el establecimiento en nuestra ciudad de la 
escuela oficial de idiomas. 
 
A la vista de la misiva remitida por el director general de ordenación y centros docentes en fecha 22 
abril 2009 y con número de registro de entrada 8963 por la que se solicita informe técnico donde 
construcción y ejecutado las obras previstas para la sede provisional de la escuela oficial de idiomas 
o en todo caso, una programación y desarrollo para los próximos 3 meses precisando "inequívoco 
compromiso al respecto". 
 
Considerando que el único proyecto viable sería el alquiler de un local a los efectos de instalar de 
forma provisional la escuela de idiomas. 
 
Considerando que el importe inicial de la partida 121. 202. 00 "arrendamientos edificios y otras 
construcciones" es insuficiente por cuanto dicho gasto no estaba previsto. El importe aproximado 
sería de unos 5000 € al mes lo cual implica para el presente ejercicio un montante total de 35.000. 
Considerando que por las razones expuestas en el gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente. 
 
Visto el informe de la intervención de fondos nº 325/2009 
 
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 el alquiler del edificio provisional para la escuela oficial de idiomas cuyo 
importe total asciende a 35.000 € que incrementará la partida 121. 202. 00 "arrendamientos de 
edificios y otras construcciones".  Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de 
tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
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.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
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6.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 9/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 600.000 €, PER A FINANÇAMENT DE MAJORS DESPESES OCASIONADES 
PEL MANTENIMENT DE VIES URBANES.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda 
de data 5 de maig de 2009. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por la concejal de urbanismo el 28 de abril de 2009 cuyos 
considerandos son los que siguen: 
 
Considerando que la dotación presupuestaria para el mantenimiento de vías urbanas presenta a 
fecha de hoy presenta un déficit de 2,53%. 
 
Considerando que es necesario incrementar la partida para poder dar cumplimiento a las 
necesidades derivadas del mantenimiento de las vías urbanas en nuestro municipio. 
 
Siendo que la dotación necesaria para cubrir el servicio sería de unos 800.000 € anuales y que el 
importe presupuestado sólo alcanza a los 215.000 €. 
 
Considerando que por las razones expuestas en el gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente. 
 

Visto el informe de la intervención de fondos nº 329/2009 
 
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 los mayores gastos ocasionados por el mantenimiento de las vías urbanas del 
municipio cuyo importe total monta 600.000,00 € que incrementará la partida 511. 210. 00 
"mantenimiento de vías urbanas". Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de 
tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008 .  
 
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.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova per majoria la proposta d’acord, amb 20 
vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP) i 1 abstenció (BLOC). 
 
 
 
7.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 10/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 160.000 €, PER A FINANÇAMENT DE PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRES 
PER A L’EXECUCIÓ DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda de data 5 de maig de 2009. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por la concejal de urbanismo  el 28 de abril de 2009 cuyos 
considerandos son los que siguen: 
 
Considerando que el fondo estatal de inversión local no recogía como gasto subvencionable el 
derivado de la redacción de proyectos y de la dirección de obra. 
 
Considerando que la aprobación de las inversiones financiadas con el fondo estatal de inversión 
local requería a su vez la aprobación de proyectos y de direcciones de obra, siendo que estos 
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adversarios previstos en el presupuesto han provocado una merma considerable en la bolsa de 
vinculación del gasto corriente de urbanismo. 
 
. 
En consecuencia desde esta concejalía se cree necesario incrementar  la partida de estudios y 
trabajos técnicos con la cuantía que ha sido adjudicada a proyectos y regiones de obra derivados del 
fondo estatal de inversión local  
Considerando que el importe inicial de la partida 432. 227. 06 "estudios y trabajos técnicos" ha sido 
insuficiente por cuanto dicho gasto no estaba previsto. El importe de la modificación propuesta es de 
160.000,00 €. 
 
Considerando que por las razones expuestas en el gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente. 
 

Visto el informe de la intervención de fondos nº 326/2009 
 
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 los proyectos y direcciones de obra requeridos para la ejecución del fondo 
estatal de inversión local, cuyo importe total monta 160.000,00 €, que incrementará la partida 432. 
227. 06 "estudios y trabajos técnicos". Dicha modificación será financiada con el remanente líquido 
de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
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.” 
 
Durant el debat, el portaveu del BLOC, de conformitat amb l’article 70.3) del Reglament Orgànic 
Municipal, sol·licita que aquest expedient quede sobre la mesa.  
 
No obstant l’anterior, l’alcalde justifica la urgència de l’expedient i es procedeix a la votació.  
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament desestima per majoria la proposta d’acord, amb 
10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 vots en contra (10 vots PP i 1 vot BLOC). 
 
 
 
8.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 50.000 €, PER A FINANÇAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE 
BENESTAR SOCIAL.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 5 de maig de 
2009. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“A la vista de la propuesta formulada por el Concejal de Hacienda el 28 de abril de 2009 cuyos 
considerandos son los que siguen: 
 
A la vista de la situación económica actual que ha provocado un incremento de las solicitudes  de 
ayudas superior a las previstas en el presupuesto municipal. 
 
Considerando que a fecha de hoy el número de obligaciones reconocidas porque es montar 
38.945,45 € que supone el 77,89% del presupuesto total para todo el año, esto es 50.000 € 
Considerando que el importe inicial de la partida 313.480.02 será insuficiente para cubrir el importe 
del gasto necesario. Siendo necesario reponer crédito en dicha partida y además que dicho gasto no 
fuese demorado hasta el ejercicio siguiente. 
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Visto el informe de la intervención de fondos nº 320/2009 
 
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 el incremento de gasto ocasionado como consecuencia de nuevas e 
imprevistas necesidades derivadas de las prestaciones económicas cuyo importe total asciende a 
50.000 € que incrementará la partida 313. 480. 02 " prestaciones económicas" dicha modificación  
será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos generales procedente de la 
liquidación del ejercicio 2008. 
 
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.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
9.- APROVACIÓ D’ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER INMOSAL, SL., PER A ILLA DE 
CASES ENTRE AVINGUDA TARRAGONA I AVINGUDA JUAN RIBERA.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 d’abril de 2009. 
 
Atés el informe proposta emés conjuntament per la TAG d’Urbanisme i l’arquitecta municipal: 
 
“Los Técnicos que suscriben  en relación al asunto de referencia,   
 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
• En fecha16.12.08, tiene entrada Estudio de Detalle, a instancias de la mercantil INMOSAL SL, en 
el emplazamiento que figura en la referencia. 
•  El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como , 
como ZU4-6, Zona  residencial. 
•   El estudio  de detalle presentado consta de la documentación necesaria para su admisión y tiene 
por finalidad propuesta de ordenación volumétrica que permita solucionar la ubicación de un CT, 
 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como  ZU4-
6, Zona  residencial,  contempla la posibilidad de realizar estudios de detalle y el  Art.2.12 del mismo 
regula las condiciones generales para la  redacción de Estudios de detalle 
- Ley urbanística Valenciana  16/2.005 Arts. 90 y 91 en cuanto al procedimiento y aprobación, art. 80 
respecto a la documentación. 
-Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial , Urbanística Valenciana 67/2.006, arts. 190 a 192. 
 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle contiene los documentos necesarios para su admisión. 
 
CONSIDERANDO que  la Alcaldía acordó someter a información pública el Estudio de Detalle, 
mediante edicto publicado en un diario de información general editado en la C. Valenciana y en el 
D.O.G.V. por un periodo de 1 mes . 
 
CONDIDERANDO que en el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna. 
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CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan. 
 
Los Técnicos que suscriben emiten la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
•  Aprobar el  Estudio de Detalle presentado por INMOSA SL en la Manzana entre  Avda. 
Tarragona, Avda. Juan Ribera y que tiene por finalidad una propuesta de ordenación volumétrica que 
permita solucionar la ubicación de un CT, actualmente ubicado en espacio público.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
10.- PRÒRROGA SOL·LICITADA PER TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL, PER A 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE FINALITZACIÓ D’OBRES MAJORS I OBRES D’URBANITZACIÓ 
DE LA UE2R15 (HORT DELS FARGA).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme 
de data 6 d’abril de 2009. 
 
Atés l’informe emés de l’ingenier d’obres públiques. 
 
Atesa la proposta del president d’urbanisme: 
 
“En relación con el escrito presentado por D.Vicente Flames Albero en representación de la mercantil 
TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, en su condición de urbanizador de la UE2R15( Hort Dels 
Farga), la técnico que suscribe 
 
INFORMA 
 
Primero. El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de julio de 2.004, acordó la 
aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución prevista en 
el PGOU UE2R15, a la mercantil AUGISOL SL. Firmándose el oportuno convenio urbanístico en 
fecha 14 de septiembre de 2.004. 
 
Segundo. Mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 11 de julio de 2.006, 
se autorizó la cesión de la condición de urbanizador del referido Programa a la mercantil TEMPLE 
SERVICIOS INMOBILIARIOS SL. 
 
Tercero. En fecha 18 de diciembre de 2.006 se suscribió la correspondiente “Acta de comprobación 
e inicio de las obras de urbanización”. A partir de dicha fecha se inicia el cómputo de plazos 
marcados en el convenio para la ejecución de la obra de urbanización. Siendo el plazo previsto en el 
convenio de 12 meses.  
 
Cuarto. En fecha 8 de abril de 2.008 el pleno del Ayuntamiento, previa petición fundada del 
urbanizador y con el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, concedió la prorroga 
de la obra de urbanización  por un periodo de seis meses. Dado que pese a que el convenio 
establece en su cláusula 2.6, que la prorroga de los plazos estipulados, los resuelve el Ayuntamiento 
previo informe del Consejo Superior de urbanismo, tanto la derogada LRAU 6/94 como la actual LUV 
16/2.005, solo establecen la necesidad de dictamen ( actualmente del Consejo del territorio y del 
Paisaje ) para los supuestos de resolución del convenio o contrato con el urbanizador. 
 
Quinto. En fecha 17 de febrero de 2.009 tiene entrada escrito de D. Vicente Flames Albero en 
representación de la mercantil TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, en su condición de 
urbanizador de la UE2R15( Hort Dels Farga), solicitando una nueva prorroga tanto de la obra de 
edificación como de urbanización. Al respecto el Técnico municipal, ha emitido informe concluyendo: 
“ ....la concesión de las prórrogas : 12 meses para la obra mayor y de 10 meses para la unidad de 
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ejecución, con la condición de finalizarla en su totalidad, dejándola expedita y abierta al uso público 
“. 
 
VISTO lo que antecede la Técnico que suscribe PROPONE de conformidad con el informe Técnico 
aludido : 
Conceder la prórroga solicitada por TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, en su condición de 
urbanizador de la UE2R15( Hort Dels Farga) y en su condición de promotor de la obra de edificación 
de con arreglo a los siguientes plazos y condiciones: 12 meses para la obra mayor y de 10 meses 
para la unidad de ejecución, con la condición de finalizarla en su totalidad, dejándola expedita y 
abierta al uso público. 
En Vinaròs a 5 de marzo de 2.009 
La técnico de administración gral. 
El presidente de la comisión informativa de urbanismo somete a Dictamen la siguiente  
 
Propuesta de acuerdo  
 
Conceder la prórroga solicitada por TEMPLE SERVICIOS INMOBILIARIOS SL, en su condición de 
urbanizador de la UE2R15 (Hort Dels Farga) y en su condición de promotor de la obra de edificación 
de con arreglo a los siguientes plazos y condiciones: 12 meses para la obra mayor y de 10 meses 
para la unidad de ejecución, con la condición de finalizarla en su totalidad, dejándola expedita y 
abierta al uso público.” 
  
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova 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). 
 
 
 
11.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 17 DEL PGMOU DE 
VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 de gener de 2009. 
 
Atesa la proposta emesa per el president d’Urbanisme: 
 
“INFORME JURIDICO 
 
Antecedentes 
 
Primero , Por los servicios técnicos municipales, se redactó la modificación puntual nº 17 del 
PGMOU, a instancias del grupo municipal Bloc Nacionalista Valencia. 
 
La Modificación se redactó 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 . 
 
El 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”. 
 
Segundo. El pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2.008, acordó el 
sometimiento a información pública de la citada modificación. Habiendo salido publicada en DOG de 
fecha 10.12.08 nº 5.910 y diario de difusión provincial., 
 
Tercero. Durante el periodo de exposición, no consta, salvo error u omisión, en el registro de 
entrada, que se haya presentado alegación o sugerencia alguna a la modificación que se pretende. 
 
Fundamentos Legales 
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El procedimiento de aprobación, lo determina la Ley urbanística valencia en su art. 94 y se desarrolla 
en el art. 223 del Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y urbanística. 
 En cuanto a la competencia para la aprobación es de aprobación definitiva municipal, puesto que no 
modifica  la ordenación estructural. 
 
Visto lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 83 de la LUV 16/2005, 
  
PROCEDE 
 
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 17 del PGMOU, ordenando su publicación al 
Boletín Oficial de la Provincia.  
 
En Vinaròs a 19 de enero de 2.009 
 
La técnico de administración gral. 
 
M. Carmen Redó 
 
La presidencia de urbanismo somete a Dictamen de la Comisión a la vista del proyecto de 
modificación puntual y del informe de la técnico de administración gral. , la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 17 del PGMOU, cuyo objeto 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”. 
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova 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 (BLOC). 
 
 
 
12.- SOTMETIMENT A EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL DE L’ERMITA I DEL SEU 
ENTORN.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 de gener de 2009. 
 
Atesa la proposta del president d’Urbanisme: 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE URBANISMO 
 
VISTO el Plan Especial De la Ermita y Entorno, redactado por la arquitecta colegiada nº INES 
GOMEZ ,mediante contrato de asistencia técnica. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 96 en relación con el art. 83.2 de la LUV 16/2.005. 
 
PROPONGO someter a Dictamen la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO, para su aprobación por 
el pleno de la Corporación 
 
1º.Someter a exposición pública el documento de Plan Especial de la Ermita y su entorno, durante el 
plazo de un mes, mediante anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y un Diario no 
oficial de amplia difusión en la localidad. 
 
2º. Suspender el otorgamiento y tramitación de  licencias urbanísticas, de conformidad con el art. 101 
de la LUV , en aquellas áreas del ámbito del Plan Especial expuesto al público , cuyas nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Dicha suspensión  se 
extingue con la aprobación definitiva del Plan Especial.” 
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El portaveu del BLOC, de conformitat amb l’article 70.3) del Reglament Orgànic Municipal, sol·licita 
que aquest expedient quede sobre la mesa, per la qual cosa s’aplaça la seua discussió fins a la 
pròxima sessió. 
 
 
 
13.- PROPOSTA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 15 DEL PGMOU DE 
VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 de gener de 2009. 
 
Atesa la proposta del president d’urbanisme: 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE URBANISMO 
 
VISTA la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 25 de febrero de 2.009, por la 
que se acuerda suspender la aprobación definitiva de la modificación puntual nº 15 del PGMOU, en 
tanto no se redacte y se apruebe un nuevo documento en el que la modificación aparezca motivada. 
 
Visto el documento redactado por la técnico de administración gral. de urbanismo, subsanando la 
falta de motivación, con expresión de los intereses generales a los que sirve. 
 
El presidente de la Comisión Informativa PROPONE al pleno de la Corporación la  
 
La aprobación del documento de la modificación puntual nº 15, subsanando la falta de motivación, 
con expresión de los intereses generales a los que sirve. 
 
La remisión del documento, a la Comisión Territorial de Urbanismo, para su aprobación definitiva.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
14.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
DE 1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.- El Sr. alcalde indica 
la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social en data 8 de maig de 2009. 
 
Atesa la proposta de la regidoria de Benestar Social: 
 
“Mª ISABEL SEBASTIÀ FLORES, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vinaròs, en 
relación con modificación de la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento de Vehículos que 
Transporten Personas con Movilidad Reducida. 
 
Siendo que se hace necesario racionalizar el uso de las vías públicas por las personas beneficiarias 
de la tarjeta de estacionamiento en dichas zonas. Fomentando, asimismo, la rotación de vehículos 
sujetos a dicho régimen, para un uso equitativo de las zonas habilitadas al respecto. 
 
Es por ello que propongo llevar a cabo la siguiente modificación el la Ordenanza de referencia: 
 

1. Redactar un nuevo texto del art. 4 de la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento de 
Vehículos de Uso Privado que Transporten Persona con Movilidad Reducida, con el siguiente 
contenido: 

 
“Art. 4: 
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Las acciones municipales tendentes a facilitar la movilidad de las personas con movilidad reducida 
se concretan en: 
 
A) Se reservarán para las personas con movilidad reducida una de cada 50 plazas reguladas en el 

Reglamento regulador del servicio de estacionamiento limitado bajo control horario, aunque 
dichas plazas quedarán sujetas, dentro y fuera de dicho horario de aplicación, a la limitación 
máxima horaria establecida para el resto de vehículos (2 horas). A tal fin, los titulares de la 
tarjeta deberán indicar junto a ella la hora de inicio de estacionamiento. 
 
B) Reservarles, en los lugares donde se compruebe que es necesario, plazas de aparcamiento. 

Dichas plazas quedarán sujetas a la misma limitación máxima horaria establecida para las 
zonas de estacionamiento limitado bajo control horario (2 horas). Asimismo, los titulares de 
tarjeta deberán indicar junto a ella la hora de inicio de estacionamiento. 

 
C) Permitir a los vehículo ocupados por las personas mencionadas, estacionar en cualquier 

lugar en la vía pública, durante el tiempo imprescindible y siempre que no se entorpezca la 
circulación de vehículos o el paso de peatones.” 

 
2. Publicar la modificación de la Ordenanza en el BOP y en el Tablón de Edictos, a los efectos de 

que las personas interesadas puedan reclamaciones o sugerencias por un plazo de 30 días. Si 
no se formularen alegaciones en plazo se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta 
entonces provisional.” 

 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
DE 2.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, EN RÈGIM DE 
CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS 
(EXP. GENERALS 19/08).- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. 
Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 376/2009 emés pel viceinterventor en data 11 de maig de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés pel secretari accidental: 
 
“INFORME JURÍDIC 
ASSUMPTE: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE ADMINISTRATIU, EN RÈGIM DE  
CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS 
(EXP. GENERALS 19/08) 

1. En data 14 d’agost de 2009 l’Alcaldia va disposar la incoació de l’expedient per a la contractació, 
en règim de concessió, del SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 
VIATGERS.  

2. El Ple de l’Ajuntament, en data 10 de febrer de 2009, va aprovar l’expedient i els plecs de 
clàusules administratives i plecs de condicions tècniques.  

3. El Ple de l’Ajuntament, en data 14 d’abril de 2009, va adjudicar provisionalment la contractació a 
l’empresa AUTOS MEDITERRÁNEO SA, per un preu de 156.000,00 € (IVA inclòs). 

4. En data 21 d’abril de 2009, es va publicar en el Perfil del Contractant l’adjudicació provisional. 
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5. L’empresa AUTOS MEDITERRÁNEO SA, en data 5 de maig de 2009, presenta la documentació 
d’acord amb la clàusula 17 del PCA, així com l’acreditació de constitució de la garantia definitiva, per 
valor de  6.724,14 €. 

D’acord amb l’anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la Legislació 
aplicable i procedeix l’adjudicació definitiva de conformitat amb l'article 135.4 i la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

A la Junta de Govern municipal li pertoquen les facultats que la Llei 7/1985 atorga a l’Alcaldia-
Presidència en matèria de contractació, a l’empara de la Disposició Addicional Segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el Decret de delegació de 
competències de l’alcalde, de data 3 de juliol de 2003. 

A la vista d’això, s’eleva al Ple de la Corporació la següent proposta de resolució, previ informe de la 
Intervenció de Fons:  

1. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de la contractació, en règim de concessió, del 
SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS (EXPT. 
GENERALS 19/08), a l’empresa AUTOS MEDITERRÁNEO SA, per un preu anual de 
156.000,00 € (IVA inclòs). 

 
2. Disposar la despesa per valor de 156.000 € (IVA inclòs) a càrrec de la partida 121.227.09 del 

Pressupost General en vigor. 
 

3. Nomenar responsable del contracte al Sr. José Vicente Salvador Arrufat, Inspector-Cap de la 
Policia Local de l’Ajuntament de Vinaròs, amb les atribucions que li atorga l’art. 41 de la Llei 
30/2007. 

 
4. Notificar el present acord a l’empresa AUTOS MEDITERRÁNEO SA, adjudicatària del 

contracte. 
 
5. Publicar l'adjudicació definitiva del contracte en el Perfil de contractant. 

 
6. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 

conformitat amb el que disposa l'article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic.” 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA INSTAL·LACIÓ 
D’UN PARC EÒLIC DAVANT LES COSTES DE VINARÒS.- El Sr. alcalde indica la necessitat de 
votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda 
aprovar-la. 
 
Per part de l’Alcaldia es presenta esmena de substitució a la totalitat de la moció. Sotmesa a votació 
l’esmena es desestima per majoria de 11 vots en contra (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots a favor 
(7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del PP: 
 
“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: 
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Fa pocs anys la ciutadania de Vinaròs rebutjar de forma masiva i contundent un projecte de parc 
eòlic marí davant de la costa de la nostra ciutat. 
 
En aquella ocasió tant la societat civil com tots els partits polítics van unir-se per defensar els 
interesos generals de la ciutat que estaven amenaçats per un projecte que perjudicava tant als 
pescadors com al turisme, dos dels pilars de la nostra economia. 
 
La paralització d’aquell projecte va ser només un punt i apart. Avui veiem com el govern central ha 
aprovat un mapa eòlic marí a nivell de tota Espanya on a la Comunitat Valenciana només se permet 
instal·lar un parc eòlic davant la costa de Vinaròs. 
 
Atès que creiem que les condicions no han variat en excés i que el sector turístic i pesquer de la 
nostra ciutat tornarien a ser greument afectats. 
 
Atès que la Generalitat Valenciana ja té redactat un pla eòlic autonòmic on no es preveuen parcs 
eòlics marins. 
 
Atès que considerem que la ciutadania de Vinaròs continua rebutjant de forma majoritaria la possible 
instal·lació d’un parc eòlic marí davant la nostra costa. 
 
Proposem al plenari de l´Ajuntament la següent proposta d´acord: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Vinaròs a l’instal·lació d’un parc eòlic marí davant 
les costes de Vinaròs. 
 
Segon.- Assumir el compromís per part de l’Alcaldia que a partir de l’aprovació d’esta moció els 
portaveus de tots els partits amb representació municipal seran convidats a les reunions en els 
diferents Ministeris i Conselleries per tal de garantir la transparència i la igualtat d’informació. 
 
Tercer.- Traslladar esta moció a la Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana i Govern Central 
per a que siguen sabedors del rebuig al parc eòlic marí davant les costes de Vinaròs.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova 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 PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC RELATIVA A PRESERVAR 
ELS BÉNS RURALS.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa 
a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del Bloc: 
 
“MOCIÓ PER PRESERVAR ELS BÉNS RURALS 
 
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 
 
Durant aquest hivern, els nostres agricultors han hagut de fer front a una despesa addicional 
provocada per les destrosses en les seues terres i ribassos per aquells que busquen caragols en 
finques que no són de la seua propietat i que en el transcurs de la seua búsqueda desfan brancals i 
parets que a l'agricultor li costa feina i diners tornar-les a fer. 
 
Aquest fet, que fins ara no s'havia conegut en tan gran magnitud com la que actualment es dóna, 
sembla que està provocat per la venda d'aquestos mol·luscos a empreses que confeccionen 
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cosmètics amb la baba dels caragols. Per la qual cosa s'intueix que les quadrilles estan organitzades 
i acudeixen als horts aliens amb instrumental per tal de desfer murs i ribassos.  
 
La Policia Local té constància dels robatoris i les desfetes que provoquen les persones que es 
dedicaven a recollir-los de forma il·legal i sense permís escaient dels amos de la terra.  
 
No obstant això, calen mesures dissuasòries per tal d'evitar al nostre terme que els llauradors siguen 
les víctimes d'aquesta actitud molt reprovable. El consistori de Vinaròs compta amb una Ordenança 
Ciutadana en la qual es preveuen sancions de neteja i/o reparació de danys per a les infraccions 
ocasionades a la via pública, de manera que es disposa de sancions econòmiques i també de neteja 
o reparació subsidiària per part de l'Ajuntament al mateix temps que també es preveu la repercussió 
del cost als responsables de la infracció.  
 
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.- L'Ajuntament de Vinaròs afegirà un capítol a l'Ordenança de Convivència ciutadana 
actualment en vigor, per tal de regular el procediment i mètode d'aplicació a seguir quan es donen 
els casos d'intrusió en finques alienes i/o es produesquen destrosses i/o robatoris. 
 
Segon.- L'Ajuntament de Vinaròs incrementarà la vigilància al terme de la ciutat per tal d'evitar fets 
com els abans descrits o robatoris en les collites, éssers, granjes, casetes, etc.” 
 
Sotmesa la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament l’aprova per unanimitat. 
 
 
 
DE 5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER INICIAR LA TRAMITACIÓ PER 
CONSTRUIR UN TALLER OCUPACIONAL AMB RESIDENCIA I CENTRE DE DIA.- El Sr. alcalde 
indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, 
per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del Bloc: 
 
“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 
 
Les actuacions de caràcter social que es pugen fer des de totes les Administracions i més 
concretament, des dels Ajuntaments, més propers a la ciutadania, són prioritàries i necessàries 
tenint en compte que tenen el màxim recolzament per part de tots els grups municipals i de tota la 
societat civil. 
 
Aquestes actuacions tenen que anar dirigides a sectors de la població més desvaforits o en més 
problemes d'adaptació a la societat. Sectors de població amb alguna minusvalia psíquica o física 
tenen que tindre la màxima atenció i protecció per part de totes les Administracions.  
 
En el passat Ple Extraordinari del dia 24 d'abril on es van aprovar els diferents projectes a realitzar 
dins del Pla d'Inversió Productiva en Municipis de la Generalitat Valenciana i no veure reflexada en la 
proposta a aprovar el projecte de construcció d'un Taller Ocupacional amb Residencia i Centre de 
Dia per a discapacitats per la falta de temps en l'elaboració del projecte, memòria descriptiva i 
plànols, segons va dir l'Equip de Govern. 
 
Vist l'interès per part de tots els partits representats en el consistori en realitzar aquesta obra i el 
compromís que es va adquirir en el plenari per iniciar la tramitació pertinent per realitzar aquesta 
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obra i la certesa de ser una infraestructura necessària per la quantitat de persones que necessiten 
aquest servei. 
 
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.- Que l'Equip de Govern inicie la tramitació per la construcció d'un Taller Ocupacional amb 
Residencia i Centre de Dia per a persones discapacitades. 
 
Segon.- Que tots els Grups Municipals agafen el compromís de treballar en la mateixa línia per fer 
realitat aquesta demanda.” 
 
 
Sotmesa la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament l’aprova per unanimitat. 
 
 
 
DE 6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC RELATIVA A DEMANAR UNA 
SOLUCIÓ ALS USUARIS DEL CAMP DE FUTBOL DE LES CAPSADES.- El Sr. alcalde indica la 
necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria 
aprova la urgència, amb 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-
PSOE i 3 vots PVI). 
  
Atesa la moció presentada pel grup municipal del Bloc: 
 
“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 
 
De tots és savut la necessitat de fa molts anys de tindre unes bones instal·lacions esportives en la 
nostra ciutat. Des de fa anys gràcies a l'esforç de la Junta Directiva de l'Escola de Futbol base del 
Vinaròs CF i dels pares que apunten als seus fills en aquesta disciplina esportiva, ha anat 
augmentant en nombre de xiquets que decideixen jugar a futbol fins arribar al voltant de tres-cents 
xiquets de 4 a 16 anys. 
 
Des del seus inicis les condicions en que juguen els xiquets en comparació en altres poblacions de 
Castelló són inaceptables per jugar i entrenar en condicions normals sent l'únic poble que encara 
s'està jugant en camp de terra amb el perill que comporta per als jugadors. 
 
Des de l'actual equip de govern es va decidir construir els camps de futbol base en la Ciutat 
Esportiva, desició que no vam veure malament, ja que en el camp de les Capsades on actualment 
entrenen i juguen es va optar per la construcció del Cinquè col·legi d' Infantil i Primària. 
 
Al plenari del mes de setembre de 2007 es va presentar pel Grup del Partit Popular una moció on es 
demanava l'adequació del camp Les Capsades amb la col·locació de gespa artificial d'última 
generació. La votació va estar desestimada pels vots de l'equip de govern (PSOE 7, PVI 3) i 1 del 
BLOC, amb el compromís de donar una solució, deixant com a data límit, fins el mes de gener de 
2008 per a que els xiquets puguen jugar amb condicions idonees. 
 
Vist que ha passat un any i quatre mesos d'aquest compromís de l'equip de govern i encara estan 
jugant en el camp de terra de Les Capsades, sense veure en un futur immediat una solució per 
utilitzar els camps de gespa artificial de la Ciutat Esportiva amb el progressiu deteriorament que 
estan patint aquestos. 
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I vist que públicament el Grup Municipal del BLOC va agafar el compromís de tornar a presentar 
aquesta sol·licitud si no es donava una solució satisfactoria per als usuaris dels camps de futbol, 
només ens cal demanar una solució als regidors i regidores de l'equip de govern del PSOE i PVI tan 
esperada per tots.  
 
 
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.- Que l'Equip de Govern inicie la tramitació per tal de donar una solució als usuaris i 
esportistes del camp de terra de Les Capsades per a que els entrenaments i competicions es juguen 
en les màximes condicions de seguretat i qualitat del camp de futbol. 
 
Segon.- Donar una utilitat als camps de gespa artificial de la Ciutat Esportiva per a que no es 
deteriore ni es malmeta aquesta inversió.  
 
Tercer.- Seguir totes les pautes de manteniment i conservació dels camps de gespa artificial de la 
Ciutat Esportiva.” 
 
Sotmesa la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament l’aprova per unanimitat. 
 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Sr. Alcalde.- Sra. López. 
 
Sra. López.- Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bé, li faré les preguntes que ens fa arribar la Regidoria de 
Participació Ciutadana. I com a regidora de Participació Ciutadana, Sr. Gandía, no com a Librada 
López sinó com a regidora de Participació Ciutadana, faré les preguntes que em fa arribar Migjorn. 
D'acord? En este plenari no hi ha cap pregunta sinó que, únicament, hi ha un prec. Diu així: aquest 
mes en este plenari no farem cap pregunta, però sí que fem un prec que és el següent: Senyor 
Alcalde President d'aquesta assemblea de representants elegits de forma democràticament en 
representació del poble. Al plenari del 14 d'abril, l'Associació de Veïns Migjorn, entitat legalitzada 
l’any 1978, amb uns tràmits que van durar tres anys i que als franquistes d’abans els féiem nosa, 
com sembla que els fem nosa als d'ara, féiem una proposta mitjançant el Reglament de Participació 
Ciutadana, on demanaven que el dèficit que donaria millorar els serveis de trens de rodalies, entre 
Castelló i les comarques del nord, per part de RENFE, l’assumisquen la Generalitat i la Diputació. El 
PP en replicar el vot negatiu contrari a la proposta, feren unes acusacions ofenedores contra Migjorn. 
Creiem que en aquesta sala de plens no es pot permetre aquesta manca d'educació democràtica i 
de respecte cap a aquesta associació legal, i més en un acte oficial. Per l'abans exposat, sol·licitem 
de vosté, com a president del plenari, que demane al portaveu del PP, Sr. Gandia, propietari dels 
insults que es disculpe públicament en aquest plenari. I aprofitem l'avinentesa per recordar a tots els 
grups polítics amb representació a l'Ajuntament, que el partit més important que tenim tots és 
Vinaròs. I tots hem de treballar per un poble millor i no assistir als espectacles lamentables, als quals 
estem assistint darrerament, doncs si un diu blanc l'altre diu negre i llavors es disparen... Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, com és un prec, jo el transmetré al Sr. Gandía per si el vol contestar o el que vulga. 
 
Sr. Gandía.- Sí, moltes gràcies Sr. Alcalde. Simplement, m'agradaria que llisqués el document 
sencer, comence la primera línia, comence la primera línia, i veure com... ja que ho llig, doncs a la 
regidora de Participació Ciutadana li pregaria que llisqués tot el que diu Migjorn i que no se saltés el 
primer paràgraf, simplement per alguna cosa que ha passat en este ple anteriorment i que vosté s'ho 
ha saltat. 
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Sra. López.- Ho llegiré perquè no quede cap dubte. “Bona nit a tots menys a un, és broma, bona nit 
a tots sense exclusions”.  
 
Sr. Gandía.- Ara recordarem què ha passat abans. Simplement dir que el respecte, i ho he dit moltes 
vegades, el respecte cap a Migjorn, el Partit Popular el té. Respecte com a associació. Jo em dirigixo 
a vosté que és la persona que ha fet l'escrit. I per tant, nosaltres des del Partit Popular, el respecte el 
tenim. Nosaltres pensem que hi ha vegades en què hi ha postures que es mantenen que no són 
correctes. I en aquell ple, si no recordo malament, jo el que vaig dir és que eren una colla d'amics, 
que penso que no és ofenedor, que eren, per a mi, uns radicals d'extrema esquerra. Que penso que 
per a la gent d'esquerra això tampoc és ofenedor, perquè des de la meua postura ells estan en la 
radicalitat de l'esquerra. I simplement, l'únic que vaig dir és que feien el joc brut de l'equip de govern. 
I miren vostés, dimecres nosaltres vam presentar una moció en roda de premsa per a demanar que 
l'alcalde es disculpés pel “vés a cagar” famós al nostre portaveu en la Junta de Portaveus del 23 
d'abril. I precisament, dijous l'Associació de Veïns Migjorn presentava en l'Ajuntament este escrit, 
amb la qual cosa si això no és fer la faena bruta de l'equip de govern... Per tant, em reafirme en tot 
allò que vaig dir.  
 
Sr. Alcalde.- Perdone, perdone... ja està. Es disculpa o no es disculpa? Es reafirma, d'acord. 
Gràcies. Bé, hi ha preguntes? Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, veiem que cada vegada hi ha més gent que utilitza les pistes 
d'atletisme per fer esport. Pregunta: es poden fer competicions oficials d'atletisme? Per què sí o per 
què no? Si és afirmatiu o és negatiu. I quantes competicions s'han fet fins ara, oficials, en la pista 
d'atletisme. Només per saber i tenir estes dades. La segona pregunta: hem rebut diverses queixes 
per les destrosses que es produeixen durant els caps de setmana a la nit, com destrosses als 
cotxes, contenidors, mobiliari, etc. La pregunta és: quines mesures s'estan portant a terme des de 
l'equip de govern per a evitar estos fets? Tercera pregunta. En el seu moment van ser lliurades a 
l'Ajuntament de Vinaròs tot el plec d'al·legacions presentades per la Plataforma Ciutadana en 
Defensa de les Terres del Sénia al projecte Castor. En dites al·legacions es posen de manifest les 
nombroses mancances i deficiències de dit projecte, deixant a tota la població de Vinaròs i el conjunt 
de les terres del Sénia sense garanties de seguretat i afectacions al medi del projecte Castor, tant en 
la seua fase de construcció com en la fase operativa.  
Tot i que l'Ajuntament s'ha pronunciat favorablement al projecte, pregunta:  no creuen vostés que 
com a responsables dels perjudicis que poguera ocasionar el Castor, l'Ajuntament de Vinaròs hauria 
de ser el primer interessat a exigir les oportunes garanties, per altra banda contemplades en la 
legislació vigent i que l'empresa incompleix en la documentació fins ara feta pública? Com es pot 
afirmar que el Projecte Castor sols portarà beneficis al nostre poble sense exigir a l'empresa ESCAL 
UGS i a la resta d'administracions (Conselleria i Ministeri) que es complisquen escrupolosament tots 
els requisits legals? Quarta. L'empresa ESCAL UGS, promotora del projecte Castor, ha realitzat 
recentment una petita participació pública pel tema de l'impacte paisatgístic. En l'esborrany de 
l'estudi d'impacte paisatgístic, concretament a l'annex 6, hi ha un mapa que oblida les vies pecuàries 
del nostre terme municipal. Pregunta: Podria l'equip de govern fer arribar a l'empresa quines són 
aquestes vies pecuàries i quina és la seua ubicació? Exigirà la incorporació d'aquestes a l'esmentat 
estudi? El passat 25 d'abril, es publicaven unes declaracions al setmanari “7 dies”, on l'edil 
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs afirmava: “la aceptación del 99,99% que ha obtenido 
finalmente el proyecto Castor entre los vecinos que en un principio observaron alguna reticencia 
respecto al proyecto de la planta de gas”. El que ens preguntem nosaltres és com es permet realitzar 
aquestes declaracions enganyoses i de clara manipulació de la realitat, ja que, pregunta: de quines 
estadístiques ha rebut el Sr. Alcalde aquestes dades? Quan i on s'ha realitzat el referèndum oportú 
per a saber que el 99,99% de la gent del poble està a favor del Castor? Ara, com a prec, ens 
agradaria que es rectifiqués públicament estes declaracions. Hem vist en la premsa de tota la 
província que la setmana passada l'Associació de Veïns Migjorn va denunciar públicament que 
l'abocador d'escombraries està saturat i en flames amb la conseqüent contaminació pels gasos i 
fums que emetia. Això ho véiem la setmana passada i ho vam veure en una roda de premsa en un 
comunicat. Ens pot dir, vosté com a alcalde, quines mesures està portant a terme per solucionar 
aquests problemes en l'abocador municipal? I l'última ja. Hem vist en la premsa de tota la província 
que es va presentar una moció al Congrés del Diputats a Madrid on es demanava que la sortida al 
Mediterrani de la A-68 fos per Morella i Vinaròs, i que el PSOE va votar en contra. Què hi ha de cert 
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en aquestes afirmacions? I si el PSOE de València està en la mateixa línia que el PSOE de Madrid. 
Només preguntar-li-ho.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, li contestaré les que puga i les que tinga certesa. Respecte a la pista d'atletisme, 
una pista totalment homologada, hi ha competicions, no sé dir-li quines, perquè no tinc les dades. La 
regidora d'Esports, a través del Consell Municipal li les facilitarà; totes les que es fan, homologades, 
quan vénen, equips, subprovincials i en alguna ocasió autonòmics. No sé les dades, però sé que la 
pista està homologada des del principi per a fer tot tipus de competicions. Respecte als incidents 
amb cotxes, contenidors, mobiliari, la veritat és que sí, en determinats moments hi ha més 
incidència, en uns moments més que en uns altres. Tampoc, d'alguna manera, vull dir, les mesures 
són... tant en l'increment com en la presència, on es detecten estos... en alguns àmbits propers a la 
zona d'oci. A l'avinguda de Tarragona hi ha hagut algunes incidències i la Policia, repeteixo, 
col·laborant amb la Guàrdia Civil, estan damunt de l'assumpte. Esperem que vaja rebaixant. 
Respecte a les al·legacions i tal, vull dir, tal com me les ha formulades, me les vull estudiar bé per a 
contestar-les bé. Jo, el que sí que li puc anticipar en les meues contestacions és que, evidentment, 
cap informe que ha sortit d'este Ajuntament, és a dir, la normativa que tenim o en el que fos, 
incompleix la legalitat totalment vigent. I espero, no és que espere, es que no dubto que cap 
administració des de l'autonòmica fins l'estatal permeta esta o qualsevol altra instal·lació que no 
complisca cap dels reglaments o alguna... Però que, repeteixo, li vull dir... Respecte al 99,9 % del Sr. 
regidor d'Urbanisme, jo penso... és a dir,  dades numèriques exactes segur que no les té, però que 
detectem que l'opinió majoritària respecte a estes instal·lacions en este poble és favorable. Vull dir, 
d'alguna manera, una manifestació que es va fer, doncs, gent de Vinaròs hi havia poca. I per tant, jo 
crec que s'ha explicat, es tornarà a explicar totes les vegades que siga i que, per tant, creiem 
fermament que és una instal·lació segura, és una instal·lació de futur i que donarà treball a la gent 
d'aquí de Vinaròs. Riquesa i desenvolupament. Per tant, eixa instal·lació des d'un principi i sense 
dubte, inicialment, fins que no vam saber el que era no vam tirar endavant, però en l'anterior 
legislatura i continuant en esta, creiem que la instal·lació és possible. Respecte a l'abocador, en 
determinats moments està en flames, en determinats moments. Però en el moment en què es 
detecta, tant des de la Policia com des de Serveis, és a dir, els que van són els bombers a apagar 
immediatament l'incendi amb la major rapidesa possible des que es detecta l'incendi. El problema de 
l'abocador, no el sintetitzarem en una pregunta, es podria fer un plenari respecte de la problemàtica 
que genera en poblacions grans com Vinaròs, Benicarló, majoritàriament. En menor grau, Peníscola 
en este moment, però en les èpoques estivals tenen el mateix problema. El problema pur i dur, és a 
dir, tenim els abocadors, no saturats, ressaturats. Però que algú ens diga on vol que tirem les 
escombraries, on vol que reciclem les escombraries, a quin lloc poden tractar les escombraries. Hi 
ha molts de llocs, però molt lluny i amb un cost exorbitant. Per tant, d'alguna manera, la contestació 
seria molt llarga. I respecte a la A-68, jo crec que no hi ha cap dubte del posicionament i, si no 
recordo malament, això que es va votar va ser en una comissió del Senat. Jo crec que tots sabem el 
moment en el qual està donar-li la solució definitiva, que desitgem sincerament que siga per Vinaròs. 
Hem de tirar tots del carro. I per presentar més mocions o menys mocions o més esmenes o menys 
esmenes, vull dir, el tema és que ha de sortir l'estudi informatiu i s'ha de demostrar, en tot allò que 
siga possible, que este estudi informatiu arreplega el que realment creiem que és necessari, 
ineludible, històric i més curt i més barat i tot el que se li vulga dir, que és que la A68 arribe per 
Vinaròs. Jo, el que he de dir és això, vull dir, no m'importa. Més preguntes? Per part del Partit 
Popular hi ha una sèrie de preguntes que si les volen llegir, les que m'han formulat, jo li les contesto.  
 
Sra. Medina.- Molt bé, fem cas del que vosté ens diu moltes vegades. El Partit Popular li va fer 
arribar el dia 8 de maig unes preguntes que, per cert, dirigides a vosté li vam dir que les lliuressen en 
mà, i com altres vegades passa als plens, altres associacions i altres grups polítics sense 
representació li fan preguntes, avui no sé si per atzar o pel que siga no li n'han fet, però a nosaltres 
mai ens arriben les còpies de les preguntes. I sé que vosté o algú ha deixat les còpies per alguna 
bústia, però a la millor també ha sigut per atzar. Llavors, m'agradaria preguntar-li la primera 
pregunta. ¿Cuánto ha cobrado el Señor Vicente Guallart, arquitecto y diseñador del paseo marítimo 
entre el concurso de ideas, el proyecto de obra y la dirección de obra? 
 
Sr. Alcalde.- Pel concurs d'idees, 36.000 euros; pel projecte de remodelació, 260.000 euros; per la 
direcció d'obra, 111.708 euros i per la modificació del contracte per la redacció del projecte, 
186.641,20 euros. 
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Sra. Medina.- Para supervisar las obras del paseo, el Ayuntamiento contrató un técnico de control 
de obra por más de 60.000 euros. El alcalde, en pleno, afirmó que este técnico era de fuera de 
Vinaròs y no tenía ninguna relación con el Ayuntamiento. Con fecha 25 de septiembre de 2008, el 
Partido Popular presentó por registro de entrada una instancia donde preguntábamos: ¿existe algún 
tipo de relación o vínculo entre el técnico de control de obra del paseo marítimo, José Vicente 
Brisach, y el que fuera arquitecto de este Ayuntamiento, Rafael Brisach? ¿Por qué no ha contestado 
a esta instancia? ¿Tiene algún tipo de vínculo familiar?  
 
Sr. Alcalde.- La veritat és que esta se'm va passar, perquè esta sí que li l'hagués contestada 
ràpidament. Esta, ni m'he informat, tampoc.  
 
Sra. Medina.- O siga, que no es llig les preguntes que li donen per escrit? 
 
Sr. Alcalde.- No, que se m'ha passat, Sra. Mar, tranquil·la. 
 
Sra. Medina.- D'acord. 
 
Sr. Alcalde.- Mire, este xic és d'Almassora, que no és Vinaròs, per tant, es de fuera de Vinaroz. No 
tiene ninguna relación con el Ayuntamiento. No és regidor, evidentment, ni és funcionari de 
l'Ajuntament. ¿Existe algún tipo de relación o vínculo entre el técnico de control, José Vicente 
Brisach y el que fuera arquitecto, Rafael Brisach?. Sí, vull dir, els dos cognoms coincideixen, el 
primer i el segon, el nom no. Són germans, porten els mateixos cognoms. Suposo que de sang 
també, no he comprovat l'ADN. ¿Por qué no ha contestado? Li he dit que se m'ha passat, i ¿tiene 
algún tipo de vínculo familiar? Germans. El que sí que vull aclarir, perquè aquí és... és que esta 
persona va ser contractada a través del Col·legi d'Arquitectes de Castelló, al qual se li va fer la 
proposta de buscar un arquitecte que volgués portar la direcció de l'obra. I només es va presentar ell, 
a través del Col·legi d'Arquitectes de Castelló.  
 
Sra. Medina.- Desde el año 2006 se promete por parte del Gobierno Central la remodelación de los 
espigones de la playa del Fortí. Antes de las Elecciones Generales del 2008 el Ministerio nos 
garantizó que la obra de los espigones era inminente. ¿Saben que día empiezan las obras?.  
 
Sr. Alcalde.- No. Hem dit que estan en declaració d'impacte ambiental. 
 
Sra. Medina.- En Vinaròs, más de 2.000 personas están en lista de espera para renovar el DNI 
porque el Ministerio del Interior no ofrece soluciones reales a los problemas que tenemos con el 
expediente del DNI. ¿Qué tienen que hacer los vinarocenses que tienen el DNI caducado? ¿A quién 
reclaman? 
 
Sr. Alcalde.- Afortunadament, no són 2.000 sinó 1.485 i, precisament, una casualitat, allò que feia D. 
Jacinto, dilluns va venir l'equip. He dit moltes vegades que és un procés molt lent, encara que 
tecnològicament, a vegades falla per haver de portar l'equip mòbil aquí. I repeteixo, esperem que, 
almenys, vaja minvant a mesura que vaja funcionant el sistema. No li puc assegurar quan es reduirà 
a zero, perquè la demanda és molt gran. I repeteixo, la gent que té una inusitada pressa o 
necessitat, doncs, lògicament, ha d'anar a Castelló perquè aquí vénen puntualment, quan vénen. I ja 
insistim perquè vinguen. Però són 1.500, 1.480 i escaig.  
 
Sra. Medina.- Según el delegado del Gobierno, Vinaròs no tendrá Comisaría de Policía Nacional 
mientras que, según ha reiterado el alcalde de Vinaròs, o sea el Señor Alcalde Jordi Romeu, 
después sí que dispondremos de Comisaría. ¿Quién de los dos nos engaña?. 
 
Sr. Alcalde.-  Cap dels dos, perquè el senyor delegat del Govern no ha dit que Vinaròs no tindrà 
Comissaria de Policia. 
 
Sra. Medina.- El Ministerio del Interior ha reconocido que no tiene ni un euro para construir la 
Comisaría de Vinaròs. ¿Piensa pedir al Ministerio que nos devuelva los terrenos que le concedimos 
para construir la Comisaría? 
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Sr. Alcalde.- A veure, tampoc ha dit el Ministeri que no tinga ni un euro, vull dir, que a mi em conste. 
Suposo que al Partit Popular, sí. Sap vosté, i així està feta la cessió, que si en un futur, futur, com en 
qualsevol cessió, no s'utilitza el solar hi ha una clàusula per a revertir. Esperem que no s'haja de fer. 
Però ja que demana tornar els terrenys, podrien començar a fer les gestions perquè, d'una vegada 
per totes, la Generalitat ens torne i ens indemnitze els terrenys de la ITV. O que ens torne i ens 
indemnitze pel Centre del Menor. I que ens torne els 58 milions de les antigues pessetes que va 
cobrar de la venda d'un sòl públic. Hi ha faena perquè ho tornen. Vull dir, que s'ho apliquen, 
comencen a cobrar que nosaltres en allò que hem de fer ja ho farem en el seu moment.  
 
Sra. Medina.- La guardería que usted prometió para el mes de septiembre del año 2007, ¿la 
veremos pronto en funcionamiento? 
 
Sr. Alcalde.- Jo espero que sí. Però la veritat és que... a la millor no estaríem parlant de guarderia si 
el Partit Popular no hagués tancat el parvulari municipal. I la veritat és que, la veritat és que... ja n'hi 
ha prou, ja n'hi ha prou. És a dir, qui va tancar un servei que funcionava estupendament en este 
poble va ser el Partit Popular. I ara demanen una guarderia? És necessària. Estan atesos els 
xiquets, de moment, amb el Chiquibono. La guarderia es farà i esperem que mai més, mai més es 
faça una guarderia amb una inversió de tots els vinarossencs i el Partit Popular la tanque. 
 
Sra. Medina.- ¿Cuánto ha costado la rotonda de la avenida de Tarragona? 
 
Sr. Alcalde.- En relació... Sí, diga, diga. 
 
Sra. Medina.- El paso subterráneo de Carrefour que tantas veces han anunciado que era inminente, 
¿en qué situación está? La rotonda que anunciaron que era cosa de semanas hace ya más de un 
año, en el cruce de la avenida de la Libertad con el Leopoldo Querol, ¿están próximas a iniciarse las 
obras?. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, sobre la rotonda de l'avinguda de Tarragona i per ser ràpid, en l'informe firmat per 
l'arquitecte tècnic, el Sr. José Meseguer, informa a la Regidoria d'Urbanisme que segons es desprén 
del resum aportat per l'empresa constructora que va realitzar les obres referides, SOLVI Obres i 
Serveis, “el coste total de las mismas, incluyendo mano de obra y materiales, asciende a la cantidad 
de 36.839,88 € más IVA. De dicha cantidad, un total de 5.307,79 € más IVA, se corresponden con 
las obras de reparación de la rotonda existente imputables a la urbanizadora del Sur-18. Indicar así 
mismo, que los trabajos de pavimentación necesarios para adaptar la rotonda existente realizados 
por la empresa VECSA y a cargo de la urbanizadora del Sur-18, según borrador facilitado por la 
empresa, ascienden a la cantidad de 19.049,33 €. Es por todo ello que informa la Concejalía de 
Urbanismo para su conocimiento y efectos oportunos”. I aquí estan les factures. Sobre el pas 
subterrani de Carrefour, estan els propietaris que són els de la banda de d'alt i els de la banda de 
baix, renegociant perquè hi ha un dels propietaris que es tira enrere en el conveni que van signar per 
a la construcció del pas soterrat. D'alguna manera, també estan... d'alguna forma, fent propostes a la 
Direcció General de Carreteres de... si fos possible, però això no ho tenen i de moment l'únic que 
tenen aprovat és el pas soterrat de... que siga substituït per una rotonda. I sobre la rotonda de 
l'avinguda de la Llibertat amb Leopold Querol esperem que el cap de setmana l'empresa 
urbanitzadora aporte la reparcel·lació per a poder disposar del terrenys, i en cas que no aportés la 
reparcel·lació, doncs, iniciaríem els tràmits per a retirar-li la condició d'urbanitzador i... poder disposar 
d'un temps més llarg perquè hauríem de començar de nou o continuar amb el procés judicial que 
tenim obert, que és l'única forma que tenim d'obtenir estos terrenys.  
 
Sra. Medina.- Con fecha 19 de septiembre de 2008, el Partido Popular presentó por registro de 
entrada una instancia donde solicitábamos el concepto de veinte facturas de agencias de viaje que 
abarcaban sus doce primeros meses de esta legislatura. La suma de todas ellas era de 21.839,64 €, 
más de 3.500.000 de pesetas. Teniendo en cuenta que una o dos facturas deben ser de las ferias de 
turismo como FITUR. ¿Nos puede decir el resto de las facturas que tienen un importe de 300, 400...  
a qué o a quién pertenecen? 
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Sr. Alcalde.- Sí. El dia 7 del 9 de 2007, viatge a Madrid, director general d'Energia, 338,52€; el dia 
26 del 2, viatge a Madrid, FITUR, 1.200€; 12 del 3 de 2008, bitllet de tren, viatge a Madrid del regidor 
d'Hisenda, 520€; el 27 del 3 de 2008, bitllets d'avió... perdó, viatge protocol·lari, que este no ho he 
pogut aclarir perquè no m'ho han especificat a mi, per 376,92€ (li ho aclariré); 28 del 6 de 2007, 
bitllets de tren i estada a Madrid de Gabriel Quesada, 300,40€; 28 de l'11 de 2007, bitllets de tren 
Barcelona-Vinaròs, informàtic i cap de Personal, 67,80€; el 29 de l'1 de 2008, bitllets de tren FITUR 
Madrid, regidors i Patronat, 848,08€; 5 del 7 de 2008, estada a Madrid, Gabriel Quesada, bitllets de 
tren Tarragona-Madrid-Tarragona, 199,50€; l'11 del 7 de 2008, bitllet de tren Madrid-Tarragona, per 
motiu d'una exposició que va portar aquí Micaela Flores, La Chunga, 121,35€; el 26 del 10 de 2007, 
bitllets d'avió a Oviedo, visita del regidor de Noves Tecnologies, 662€; el dia 11 del 12 de 2007, 
estada a Madrid, Sr. Jordi Romeu, 218,52€; el dia 7 del 5 de 2008, bitllet de tren, Senyora Ayza, fira 
Barcelona-Bilbao, i Gabriel Quesada, 158,55€; el dia 14 del 5 de 2008, viatge a Madrid del Sr. 
Romeu, 327€ i el 29 del 7 de 2008, bitllet de tren Vinaròs-Castelló-Madrid, tornada de la Sra. Micaela 
Flores després de l'exposició, 82,60€. Això és el que m'ha pogut donar (tall de cinta). Espero que li 
haja satisfet plenament tots els meus viatges i els de la resta de la Corporació. 
 
Sra. Medina.- De totes maneres, després del 19 de setembre de 2008, m'ha satisfet que ens haja 
contestat. Moltes gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sra. Mar. Sra. Marcela. 
 
Sra. Barbé.- Gràcies Sr. Alcalde. Per registre d'entrada, en data 13 d'octubre de 2008, uns veïns de 
la zona sud, del carrer Zero en concret, i eren vint veïns representant vint famílies, van demanar que 
posaren unes bandes reductores de velocitat o uns discos, també, per a limitar la velocitat. Ni els han 
contestat ni han posat res. Llavors, la pregunta és: què pensen fer amb això o si els pensen 
contestar a estos veïns? 
 
Sr. Alcalde.- Li ho miraré, li ho miraré.  
 
Sr. Barbé.- D'acord. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Gandia. 
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Simplement, els vinarossencs l'altre dia vam poder assistir...  
vostés van dir, que la primera fase del passeig, amb la instal·lació d'estos tendals que s'han posat, 
doncs que ja estava finalitzada pràcticament. No li preguntarem a vosté si aguantaran els tendals i 
quan faça vent què passarà amb les faroles, perquè això ja ho veurem amb el temps, si no encara 
diran que és culpa nostra. Simplement, el que li preguntaré és que en la primera fase vostés van 
anunciar que anaven uns seients de disseny en forma de roca de cartó pedra, dels quals van traure 
la foto al Diariet i van dir que allò era lo más de lo más, del senyor Vicente Guallart. I simplement, 
volem saber si algun dia es posaran estos seients, si els veurem, si no els veurem, o si va ser una 
fantasmada més de tot això que envolta el passeig. I simplement, això de la primera fase. En la 
segona fase estem veient com el terra està, una altra vegada, tot aixecat i, llavors, voldríem saber 
què passaria si hi haguessen problemes, si el pàrquing al final es pot utilitzar o no es pot utilitzar, si 
tenen goteres, si no tenen goteres... perquè pensem que una obra que ens ha costat tants de diners, 
que primer s’hagen posat pegats a tota aquella zona i que ara es torne a aixecar, doncs bé, una 
miqueta de broma i poca serietat, la veritat.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, referit als tendals, torno a dir-li que els tendals i les faroles és una instal·lació que 
han costejat els mateixos restauradors. Podran agradar més, podran agradar menys. Com tot el que 
siga. Doncs, bé, allí hi ha una instal·lació que s'ha fet amb uns cables. Suposo que hi haurà 
responsables de qui haja posat els cables. Sobre els seients de pedra, li'ls buscaré, veig que està 
molt interessat en el nostre arquitecte que al mateix temps també ho és de la Generalitat Valenciana, 
de l'IVVSA en el grandiós projecte que fa a Sociopolis. Almenys a València tenen gust i saben amb 
qui treballen. I respecte a la segona fase i al pàrquing, ja li ho he dit de forma reiterada, vull dir, 
l'empresa no ho ha cobrat tot, s'ha de fer una tercera i quarta fase, i mentre hi haja qualsevol badall 
que els tècnics hagen de modificar o s'haja de restaurar, doncs, es farà. I s'obrirà les vegades que 
s'haja d'obrir perquè estiga en correcta, total i absoluta... inici de la tercera i quarta fase. Vull dir, que 
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simplement s'ha anat a trossos i ara ho faran, se suposa, bé. Doncs quan ho facen bé, estarà bé, 
s'acabarà el pagament i se certificarà la finalització. Simplement. Més preguntes? Sr. Molinos. 
 
Sr. Molinos.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Bé, respecte a les obres dels Fons Estatals a mi 
m'agradaria preguntar-li si creu que este Pla ajudarà a crear riquesa als empresaris del poble i si 
vosté em contesta que sí ¿com podria justificar-me el fet que, com per exemple, en el cas del 
Mercat, l'empresa que té adjudicat el projecte cobrarà per llei als 30 dies i, no obstant, esta mateixa 
empresa als proveïdors locals del nostre poble ja els està exigint pagant a 150 dies? I si continua 
pensant que això beneficia els interessos dels empresaris vinarossencs. Seguim amb les de la N-
232, avui mateix des del seu partit, el Sr. Cardona ha demanat a la Generalitat Valenciana que 
pague un tram de la A-68 perquè la N-232 Vinaròs-Vitòria siga l'opció escollida pel seu partit, ja que 
la Generalitat Catalana del Partit Socialista, el Sr. Montilla, podria arribar a fer eixe oferiment al 
Govern Central del Sr. Zapatero. La pregunta seria per què des del seu partit volen posar-li preu al 
fet que a Vinaròs, és a dir, a la província de Castelló, arribe allò que ens mereixem sense haver de 
pagar un preu polític? Li preguntaria també a vosté, com a màxim representant del nostre poble, si 
no li pareix preocupant l'ambigüitat mostrada pel ministre de Foment, el Sr. Blanco, que abans de ser 
ministre es pronunciava obertament a favor de l'opció Vinaròs-Vitòria i tan sols quatre mesos després 
ja no ho veja tan clar. I inclús al Senat, el Partit Socialista desestime una moció del Partit Popular on 
es demana que l'opció siga Vinaròs-Vitòria. I finalment, també m'agradaria que vostés ens 
expliquessen què volen reclamar vostés, quan dic RECLAMAR és en majúscules, des del Partit 
Socialista el dia 28 de maig fixant un acte reivindicatiu a Vinaròs per reclamar la A-68. I per finalitzar, 
simplement un prec  respecte d'este acte, perquè si és per fer més fotos, doncs diríem que fotos hi 
ha prou i si és per firmar convenis, doncs pensem que ja n’hi ha prou. El que es tracta és de 
convèncer a qui ha de prendre la decisió. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, Sr. Molinos, jo crec que és un contrasentit, vull dir, no aproven la direcció d'obra del 
mercat municipal i ens està contant que si l'empresa està contractant... escolte, vull dir, deixem-ho en 
stand-by, vull dir, quan estiguen implicats en el projecte... Tinga en compte que ara s'han tornat a 
desimplicar, vull dir, ara estem en una trava a l'execució de l'obra, la del mercat, la del pirulí... Quan 
tornem a parlar, parlarem en plata i parlarem de tot el que vulga i mediarà l'Ajuntament tot el que 
haja de fer. Vull dir, ara vostés estan en outside una altra vegada. ¿Com he d'anar a parlar amb 
l'empresa si no tinc ni direcció d'obra...? Totes estes coses que em diu... No tinc ni idea. Punto uno. 
El que sí que és veritat es que quan les empreses s'han dirigit aquí se'ls ha dit i ens han preguntat 
per electricistes, obrers, pintors... i nosaltres acudim a la llista telefònica i els facilitem i després les 
empreses es dirigeixen i negocien el que hagen de negociar. Amb empreses, fonamentalment, del 
poble a ser possible. I el mateix ha ocorregut amb les llistes d'ocupació del SERVEF. I respecte a la 
A-68, li acabo de contestar al Sr.Fontanet, vull dir, és que són obsessius. Tiren del carro d'una 
vegada amb força, amb tots i la A-68 arribarà a Vinaròs. No es preocupe. Més preguntes? Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Bé, més que fer-li preguntes i ja que... veig que de totes les que queden pendents del 
plenari passat, ordinari, no m'ha portat resposta de cap d'elles, doncs... ja ho sé que vosté ens té en 
consideració, bé, en l'últim raconet d'este Ajuntament, però bé, ja se'n recordarà el pròxim mes. I per 
tant no li'n faré cap. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- S'aixeca la sessió. 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 11:42 hores del dia que consta 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 
 


