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21 / 2009 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 
2009.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia tretze d’octubre 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 l’interventor, Sr. Andrés 
García García, 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 23-07-09 (19:15 H), 
11-08-09 I 17-09-09.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades 
els dies 23-07-09 (19:15 H), 11-08-09 I 17-09-09, 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 23-07-09 
(19:15 H), 11-08-09 I 17-09-09. 
 
 
 



 

 2/25

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 setembre de 2009 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com annex 
corresponents al mes de juliol i agost de 2009. 
 
 
 
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 30/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 155.000 € - FESTES.-  Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de 
data 1 d’octubre de 2009. 
 
Atesos els informes de fiscalització núm. 748/2009 i 751/2009 ambdós de data 29 de setembre de 
2009.  
 
Atesa la proposta emesa per l’alcalde president: 
 
“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
A la vista de la propuesta formulada por la Concejalía de Fiestas de este Ayuntamiento, 
  
Considerando la necesidad de realizar el gasto que se determina en la misma, y 
 
Considerando que dichos  gastos, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existiendo 
dotación presupuestaria en el presente, 
 
Visto el informe favorable de la intervención nº 748/2009, 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERO: La realización de una modificación presupuestaria, por un importe total de 155.000,00 €, en 
los siguientes términos:  
Suplemento de crédito, por importe de 155.000,00 €. Partida 457.226.07. 
 
SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
TERCERO: 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  
 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, amb el resultat de 10 vots a favor (7 vots PSOE-PSPV i 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 idèntic resultat. Amb el vot de qualitat del 
president la proposta d’acord queda aprovada. 
 
 
 
4.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 31/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 250.000 € - LLUM.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 1 
d’octubre de 2009. 
 
Atesos els informes de fiscalització núm. 749/2009 i 752/2009 ambdós de data 29 de setembre de 
2009.  
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
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“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
A la vista de la propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda  de este Ayuntamiento, 
  
Considerando la necesidad de realizar el gasto que se determina en la misma, y 
 
Considerando que dicho gasto, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existiendo 
dotación presupuestaria en el presente, 
 
Visto el informe favorable  de la intervención nº 749/2009, 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERO: La realización de una modificación presupuestaria, por un importe total de 250.000,00 €, en 
los siguientes términos:  
Suplemento de crédito, por importe de 250.000,00 €. Partida 121.221.00. 

SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
TERCERO:  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  
 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 10 vots a favor (7 vots PSOE i 3 vots PVI) i 11 abstencions (10 PP i 1 BLOC). 
 
 
 
5.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 32/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 30.000 € - TELÈFON.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de 
data 1 d’octubre de 2009. 
 
Atesos els informes de fiscalització núm. 747/2009 i 752/2009 ambdós de data 29 de setembre de 
2009.  
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
A la vista de la propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda  de este Ayuntamiento, 
  
Considerando la necesidad de realizar el gasto que se determina en la misma, y 
 
Considerando que dicho  gasto, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente,  y no existiendo 
dotación presupuestaria en el presente, 
 
Visto  el informe favorable  de la intervención nº 747/2009, 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERO:  La realización de una modificación presupuestaria, por un importe total de 30.000,00 €, en 
los siguientes términos:  
Suplemento de crédito, por importe de 30.000,00 €. Partida 121.222.00. 
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SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
TERCERO: 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. 
 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 10 vots a favor (7 vots PSOE i 3 vots PVI) i 11 abstencions (10 PP i 1 BLOC). 
 
 
 
6.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 33/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 19.000 € - CORREUS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de 
data 1 d’octubre de 2009. 
 
Atesos els informes de fiscalització núm. 754/2009 i 753/2009 ambdós de data 29 de setembre de 
2009.  
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
A la vista de la propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda  de este Ayuntamiento, 
 Considerando la necesidad de realizar el gasto que se determina en la misma, y 
 
Considerando que dicho  gasto, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente,  y no existiendo 
dotación presupuestaria en el presente, 
 
Visto  el informe favorable  de la intervención nº 754/2009, 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERO: La realización de una modificación presupuestaria, por un importe total de 19.000,00 €, en 
los siguientes términos:  
 
Suplemento de crédito, por importe de 19.000,00 €. Partida 121.222.01 
 
SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
TERCERO:  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  
 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 10 vots a favor (7 vots PSOE i 3 vots PVI) i 11 abstencions (10 PP i 1 BLOC). 
 
 
 
7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda de data 1 d’octubre de 2009. 
 
No obstant l’informe de fiscalització núm. 763/2009 de 30 de setembre de 2009.  
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda: 
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“D. JUAN ANTONIO BELTRÁN, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos número , 
 
Visto el informe de la Intervención municipal n.º 763/2009, general sobre expediente. 
 
Considerando que habiéndose contraído las obligaciones es necesario hacer frente al pago de las 
mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda municipal 
  
A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº , así como las facturas 
que conforman el mismo. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos derivados del 
reconocimiento extrajudicial de créditos por importe total de 395.130,91€ 
 
TERCERO.-  Condicionar la validez  del punto segundo a la aprobación y posterior entrada en vigor de 
las modificaciones presupuestarias que financian el reconocimiento extrajudicial.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, amb el resultat de 10 vots a favor (7 vots PSOE-PSPV i 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 idèntic resultat. Amb el vot de qualitat del 
president la proposta d’acord queda aprovada. 
 
 
 
8.- SUBROGACIÓ NOUS TITULARS CADASTRALS QUOTES D’URBANITZACIÓ 3 ZTN.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 1 d’octubre de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per la TAG accidental de Rendes i Exaccions: 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de diciembre de 2000 se acordó la imposición y 
ordenación de cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona Turística Norte. 

 
2. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 9 de agosto de 2005, se 

acordó la aprobación definitiva de las cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la 
Zona Turística Norte de Vinaròs. 

 
3. En fecha 14 de junio de 2006, se acusa recibo de la notificación de la liquidación definitivas de 

cuotas de urbanización correspondiente a la finca de referencia catastral 7360221, parcela 63-
3, que consta en la cuenta detallada como propiedad de SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y 
CONTRATAS VINARÒS SL. 

 
4. En fecha 11 de julio de 2006, con registro nº 13157, Antonio Carmona Guinot, en 

representación de Servicios, Mantenimientos y Contratas Vinaròs, S.L, presenta recurso de 
reposición a la liquidación definitivas de cuotas de urbanización correspondiente a la finca de 
referencia catastral 7360221, parcela 63-3, aprobada por Pleno de la Corporación el día 9 de 
agosto de 2005, alegando únicamente la incorrecta determinación del sujeto obligado al pago 
ya que la mercantil Servicios, Mantenimientos y Contratas Vinaròs, S.L, ya no es la titular de la 
parcela de referencia ni lo era en el momento de la aprobación definitiva de las cuotas de 
urbanización, pues sobre la misma se realizó una promoción inmobiliaria cuyos elementos 
fueron vendidos. Aportan relación de propietarios, así como copia de las escrituras de 
compraventa  otorgadas todas ellas en 2004. 

 
DNI NOMBRE 
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52638091S PIEDAD CORTÉS GÓMEZ 
18955638G LEOPOLDO BELTRAN SIERRA 
38987936S MANUEL CABRERA BELMONTE 
X5814062F TERENCE WATERS 
206188923 EDWARD PAUL HARRIS 
73393273C JUAN MANUEL MATA VAZQUEZ 
7339022M VICTOR SABATÉ GASCÓ 
A37608893Y ANTONIO BALLERSTER VALERO  
18992631J RAQUEL CASTEJÓN SERRET 
47825297V AHMAD BEN CHOUBAN AL-CHERFAOUI 
37343743T FRANCISCO ESCUDER CIFUENTES 
27871301Q JOSE PINEDA URBANEJA 
47784582N LAURA PINEDA GERMAN 
40857043G CARLOS PIÑOL BARBERA 
37381967K FERNANDO PINEDA GERMAN 

 
5. En sesión  ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación  el día 13 de marzo de 2007 se 
acordó estimar el recurso de reposición interpuesto por Antonio Carmona Guinot en nombre y 
representación de la mercantil Servicios, Mantenimientos y contratas Vinaròs S.L. contra el acuerdo de 
Pleno de fecha 9 de agosto de  2005 por el que se aprueban definitivamente las cuotas de 
urbanización de los sectores 1 y 3 de la Zona Turística Norte respecto a la parcela 63-3 con ref. 
catastral 7360224 sita en C/ Ameradors s/n, y modificar la cuenta detallada  del  las cuotas definitivas 
del Sector 3 de la Zona Turística norte respecto a la titularidad de  la parcela 63-3 con ref. catastral 
7360224 sita en C/ Ameradors s/n , y ANULAR la liquidación hecha a Servicios Mantenimientos y 
Contratas y efectuar 15 nuevas liquidaciones a nombre de los actuales propietarios. 
 
6. Consultados los datos del catastro, se han detectado varios cambios de titularidad en algunas de las 
parcelas de ref. catastral 7360224 sitas en C/ Ameradors 48, producidos con posterioridad a la 
aprobación definitiva de las cuotas de urbanización y a la estimación del recurso de reposición 
presentado por la mercantil Servicios, mantenimientos y contratas: 
 
Nº Domicilio Tributario Anterior Titular  Nuevo Titular DNI 
111-4 Ameradors 48 1-00-

B1 
C/ Los Enlaces 5 

Edward Paul Harris Bland Christopher John 
A. 

X7744322S 

111-5 Ameradors 48 1-00-
B2 
C/ Los Enlaces 6 

Juan Manuel Mata 
Vázquez 

Mata Albuera, Manuel 73376881G 

111-13 Ameradors 48 1-00-
D2 
C/ Los Enlaces 14 

Carlos Piñol Barbera Chmyrina Olga X2880457Y 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I. El art. 19 del RD Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo, (en adelante TRLS 2/2008) establece que “1. La transmisión de fincas no modifica la 
situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los establecidos por 
la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de 
la misma. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así 
como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido 
objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de 
mutación jurídico-real.” 

 
II. El efecto subrogatorio producido como consecuencia de la transmisión de fincas de los nuevos 
titulares (adquirentes) en los derechos y deberes de los anteriores, descrito en el artículo mencionado 
anteriormente, goza de una larga tradición en nuestra normativa urbanística, manteniéndose 
prácticamente inalterado desde su formulación. Dicho efecto ha venido recogido en la Ley del suelo de 
1956 (artículo 71), en los Textos Refundidos de 1976 (artículo 88), y de 1992 (artículo 22), en la Ley del 
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Régimen del suelo y valoraciones de 1998 (artículo 21), y ahora en el ya citado art. 19 del RD 
legislativo 2/2008 de 20 de junio. 
 
III. Por ello el Tribunal Supremo ha tenido numerosas ocasiones para pronunciarse sobre los efectos 
que producen la transmisión de fincas sobre las obligaciones contraídas frente a la Administración 
urbanística competente. Así en Sentencias del Tribunal Supremo (STS) de 2 de noviembre de 1993, 18 
de enero de 1996, 29 de enero de 1996, 16 de julio de 1996, 7 de julio de 2000 o 31 de mayo de 2005, 
el alto tribunal ha declarado que “en los supuestos de enajenación de  fincas, el adquirente quedará 
subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiese contraído con 
las Corporaciones Publicas respecto de la urbanización y edificación, de acuerdo con el principio, 
sancionado legalmente, de subrogación real, que congela el régimen urbanístico de la propiedad 
inmobiliaria, con independencia de quien sea su titular propietario, evitando, de esta forma que el 
simple cambio en la titularidad dominical de una finca pueda alterar tanto las limitaciones y deberes 
legales como los compromisos contraídos con la Administración urbanística, pues las normas 
urbanísticas, y por tanto los planes de esta naturaleza, son derecho necesario, que no puede ser 
desconocido por los titulares adquirentes de fincas sobre las que pesan determinadas limitaciones o 
deberes, aunque, para proteger el tráfico jurídico, el transmitente venga obligado a hacer constar 
expresamente en el titulo de enajenación las limitaciones y demás circunstancias urbanísticas, entre las 
que se encuentran los compromisos que el propietario hubiese asumido en orden a la urbanización 
(actualmente recogida dicha obligación en el artículo 19.2 y 3 del TRLS 2/2008), autorizando, de lo 
contrario, al adquirente a resolver el contrato o ejercitar frente a aquél las acciones de las que se crea 
asistido frente a la jurisdicción civil.”  

 
Parafraseando de nuevo la STS de 31 de mayo de 2005 (antecedente segundo), “el adquirente se 
subroga en los derechos y obligaciones del transmitente, ya que estos tienen carácter obrem y siguen 
por ello a la cosa y no a la persona”. 
 
IV. A mayor abundamiento en esta cuestión, la subrogación real del adquirente en la posición jurídica 
del transmitente se produce sin que para ello pueda ser obstáculo la protección derivada del Registro 
de la Propiedad. La fe pública registral, en definitiva, protege al tercer adquirente de las limitaciones 
voluntarias, no así de las instituidas por ley o en virtud de las misma por los actos de ejecución de sus 
preceptos, que en cuanto afectan al interés general, gozan de una publicidad que trasciende a la del 
Registro de la Propiedad, de suerte que en los supuestos de enajenación de fincas el adquirente queda 
subrogado en el lugar y puesto del transmitente no solo en cuanto a  aquellas limitaciones impuestas 
por la ley o derivadas de la misma, sino también en cuanto a los compromisos y obligaciones asumidos 
por éste con la Administración pública, sin perjuicio, claro está, de las facultades resolutorias e 
indemnizatorias que a aquél reconoce el artículo 19 de TRLS 2/2008.  
En dicho sentido es destacable la STS de la Sec. 5ª, Sala 3ª de 21 de junio de 1994 que dice “esta 
Sala tiene declarado (así en STS de 7 de octubre de 1980, de 27 de febrero de 1981, de 10 de mayo 
de 1990) que el efecto subrogatorio no requiere la previa inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria, porque el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, salvo en los casos en que así lo disponga una 
norma legal y expresa, no alcanza a las limitaciones y deberes instituidos por las Leyes reguladoras de 
la Ordenación Urbana y Régimen del Suelo o impuestas en actos de ejecución de sus preceptos, y tal 
doctrina debe mantenerse a pesar de las críticas que se han formulado contra el mencionado artículo 
88 (del TRLS/1976) en el sentido de considerarlo atentatorio a los principios de publicidad y seguridad 
del tráfico jurídico inmobiliario, porque frente a ellas debe tenerse presente que, además de no 
consentir otra interpretación los claros términos de dicho precepto, el mismo texto refundido establece 
en su artículo 55 un sistema de publicidad urbanística que permite a todo ciudadano obtener 
conocimiento del régimen urbanístico que esté sometido el edificio que pretende adquirir (hoy artículo 4 
d) TRLS 2/2008), y en tal sentido el recurrente no puede trasladar al orden jurídico administrativo la 
frustración que de sus proyectos adquisitivos se produzca a consecuencia de una negligencia 
informativa o falta de advertencia del vendedor, contra el cual siempre podrá ejercitas las acciones 
civiles que correspondan”. 
 
Por todo ello, en atención a los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y dado 
que el cambio de titularidad se han producido una vez transcurridos los plazos de audiencia y con 
posterioridad a la aprobación definitiva de las cuotas de urbanización, se propone al Pleno, la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
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Primero.- Subrogar en la cuenta detallada anexa al acuerdo de Pleno del día 9 de agosto de 2005 
sobre aprobación definitiva de las cuotas de urbanización del Sector 3 de la ZTN, a los actuales 
propietarios, en los derechos y obligaciones de los anteriores:    
  
Nº Domicilio Tributario Anterior Titular  Nuevo Titular DNI 
111-4 Ameradors 48 1-00-

B1 
C/ Los Enlaces 5 

Edward Paul Harris Bland Christopher John 
A. 

X7744322S 

111-5 Ameradors 48 1-00-
B2 
C/ Los Enlaces 6 

Juan Manuel Mata 
Vázquez 

Mata Albuera, Manuel 73376881G 

111-13 Ameradors 48 1-00-
D2 
C/ Los Enlaces 14 

Carlos Piñol Barbera Chmyrina Olga X2880457Y 

 
Segundo.- Notificar a los interesados el contenido del acuerdo que se adopte al respecto, con 
indicación de los recursos pertinentes. 
 
Tercero.- Notificar a los actuales titulares catastrales el acuerdo de Pleno del día 9 de agosto de 2005 
por el que se aprobó definitivamente las cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona 
Turística Norte, junto con los datos de la cuenta detallada correspondientes a su parcela.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
9.- PROPOSTA RELATIVA AL PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ INTEGRADA EN SÒL URBÀ CARRER SALDONAR LL.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 5 d’octubre de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés conjuntament per la TAG d’Urbanisme i l’arquitecta municipal: 
 
“En relación con el escrito presentado por la mercantil SIMDOM SL, por el que solicita iniciar un 
procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución de un Programa de Actuación Integrada por 
medio de gestión indirecta, en la calle Saldonar LL, para modificar la anchura prevista del vial ( 
actualmente de 2,5m), para que sea como mínimo de 5 m.. 
 
Las Técnicos que suscriben 
 
INFORMAN: 
 
1º. El Art. 130  de la de la Ley urbanística Valenciana 16/2,005 (LUV) sobre inicio del procedimiento, 
establece  “....el pleno del Ayuntamiento a propuesta del alcalde y con un informe técnico previo sobre 
la viabilidad de la petición, acordará motivadamente:  

a) Desestimar la petición 
b) Iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del programa conforme a lo establecido en 

los artículos siguientes. 
c) Asumir la gestión directa de la actuación integrada. 

Asimismo el Art. 281 del Reglamento Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  aprobado por 
Decreto 67/2.006 establece : 
“ Resolución de la solicitud de un particular para el inicio de un procedimiento de programación (en 
referencia al artículo 130.2 de la Ley Urbanística Valenciana) 
 
1. La viabilidad de la petición de los particulares para el inicio de un procedimiento de programación 
será resuelta mediante acuerdo motivado del Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Alcalde y a la 
vista de los informes emitidos por los servicios jurídicos y técnicos de la Corporación Local.  
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2. El informe técnico sobre la viabilidad de la petición que debe preceder a la resolución municipal 
deberá versar, al menos, sobre los siguientes extremos: 
 
a) Adecuación de la iniciativa al planeamiento general del Municipio o a sus Directrices de Ordenación 
del Territorio. 
 
b) Suficiencia de los servicios públicos existentes en el Municipio para atender a los nuevos desarrollos 
pretendidos, o la suficiente previsión a futuro de esos servicios. 
 
c) Oportunidad temporal del desarrollo urbanístico del ámbito propuesto, en relación con otras 
actuaciones ya iniciadas o de ejecución preferente. 
 
3. Los informes referidos en los apartados precedentes no serán vinculantes. 
 
4. Si la propuesta del Alcalde fuera favorable a la solicitud, ordenará la redacción de unas Bases 
Particulares de Programación para su sometimiento a la aprobación por el Pleno dentro del plazo total 
de tres meses con el que cuenta el Ayuntamiento para resolver. 
 
2º. Conforme dispone el art.132 de la LUV en relación con el art. 286 del Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística . “ En el mismo acuerdo en que se apruebe la gestión indirecta del 
Programa de Actuación Integrada y sus Bases Particulares reguladoras, se ordenará la publicación del 
correspondiente anuncio de concurso, con el contenido que se establezca reglamentariamente “. 
 
3º Respecto al contenido de las Bases Particulares, el artículo  131.2 de la LUV y 286 del Reglamento, 
éste en particular regula el contenido mínimo de las mismas, a saber: 
a) Identificación de la entidad local adjudicadora del programa, señalando todos los datos que sean 
necesarios para facilitar una comunicación fluida con los licitadores, incluyendo dirección electrónica y, 
si procede, una página oficial de Internet donde pueda consultarse la documentación relativa al 
concurso.  
 
b) Identificación de las bases generales y particulares reguladoras del Programa de actuación 
integrada, indicando los diarios oficiales donde conste publicado su contenido, teniendo que poner a 
disposición de cada concursante los medios necesarios para obtener un ejemplar de las mismas.  
 
c) Lugar e idioma en que tendrán que presentarse las proposiciones de los interesados, ajustadas al 
modelo establecido en las bases particulares del programa.  
 
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia técnica, económica y 
financiera, exigidos para ser admitidos a concurso.  
 
e) Documentación a presentar por cada concursante, especificando con claridad la que será 
susceptible de valoración para la adjudicación del programa, y distinguiéndola del resto. Se indicará 
con claridad la obligación del concursante de someter la documentación a que hace referencia el 
artículo 134 a información pública por el plazo de un mes, en la forma y con los requisitos señalados en 
tal precepto.  
 
f) Indicación expresa sobre la admisibilidad de variantes sobre aquellos elementos de las 
prescripciones técnicas que se determinen, señalando aquellos requisitos y límites a que tales 
variantes tendrán que ceñirse.  
 
g) Criterios objetivos de adjudicación del Programa de actuación integrada, especificados por orden 
decreciente de importancia, incluyendo su ponderación.  
 
h) Garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto estimado de las cargas de urbanización. 
  
i) Importe de la garantía definitiva que tendrá que depositar el adjudicatario del programa, en los 
términos y con los requisitos señalados en el artículo 140.  
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k) La previsión y, en su caso, limitación de la posibilidad de formular Alternativas Técnicas que 
supongan una ampliación del ámbito territorial a programar, así como las consecuencias de la 
ampliación. 
 
l) El porcentaje mínimo de solares cuya edificación haya de ser simultánea a la urbanización. Si las 
Bases Particulares no fijaran este porcentaje, se estará a lo dispuesto en el planeamiento. En cualquier 
caso, esta obligación será únicamente exigible al Urbanizador. 
ll) La exigibilidad o no de informe del Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 136.4 de 
la Ley Urbanística Valenciana. 
 
m) Referencia al carácter de contrato administrativo especial del que suscriban la Administración 
actuante y el Urbanizador como consecuencia de la adjudicación del Programa, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 
 
n) Las prerrogativas que ostenta la Administración de acuerdo con la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas y, como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o 
no contempladas en las Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos y establecidos en la Ley 
Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
ñ) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones 
que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato entre la Administración y 
el Urbanizador. 
 
o) Los términos en que deba producirse la eventual adjudicación conexa o condicionada, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 139.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
p) La previsión de un precio cierto de licitación, que tendrá carácter de máximo y que servirá de base 
para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley 
Urbanística Valenciana y en este Reglamento. 
 
q) El calendario específico de plazos de desarrollo y ejecución del Programa, así como la regulación de 
los efectos de su incumplimiento. 
 
r) La identificación de los documentos y criterios que serán objeto de valoración a efectos de la 
adjudicación del Programa de conformidad con el artículo 131.4 de la Ley Urbanística Valenciana, así 
como su ponderación. A estos efectos, podrán ser tenidas en cuenta aquellas mejoras que plantee una 
Alternativa Técnica respecto de la integración de la Actuación en su entorno. 
 
s) La puntuación mínima que deberán superar las Alternativas Técnicas para poder ser valoradas las 
Proposiciones Jurídico-Económicas que las desarrollen.  
 
t) La determinación de la cuantía y forma de la garantía definitiva a prestar por el Urbanizador. 
 
o. El acto de aprobación de las Bases Particulares de Programación será recurrible en vía 
administrativa. 
 
3º. Respecto del régimen de silencio y plazos para el inicio del concurso.  El Ayuntamiento cuenta con 
el plazo de tres meses para resolver, siendo el silencio positivo si la solicitud formulada por le particular 
para el inicio de un procedimiento no modifica la ordenación estructural o sí lo hace en desarrollo de las  
directrices del planeamiento,.. Art. 281 apdo.4 y 282 del Reglamento. 
 
4º. En cuanto al plazo para resolver sobre la adjudicación del programa, conforme dispone el 
Reglamento, dicho plazo será de dos meses a contar desde la apertura de las Proposiciones Jurídico- 
Económicas, salvo que las Bases regulares establezcan uno superior.  
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De no acordarse la adjudicación en plazo, e independientemente del número de proposiciones jurídico 
económicas presentadas, el concurso se declarará desierto.  
 
Visto lo expuesto y  
 
CONSIDERANDO que se ha emitido informe sobre la viabilidad de la propuesta al amparo del art. 281 
del Reglamento. 
 
CONSIDERANDO que la alcaldía ha ordenado la redacción del Bases particulares, que han sido 
redactadas por estos Servicios Técnicos Jurídicos, siguiendo los contenidos previstos en el art. 286 del 
Reglamento y 131.2 de la LUV. 
Los Técnicos que suscriben PROPONEN la adopción del siguiente  
 
ACUERDO 
 
1º. Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada en suelo 
urbano ,  la calle Saldonar LL, para modificar la anchura prevista del vial ( actualmente de 2,5m), para 
que sea como mínimo de 5 m. 
 
2º. Aprobar las Bases Particulares reguladoras de la gestión indirecta , ordenando su publicación en el 
Diario Oficial la Generalitatr Valenciana y en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
10.- PROPOSTA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA MERCANTIL MECANO A&U, SL., PER A LA 
PRÒRROGA DEL SUI02-SU03.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 5 
d’octubre de 2009. 
 
Atés l’informe jurídic emés per la TAG d’Urbanisme de data 1 d’octubre de 2009. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA  DE URBANISMO 
 
 En relación con el escrito presentado por la mercantil MECANO AU SL, reg. de entrada 16.06.09, en 
su condición de adjudicataria del sector de suelo industrial SUI02-SUI03,por el que solicita una prorroga 
de dos años para la firma del convenio y aportación del aval, 
 
Y VISTO el informe de la técnico de administración general 
 
PROPONGO 
 

• Denegar la solicitud de prorroga para la firma del contrato administrativo y deposito de la 
garantía exigida por acuerdo del pleno de fecha 10 de junio de 2.008, a la mercantil MECANO 
AU SL, en su condición de adjudicataria del sector de suelo industrial SUI02-SUI03. 

• Comunicar a la mercantil adjudicataria que en el supuesto de no presentar la garantía requerida 
y firmar del contrato administrativo en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo , se 
entenderá que renuncia a la condición de urbanizador de los sectores SUI02-SUI03.” 

 
 
El representant del Partit Popular sol·licita la retirada de l’expedient a l’empara de l’article 70.1 del 
Reglament Orgànic Municipal. La Presidència sotmet a votació aquesta retirada, la qual és aprovada 
pel resultat d’11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots 
PVI).  
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11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL BLOC PER A LA DESESTIMACIÓ DEFINITIVA DELS 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA ZTN.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme de 5 d’octubre de 2009. 
 
Atesa la moció presentada pel Bloc en data 1 de setembre de 2009 (reg. Entrada núm. 013570): 
 
“MOCIÓ PER A LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA ZONA TURÍSTICA NORD 
 
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 
 
Dos factors externs, sobrevinguts més o menys recents com són la situació de CRISI  econòmica, 
financera i sobre tot immobiliària; així com l'inici de les obres del desviament de la CN-340, condicionen 
sobre manera el desenvolupament urbanístic de aquesta zona turística nord, fins i tot de la resta de la 
ciutat. 
 
L'esmentada zona ha estat objecte d'un intent d'urbanitzar mitjançant la proposta d'adjudicació de 
l'Equip de Govern (PSOE-PVI), desestimada en Ple i posteriorment anul·lada la desestimació, i que en 
aquestos moments no sabem en quina fase es troba, o com es troba. 
 
CRISI ECONÒMICA: 
 
Resulta un poc complicat explicar una situació tan evident i manifesta. Cal observar la quantitat de 
PAI'S aprovats, adjudicats i parats tant en el casc urbà com en les zones turístiques. No creiem que en 
aquest moment hi hagi manca de solars per a edificar, ni creiem, vist l'avanç de les obres d'urbanització 
en els PAI'S que a dures penes sobreviuen (Mercadona i Verdera), que sigui oportú encetar més 
“melons urbanístics”, sinó tot lo contrari. 
 
No obstant, aquesta dificultat esmentada, tenim al nostre abast un estudi del mercat immobiliari a 
Vinaròs, de maig del 2009, el qual parla per si sol. 
 
A maig del 2009, que es quan es conclou el esmentat estudi, hi ha a Vinaròs la següent oferta 
residencial: 
 

•                Habitatge de segona ma     230 
 
Stock obra acabada......................................................................     141 
Obra paralitzada...........................................................................     887 
En execució..................................................................................     415 
Projectades amb llicencia i sense començar................................     692 
Total..............................................................................................  2.365 
 
      Mitjana de venta anual aproximada 300 habitatges                             
 
Amb aquestes dades el temps per a digerir aquest empatx es de gairebé 8 anys i si volem ser 
optimistes no menys de 4 anys. 
Per tant, entenem que encetar més PAI'S ve a resultar tota una temeritat i una irresponsabilitat. 
Entenem per contrari, que es temps de reflexionar, d'analitzar i de planificar el futur del nostre poble i 
en particular d'aquesta zona tan especial com és la Zona Turística Nord. 
 
DESDOBLAMENT CN-340: 
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No sols aquesta zona nord, sinó, tota la morfologia del nostre poble ha estat condicionada per aquesta 
infraestructura. El seu desviament suposa un canvi radical i substancial que afecta profundament a tots 
els criteris d'ordenació d'aquesta zona i no sols al tràfic pròpiament dit. 
 
Manca de sentit el estudi de tràfic realitzat, necessari en el seu temps, però totalment innecessari en 
aquestos moments, front l'imminent desviament d'aquesta carretera, doncs en un futur més o menys 
pròxim l'esmentada carretera CN340 deu de convertir-se en un “super-vial” i el “super-vial” projectat en 
aquesta zona deurà de convertir-se en un “super-boulevard” 
 
ESTUDI GLOBAL DE LA ZONA: 
 
No la paraula global pròpiament dita, però sí el concepte global de la zona, o el concepte de globalitat 
de la zona, es lo que més se repeteix en els informes elaborats tant per la Consultoria Externa com en 
l'informe de la Tècnica Municipal.  
Si bé nosaltres a diferència d'ells li donarem, encara més, un sentit més ampli tant a la paraula com al 
concepte, ja que nosaltres ens referirem a tota la zona, des de el riu Servol fins a Sòl de Riu, i des de la 
carretera nacional CN340 fins a la mar. Considerarem tot el sòl, l'urbà ja consolidat, amb els seus 
avantatges i els seus inconvenients, tot el urbanitzable incloent els Cossis, i fins i tot, el no urbanitzable, 
és a dir, Sòl de Riu. Per lo tant, quan ens referim a tota la zona, ens referim a tota la zona, sense 
exclusió i per tant, la planificació urbanística que demanarem al final d'aquesta exposició de motius 
serà global i en base als criteris d'ordenació que a continuació s'expressen. Evidentment es 
respectaran els PAI'S aprovats. 
 
CRITERIS D'ORDENACIÓ: 
 
Bàsicament els esmentats criteris seran els mateixos que els continguts en el informe elaborat per la 
Consultoria Externa contractada per l'Ajuntament i que també es contemplen en l'informe de la Tècnica 
Municipal i que a continuació copiarem lo més significatiu, en castellà, tal com estan redactats: 
 
“....Se ordenará el suelo de una sola vez adecuando la actuación en su conjunto. Dotando al conjunto 
de una total coherencia. El éxito de la operación depende de la unidad que se consiga y de las 
medidas necesarias para su buen funcionamiento.” 
“....Cuando hablamos de entorno no se refiere a las parcelas de suelo urbano colindantes. Debe 
considerarse el conjunto de suelo urbano en la zona costa norte. Este ámbito tiene una serie de 
carencias que van desde la sección de la carretera costa norte hasta las infraestructuras de suministro 
pasando por los equipamientos.” 
 
Nosaltres afegim, en valencià, que no sols hi ha que contemplar tot el sòl urbà i tot el sòl urbanitzable, 
sinó que també hi ha que contemplar el sòl no urbanitzable (Sòl de Riu). Per a nosaltres, tot és tot, des 
de el riu Servol fins a Sòl de Riu i des de la CN340 fins a la mar. Continuem copiant dels informes: 
 
“...Este estudio conjunto deberá suponer la consolidación de toda la zona, la corrección de su déficit 
dotacional y en la medida de lo posible su regeneración”. 
“... Un estudio sesgado del mismo atendiendo a una planificación temporal difícilmente podría 
corregirse en el futuro.” 
 
Seguint amb els informes s'estableixen una sèrie de criteris més específics que caldrà adaptar a les 
noves circumstancies: 
 
Vialitat: 
 
Els criteris continguts en els esmentats informes deuran adaptar-se a la nova realitat. La CN-340 deixa 
de ser una carretera nacional per a ser un vial de la ciutat, per conseqüent no serveix l'estudi de tràfic 
realitzat. La resta de consideracions són totalment vàlides. 
 
“....Creación de una malla que facilite la circulación fluida. Extender el estudio a la zona urbana 
consolidada.  
Creación de una red peatonal y carril bici a la que se dará tanta importancia como al tráfico rodado. 
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Creación de bolsas de aparcamiento en los puntos próximos a la costa. Tener en cuenta el informe de 
la técnica de medio ambiente al servicio de este ayuntamiento con relación a la actuación de los 
barrancos y de manera especial en los recorridos peatonales y de bicicleta” 
 
Zones verdes i de equipament: 
 
“...Los equipamientos pueden llegar a establecer definitivamente el papel de esta zona de la ciudad. 
Estos elementos deben ocupar lugares estratégicos y que den sentido a su carácter público” 
DONCS Sí. Que hi ha més d'estratègic que els Cossis i Sòl de Riu?, que li donarà més caràcter a la 
zona que tenir aquestos espais de caràcter públic, amb zones verdes i/o equipaments?. O potser, no 
tindrà personalitat la zona amb un parc natural a Sòl de Riu? 
 
A més a més, la inclusió en l'àmbit en sòl no urbanitzable de Sòl de Riu farà que el dotacional del 
conjunt passi d'un tipus del 6,9% al 10% com a mínim. I anàlogament faran que els equipaments 
suposin el 7,5% de la superfície total en lloc del 3,8% programat. Percentatges referits a la totalitat de 
la zona i que cobrirà la manca actual. 
 
La inclusió d'aquestos espais i la seua qualificació com a espais públics poden i es deuen d'aconseguir 
en aquest estudi global que demanem i en base a les transferències d'aprofitament corregides amb els 
factors de localització legalment corresponents en el cas dels Cossis i mitjançant la reclassificació 
urbanística i transferint l'aprofitament obtingut mitjançant la reclassificació a la resta de la zona en el 
cas de Sòl de Riu, i aconseguint, per tant, un parc natural en aquella zona que tanta falta ens fa. 
No és així com s'aconsegueix l'inici del super-vial en la zona urbana sense tenir que expropiar? Les 
transferències d'aprofitament perfectament lícites i legals ja se preveuen en els esmentats informes. 
 
“....Se podría plantear la construcción previa del súper-vial con transferencias de aprovechamiento y 
con cargo al sector” 
 
Doncs sí, les transferències d'aprofitament eren bones per al super-vial, també ho son per als Cossis i 
per a Sòl de Riu. 
 
La resta de detalls pormenoritzats referent a les zones verdes i als equipaments en els ja reiterats 
informes, els considerem vàlids en les línies generals ja esmentades. 
 
Tipologia edificatoria: 
 
Bàsicament coincidim amb els informes esmentats en el sentit de que deurà d'establir una gradació de 
major edificabilitat junt a la CN-340 i menor edificabilitat a mesura que ens aproximem a la mar i a les 
edificacions existents. 
Dit d'una altra manera, de més a menys a mesura que ens apartem de la primera línia i no només en 
coeficients d'edificabilitat, sinó, en tipologies, passant d'habitatge unifamiliar aïllada a habitatge pareat, 
habitatge en filera i  blocs d'apartaments a mesura que ens aproximem a la carretera nacional, junt a 
la qual deurà albergar principalment tota la zona terciària per a evitar intensitat de tràfic a l'interior de 
la zona. 
 
No obstant tot això, nosaltres apostem per la flexibilitat i la creativitat a l'hora d'abordar el disseny i la 
planificació i no fer un seguit a peu de lletra que a vegades pot resultar monòton i avorrit. 
 
Estem d'acord en els informes respecte de la reserva d'habitatge de protecció publica s' estarà a la 
legislació aplicable i caldrà mesurar amb bon criteri i sentit de la proporció el número d'habitants que 
pugui absorvir la zona. És a dir, LA DENSITAT D'HABITATGES. 
 
Criteris d'índole legal: 
 
Tot lo expressat fins aquí estarà sotmès baix el prisma de la més estricta legalitat urbanística i per 
suposat del respecte de tots els drets d'aprofitament urbanístic que actualment els ha conferit el Pla 
General d'Ordenació Urbana en base a la classificació del sòl i qualificació urbanística de les 
parcel·les. Drets i obligacions que la llei i el Pla estableixen. 
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Però, sense renunciar a la configuració dels Cossis com a espai públic, transferint el seu aprofitament 
degudament corregit amb el factor de localització que li correspongui. Ni renunciar així mateix a un 
gran parc natural en la zona de Sòl de Riu, actualment sòl no urbanitzable el qual es pot reclassificar 
dotant-lo de l'aprofitament urbanístic que legalment li correspongui per a transferir-lo a altres indrets de 
la zona.  

 

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.- Desestimar definitivament els Programes d'Actuació Integrada i la proposta d'adjudicació dels 
mateixos corresponent al desenvolupament d'aquesta Zona Turística Nord i continguts en el informe de 
proposta d'adjudicació emès pels tècnics municipals en data 28 de maig de 2009: SUR19, 20, 21,24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44 i SUT01. 
 
Segon.- Iniciar els tràmits preceptius per a la contractació d'un equip extern que dugui a terme la 
planificació urbanística de l'esmentada Zona Turística Nord en base als criteris continguts en la present 
exposició de motius i als criteris dels tècnics municipals. Així mateix, es tindrà en compte l'informe de la 
Consultoria Externa en lo referent als criteris generals d'obres d'urbanització no contemplats en la 
present exposició de motius.” 
 
Vist l’informe proposta emés per la TAG d’Urbanisme on s’indica: 
 
1º Que la programación no es un acto reglado, ello quiere decir que el órgano competente para la 
aprobación, en nuestro caso el Pleno del Ayuntamiento; puede estimar o no la aprobación de la 
programación en función de lo que estime más conveniente u oportuno para los intereses públicos. 
 
2º En todo caso el acuerdo desestimatorio, debe ser motivado, ello de conformidad con lo ya informado 
al respecto por la técnico que suscribe en informe emitido en fecha 30 de octubre de 2.008.” 
 
Per part del Partit Popular es planteja la voluntat d’esmenar el text de la moció, amb la supressió del 
punt primer de la proposta d’acord. La Secretaria manifesta que, a l’empara de l’article 65.1 del 
Reglament Orgànic Municipal, l’esmena hauria d’haver estat presentada per escrit i abans de començar 
la sessió, la qual cosa no s’ha produït. 
 
Vist l’anterior el representant del BLOC sol·licita que l’expedient quede sobre la taula, de conformitat 
amb l’article 70.3 del Reglament Orgànic Municipal. A la vista de l’anterior s’ajorna la discussió fins a la 
pròxima sessió. 
 
 
 
12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL BLOC SOBRE L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (LLEI 
39/2006 DE DEPENDÈNCIA).- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió 
d’aquest punt en  l’orde del dia, atés que a l’hora de convocar la sessió del Ple no es trobava 
dictaminat. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel BLOC el dia 6 d’octubre de 2009 (reg. Entrada núm. 15568): 
 
“MOCIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I 
ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. 
(LLEI 39/2006 DE DEPENDÈNCIA) 
 
Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91 paràgraf 4 i 97 del 
ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de 
Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l'Ajuntament, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Ja han passat prop de tres anys des de que va ser aprovada la Llei per a l'Autonomia Personal i 
Atenció de les Persones en Situació de Dependència, (Llei 39/2006 de 14 de desembre, BOE nº299 de 
15 de desembre del 2.006). Ha constituït tot un avanç legal per a les famílies que ho necessiten, però 
encara que aquesta llei sigue un gran pas cap a la societat del benestar, són contats els casos que 
aquesta s'ha aplicat. 
 
Aquesta mancança en el seu desenvolupament ha estat propiciada per la falta de concreció en la seva 
aplicació culpant-se uns i els altres, governs autonòmics i govern central i demoren una solució per a 
les persones que han demanat aquesta prestació econòmica que tant esperen i necessiten. 
 
L'atenció a les persones amb dependència per un familiar o alguna persona al seu càrrec  es 
desenvolupa com a part de les competències de les Comunicats Autònomes, sent estes les competents 
en la seua gestió i aplicació, la qual cosa ha motivat situacions distintes, creant desigualtats entre uns 
ciutadans i uns altres segons on visquen, en funció de la voluntat  legisladora de cada Comunitat 
Autònoma. 
 
Els ciutadans i les administracions locals estem patint una falta de reconeixement al no participar en la 
gestió i desenvolupament. A pesar d'haver-se aprovat el Decret 35/2007 de març del Consell de la 
Generalitat Valenciana, que contempla i determina la presència i participació dels ajuntaments en el 
Consell que ha de supervisar, debatre i examinar el desplegament de la llei, encara no s'ha convocat, 
deixant a la improvisació i a la descoordinació l'atenció de les necessitats reals de les persones. 
 
Aquest tema tan sensible, que ens afecta a totes les persones, sense distinció, està sent desatés per 
falta d'acord entre les administracions. La conseqüència d'aquesta actitud és un greuge i un 
maltractament territorial. Fet pel PP de forma activa i conscient, amb el seu boicot, bloqueig i 
paralització de la resolució d'expedients, així com amb la conculcació de drets. 
 
Segons les sol·licituds tramitades pel Servei Municipal d'Atenció a la Dependència (S.M.A.D.), a les 
oficines PROP, per correus o directament a la Conselleria, es poden acollir a les diferents prestacions 
que dona la llei com són: Servei de teleassistència, Serveis d'Ajuda a domicili (SAD), Servei de Centre 
de Dia, Servei d'atenció residencial, Prestació econòmica vinculada al servei, Prestació econòmica per 
als cuidadors de l'entorn familiar. 
 
Com a exemple dels entrebancs que normalment es troba la gent que sol·licita aquestes prestacions, 
podem citar el cas reial d'una de les moltes reclamacions que s'han fet al respecte: 
 
31/05/07 -  Es fa la sol·licitud. 
 

− Al cap d'uns mesos la valoradora es desplaça al domicili de l'usuari per tal de valorar si 
la persona sol·licitant es dependent. Si és dependent i el grau i nivell es troba dins del 
calendari establert en la legislació correspon a la Conselleria de Benestar Social, 
sol·licita a la Treballadora Social del Servei Municipal d'Atenció a la Dependència 
(SMAD) de l'Ajuntament de Vinaròs l'elaboració de l'Informe Social de l'Entorn. Si la 
persona valorada té un grau i nivell no en vigor segons la Llei, no es demana informe 
social de la Treballadora Social fins la proximitat de l'entrada en vigor del grau i nivell.   

  
01/04/08 - Després d'11 mesos, des de la Conselleria de Benestar Social es demana l'informe de la 
Treballadora Social del Servei Municipal d'Atenció a la Dependència (SMAD) de l'Ajuntament de 
Vinaròs i es trasllada. 
 
30/06/08 – Finalment, la Conselleria de Benestar Social, reconeix la dependència amb el grau 3, nivell 
2 amb 93 punts i caràcter permanent. 
 
06/02/09 -  8 mesos després, la Conselleria de Benestar Social, signa la proposta PIA (Programa 
Individual d'Atenció) i la trasllada al sol·licitant UN ANY I NOU MESOS DES DE LA SOL·LICITUD. 
 
Una vegada passada aquest temps encara queda per traslladar definitivament la RESOLUCIÓ PIA 
(Programa Individual d'Atenció) 
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Cal simplificar el procediment administratiu, resoldre els expedients en un termini màxim de 6 mesos, 
com marca la llei, concedir les ajudes amb efecte des del dia de la sol·licitud, atorgar als ajuntaments el 
màxim de competències en la tramitació de les ajudes i eliminar el silenci administratiu. Hi ha un gran 
greuge comparatiu en distintes Comunitats Autònomes mentre Andalusia i Catalunya l'aplicació de la 
Llei està molt avançada, hi d'altres, com Madrid i el País Valencià que estan a la cua en agilitzar les 
valoracions i concedir les prestacions de la Llei.  
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC Nacionalista Valencià 
proposem al plenari de l'Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar a la Conselleria de Benestar Social a agilitzar al màxim les valoracions de les sol·licituds 
pendents i les emissions de les resolucions oportunes, aplicant la retroactivitat a partir del dia de la 
sol·licitud. 
 
Segon.- Demanar que s’amplie el nombre de Treballadors Socials del Servei Municipal d’Atenció a la 
Dependència (SMAD) de l’Ajuntament de Vinaròs segons el nombre d’habitants per agilitzar la 
tramitació i valoració d’informes. 
 
Tercer.- Dotar de recursos humans i materials al Servei Municipal d’Atenció a la Dependència (SMAD), 
així com redactar un protocol d’actuació per a fer un seguiment de les prestacions i serveis assignats a 
les persones en situació de dependència. 
 
Quart.- Instar el Govern Central al desenvolupament del sistema nacional d’atenció a la dependència i 
l’aplicació dels drets derivats de la llei progressivament sense perjudici dels ciutadans per qüestions 
territorials i de color polític”. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 11 vots a favor (7 vots PSOE, 3 vots PVI i vot BLOC) i 10 abstencions (PP). 
 
 
 
13.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
DE 1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR LA FUNDACIÓ 
CENTRE DE CONEIXEMENTS 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. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos Humans i Noves Tecnologies de data 8 
d’octubre de 2009. 
 
Atés l’informe emés conjuntament entre Secretaria i Intervenció de data 6 d’octubre de 2009. 
 
Atesa la proposta del regidor de Recursos Humans i Noves Tecnologies: 
 
“En relació amb la creació del Centre de Coneixement de Vinaròs, d’acord amb la subvenció atorgada 
pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en data 12 de desembre de 2008, dins la convocatòria 
d’ajudes Acción Estratégica de Telecomunicacions y Sociedad de la Información, subprograma Avanza 
Contenidos. 
 
Atés que aquest Ajuntament ha contractat, amb l’empresa DIALOGIC SOLUTIONS SL l’elaboració d’un 
estudi de la modalitat de gestió i viabilitat econòmica, per a la posada en marxa del Centre de 
Coneixement.  
 
Vist que, aquest estudi determina la idoneïtat de la figura de la Fundació municipal, com a mitjà de 
gestió del Centre de Coneixement de Vinaròs. 
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Atés que han estat elaborats els Estatuts que han de regir aquesta fundació. 
 
És per aquesta raó que proposo al Ple de l’Ajuntament de Vinaròs, previ dictamen de la Comissió 
Informativa corresponent, l’adopció de la següent resolució: 
 
1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Vinaròs de constituir la Fundació Centre de Coneixement 
de Vinaròs. 
 
2. Aprovar provisionalment els estatuts que han de regir la Fundació Centre de Coneixement de 
Vinaròs, els quals se sotmeten a informació pública pel termini de 30 dies a partir de l’anunci en el BOP 
i Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual les persones interessades podran presentar 
reclamacions i suggeriments al respecte. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments, 
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.  
 
3. Facultar l’Alcaldia, per a dur a terme les actuacions necessàries per a la constitució de la Fundació.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
DE 2.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL PROJECTE TÈCNIC PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA LÍNIA SOTERRADA PER A LA CIUTAT ESPORTIVA.- 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 proposició de l’alcaldia de data 8 d’octubre de 2009: 
 
“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA 
 
Visto el proyecto técnico para la instalación de una línea subterránea de 66KV para la ciudad deportiva, 
redactado por José Antonio Forner Roca. 
 
En su virtud, esta alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno, mediante proposición, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. con domicilio a efectos de notificaciones en 
Castellón, calle Avda. Hermanos Bou número 239 y con domicilio fiscal en la Calle Gardoqui, 8, Distrito 
Postal 48088 de Bilbao, las siguientes instalaciones realizadas por el Ayuntamiento de Vinaròs que 
están incluidas en el proyecto  aprobado. 

 
a) LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA 66 KV, según proyecto CS- 240/09 
b) RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN  según plano adjunto. 

 
SEGUNDO.- En los terrenos de propiedad municipal donde existen tendidos de líneas eléctricas de 
baja y media tensión, se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. o empresa sucesora, el paso 
de personal, vehículos y materiales, a cualquier hora del día, así como para el establecimiento, 
permanencia y reparación  a que hubiera lugar en el futuro, de las instalaciones eléctricas en este 
párrafo indicadas. 
 
TERCERO.- Garantizar su buen funcionamiento y reparación a cargo del Ayuntamiento por un periodo 
de un año para obra vista y tres para obra oculta. 
 
CUARTO.- La cesión se realiza libre de cargas y gravámenes sin cargo pendiente por ningún concepto 
y sin que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. se subrogue en obligación personal alguna, que el 
Ayuntamiento hubiera podido contraer con personas físicas, jurídicas o administraciones públicas. 
 
QUINTO.- Autorizar a que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. la colocación y permanencia, en las 
debidas condiciones reglamentarias de apoyos y de los conductores correspondientes, así como para 
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sustituir o reparar los postes y conductores, cuando por el mal estado de los mismos sea preciso. 
Autorización que se hace extensiva a quien en lo sucesivo corresponda la titularidad y responsabilidad 
de la línea. 
 
SEXTO.- Notifíquese a la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. en la forma legalmente 
establecida.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
DE 3.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL PROJECTE TÈCNIC PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ A LA PLAÇA SANT AGUSTÍ, MERCAT 
MUNICIPAL.- 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 proposició de l’alcaldia de data 8 d’octubre de 2009: 
 
“Visto el proyecto técnico para la instalación de una linea subterránea de 66KV para la ciudad 
deportiva, redactado por Jose Antonio Forner Roca. 
 
En su virtud, esta alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno, mediante proposición, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. con domicilio a efectos de notificaciones en 
Castellon, calle Avda. Hermanos Bou  número 239 y con domicilio fiscal en la Calle Gardoqui, 8, Distrito 
Postal 48088 de Bilbao, las siguientes instalaciones realizadas por el Ayuntamiento de Vinaròs para el 
centro de transformación del Mercado Municipal que están incluidas en el proyecto  aprobado. 
 

a) LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA 66 KV, según proyecto CS- 240/09 
b) RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN  según plano adjunto. 

 
SEGUNDO.- En los terrenos de propiedad municipal donde existen tendidos de líneas eléctricas de 
baja y media tensión, se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. o empresa sucesora, el paso 
de personal, vehículos y materiales, a cualquier hora del día, así como para el establecimiento, 
permanencia y reparación  a que hubiera lugar en el futuro, de las instalaciones eléctricas en este 
párrafo indicadas. 
 
TERCERO.- Garantizar su buen funcionamiento y reparación a cargo del Ayuntamiento por un periodo 
de un año para obra vista y tres para obra oculta. 
 
CUARTO.- La cesión se realiza libre de cargas y gravámenes sin cargo pendiente por ningún concepto 
y sin que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. se subrogue en obligación personal alguna, que el 
Ayuntamiento hubiera podido contraer con personas físicas, jurídicas o administraciones públicas. 
 
QUINTO.- Autorizar a que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. la colocación y permanencia, en las 
debidas condiciones reglamentarias de apoyos y de los conductores correspondientes, así como para 
sustituir o reparar los postes y conductores, cuando por el mal estado de los mismos sea preciso. 
Autorización que se hace extensiva a quien en lo sucesivo corresponda la titularidad y responsabilidad 
de la línea. 
 
SEXTO.- Notifíquese a la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. en la forma legalmente 
establecida.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
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14.- PRECS I PREGUNTES.   
 
 
Sra. López.- Sí, vaig a fer les preguntes que ens ha passat l'Associació de Veïns Migjorn, com a 
Regidora de Participació Ciutadana. La Constitució declara que estem en un estat laic i aconfessional, 
per això preguntem, primera; quant els costa a tots els vinarossencs agnòstics, laics, musulmans, 
catòlics, etc les manifestacions de Setmana Santa? La segona; quant els costen a tots els vinarossencs 
pagesos, mecànics, obrers, banquers, etc les festes del Carmen? Quant els ha costat a tots els 
vinarossencs la manifestació del Primer de Maig? Quin control té l'Ajuntament dels 20.000 € donats per 
acord d'aquest Ajuntament a la Conselleria de Pesca pel “bloof” del Peixcològic? Una altra. Quin control 
té l'Ajuntament dels 35.000 € pagats a la Conselleria pel manteniment de les platges? Com valoren 
vostés aquesta gestió? Doncs, els multijocs estan trencats, els rentapeus estan negres de floridura, etc. 
Com està la presentació del llagostí en els diferents events? Qui paga aquestes despeses; els 
restauradors, els hotelers, els bars, les immobiliàries o els pagaders de sempre, els que miren com una 
èlit es cruspeixen els llagostins? Aquest estiu, com els altres, ha sigut sorollós, amb ocupació 
desmesurada de l'espai públic, horaris de tancament que alguns no han respectat, etc. Quines 
sancions s'han posat i a quin ram? Un altre tema sense deixar els euros però ara a l'inrevés. Quantes 
persones estan pendents que se'ls aplique la llei de Dependència a Vinaròs i quantes en són 
beneficiàries? I per acabar. Molta gent ens alegrem que cada vegada siguen més, tots els mesos, aquí 
al ple, masoquistes que som els que venim a seure a aquestos bancs de tortura. En un plenari passat li 
vam proposar canviar-los i ens digué vosté, Sr. Alcalde, que ho miraria. Com està el tema? Si no 
pensen canviar-los, invitaríem als portaveus de tots els partits que estan ben asseguts als seus escons, 
a seure en aquestos bancs el temps que duren els plens. Ja està.  
 
Sr. Alcalde.- Bé. Allò que fa referència als actes de Setmana Santa i des del punt de vista cultural, 
turístic i de promoció no... per tant, cobreix les actuacions musicals i de qualsevol altre tipus. En el 
pressupost municipal hi ha assignats vint mil euros. Allò que fa referència a les festes del Carme, com 
ha sortit més o menys en la modificació pressupostària, són 9.000 € més els... per la tarima, la música, i 
l'aportació més els 3.000 € dels focs, més les hores que dedica la brigada al muntatge del que fa falta 
en esta festivitat. Allò que fa referència a la manifestació Primer de Maig, doncs, és el muntatge de 
l'escenari i de la megafonia, i la regulació del tràfic per la Policia Local. Per tant, són hores que es fan 
dins de l'Ajuntament. Respecte als 20.000 € donats en la Conselleria del conveni del Peixcològic, no 
s'ha signat. Vaig trucar per telèfon a la Sra. Amparo Montoro, no l'havien preparat encara i em va dir 
que ja el remetria. Per tant, no s'ha signat encara. Quant als 35.000 € per al manteniment de platges, 
d'alguna forma s'estan i s'ha fet inclús previament abans del començament de la temporada, tota la 
revisió de dutxes, muntatge, etc, i ara és el moment en el qual, per l'ús, aquells objectes que s'haguen 
trencat o s'haguen de trencar de cara a la temporada que ve, reparar-los per a tenir-ho en perfecte 
estat de cara a la temporada que ve. Per tant, eren coses que es feien però que ara es faran, es 
passaran factures del que s'ha fet i del que es farà al conveni que vam signar en la Conselleria, tal com 
ho marcava així. Quant als actes de promoció turística del Llagostí i dels diferents events que al 
respecte es fan, dins dels pressupostos municipals, està la regidoria de Turisme dins del capítol de 
promoció Fires i Events, 45.000 €, més 70.000 € per publicitat i propaganda, i altres actes referits a la 
promoció turística de la ciutat, que en este cas estan lligades a l'emblema del llagostí. Respecte a 
l'actuació de la Policia Local, respecte a l'ocupació d'espai públic, horaris de tancament i sorolls, com 
en la mateixa petició de preguntes de l'Associació Migjorn i al ser ja estes demandes de determinats 
departaments, per escrit la fem, li la farem arribar ara, el Sr. alguatzil li la farà arribar. Hi ha hagut entre 
l'1 de l'1 del 2009 al 30 del 9 del 2009, referit a control d'horaris de tancaments dels establiments; 198, 
denúncies al respecte d'horari de tancament; 17, medicions de sonometria; 7, control d'ocupació de via 
pública; 30 i denúncies per excés d'ocupació o per no comptar amb el permís de terrasses; 7. Ara li 
farem arribar. I l'altra pregunta a la qual fan referència és sobre la llei de Dependència, i les dades 
respecte a Vinaròs les he llegit en el decurs de l'altra moció, també li les fem arribar a través del Sr. 
alguatzil. O al terminar el pleno, me da lo mismo.  
 
Sra. López.- Bé. I ara continuo, Sr. Alcalde, en les preguntes que ens ha facilitat Esquerra Verda. 
Vistes i materialitzades ja les obres de remodelació del nostre mercat aquest ja comença a pendre 
forma. Però vistos els plans del que serà l'espai acabat, preguntem per què s'ha decidit posar cambres 
frigorífiques i de conservació d'aliments adossats a les vivendes del veïnat del carrer de l'Àngel i no 
adossades a les del supermercat adjacent? I la segona. Els alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes de 
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segons curs de nivell intermedi no han pogut començar el curs perquè després de tot el vergonyós 
espectacle protagonitzat per la Direcció General de Centres convidant a tots els nostres alumnes a anar 
a Benicarló, ara s'han trobat que cap professor vol venir per la pobra oferta econòmica que els fa la 
Conselleria. En quin punt es troba ara mateix la situació de burla i indefensió feta als nostres alumnes? 
I una altra. Li consta si algun dels 35 assessors de Carlos Fabra, entre ells fills i filles d'ex alcaldes, han 
renunciat als seus sous per poder portar aquí professorat a l'Escola Oficial d'Idiomes de Vinaròs? 
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Respecte a la pregunta del mercat, òbviament és una decisió tècnica de quan es va fer el 
projecte per part de l'arquitecte de l'obra. I aleshores no tenim res a dir. De la mateixa manera que ara 
acabem d'aprovar que el centre de transformació dóna a la plaça de Sant Agustí i toca a l'edificació 
corresponent d'eixa plaça. Per tant, jo crec que és un criteri total i absolutament tècnic, que s'ha 
localizat o s'ha posat, suposo perquè no sóc tècnic en la matèria, en el millor lloc convenient per part 
de, repeteixo, del tècnic corresponent que ha fet el projecte. Respecte a l'EOI, em consta que la 
regidora d'Educació ha estat damunt del tema i avui mateix li han trucat de la..., no és que estigués 
preparada la pregunta, li han trucat de l'Escola Oficial d'Idiomes per a confirmar que vindrà una 
professora a partir del 15 d'octubre compartint una plaça a Castelló. Per tant, els alumnes que ens 
escolten, a partir del 15 d'octubre tindran esta classe o esta professora que els faltava. Respecte a la 
dels assessors i tal, doncs he de contestar que no, que no em consta absolutament res al respecte. Sr. 
Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, li faré les preguntes pertinents. Ens han comunicat que fa unes 
setmanes es va demanar ocupar la pista coberta del passeig Fora del Forat per fer un sopar a la fresca 
per part de diverses comparses, i se'ls va denegar el permís per part de vosté. Ens pot explicar per què 
s'ha denegat fer aquest tipus d'actes en esta carpa? Després, com a segona. Està pendent des de fa 
tres mesos que ens conteste a la pregunta de quants de coberts a 80 € va pagar l'Ajuntament per als 
invitats del sopar de Gala de les festes de Sant Joan i Sant Pere. Encara no ho sabem. Esperem que... 
ah, molt bé. Tercera. Una vegada hem vist que s'ha finalitzat l'obra per cobrir la pista del Fora del Forat, 
que ens pareix que ha quedat molt bé i està molt bé que hi hague una pista multiusos, sí que voldríem 
que traslladés a la regidoria d'Urbanisme una sèrie de qüestions que ens agradaria saber en el tema 
d'hores laborals que s'han realitzat per part de l'empresa, si ja estan justificades totes aquelles hores 
que en el projecte de licitació esta empresa va dir que faria. I crec recordar que ja ho va contestar el Sr. 
Balada però si no que m'ho torne a contestar. Crec que falta només el 30 % per justificar, de l'obra, 
només queda el 30 %, no, del preu, per justificar, no? També voldria saber si és cert o no. Crec que ho 
vam comentar en l'última comissió. Però bé, m'ho dóna per escrit, per favor. Després, la quarta. Vam 
veure que la setmana passada Vinaròs va comptar amb la presència del Ballet Ibèria de Rio Quarto. 
Volem saber, si és possible, quant li ha costat a l'Ajuntament la visita d'este ballet i de quina partida 
s'han pagat les despeses. No sé jo com es va arribar... a conveni o alguna altra cosa, perquè esta gent 
vingués a Vinaròs. I hem vist per la premsa que es va realitzar un dinar de germanor en l'Ermita. Hem 
vist les fotos en els rotatius setmanaris, en els diferents setmanaris, un dinar de germanor a les 
membres del ballet. Este dinar també es va pagar per part de l'Ajuntament? També voldríem saber 
això. Després, la cinquena pregunta és; al mes de juliol ja li vaig preguntar en quina situació estava la 
proposta del Bloc de traure a concurs una llicència per taxi adaptat i ens va dir que no ho sabia. A veure 
si ara al mes d'octubre ja sap com està esta situació. Ja, també, ja fa més de tres mesos que li 
pregunto per la bàscula i estem veient que passen els mesos, van passant els mesos, i els usuaris igual 
han d'anar a Benicarló o a Sant Rafael a poder pesar en la bàscula municipal. Ja sabem que des de 
gener o febrer està feta i està allí, i encara no es pot usar per part dels usuaris. A veure si ens pot dir 
alguna cosa al respecte. I després també tornem a dir-li que el local que té habilitat l'Ajuntament per al 
personal de Protecció Civil, en l'edifici de la Casa de la Cultura, encara no està condicionat 
adequadament per aquestes persones. Ja li ho vam preguntar fa dos mesos. Des que li ho vaig 
preguntar encara no s'ha fet res. Espero que... o li faig el prec que esperem que prompte este cos 
tingue ordinadors, telèfons i connexions a internet. Res més. 
 
Sr. Alcalde.- Bé. Van ser 75 persones les que van acudir al sopar. Inclou ahí regidors, comissió de 
festes, reina i dames, invitat de Morella, d'Alcanyís, de la Diputació, gent de la brigada, etc, 75 
persones. És la segona. Respecte a la primera, la pista coberta de Forat del Forat, les comparses en 
qüestió després d'una..., però ho saben eh, vull dir, almenys la persona que va signar la instància, 
automàticament la vaig cridar i vam estar conversant al despatx de l'alcaldia. És el mes d'octubre. Des 
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del Bloc i des dels altres partits ens estat parlant contínuament dels sorolls i que no multem i que no sé 
cuantos,  no sé quintos. Però, és a dir, allò s'ha de regular, és una pista esportiva essencialment i 
col·lateralment d'espectacles. I aleshores, tant en la C.O.C. ja pactarem d'alguna manera, com en la 
resta de col·lectius la utilització als mesos d'estiu. Però, lògicament, hi ha una ordenança municipal per 
la qual si es posa música fins les dos o les dos i mitja del matí, s'ha d'interrompre. Lògicament jo no puc 
donar l'autorització d'utilitzar una pista quan, a més a més, encara no estava ni finalitzada la seua 
pintura. Per tant, ja es regularà l'ús. Però este va ser el motiu fonamental d'esta... Jo ho vaig explicar i 
crec que ho van entendre. Però bé, vull dir que ara és públic i dono les explicacions convenients. Vull 
dir, és un lloc de pista coberta, repeteixo, i d'actuacions musicals o d'actuacions de l'Ajuntament. Quant 
a la finalització de les obres d'eixa pista coberta i totes les justificacions, cada una tindrà el seu 
expedient al departament de contractació a disposició de tots. Que, a més a més, ho hem de fer o ha 
d'estar plenament justificat perquè si no, no es cobrarà la part que falta. Referit a l'estància del ballet de 
Río Cuarto, quant ha costat, quan tingue les factures, surt el pago de protocol, evidentment, i era en 
base a un conveni cultural d'intercanvi que hi havia. Quant al taxi adaptat, li la contestaré per escrit. 
Quant a la bàscula, en comissió d'Urbanisme se li pot informar, encara no estan recepcionades 
definitivament les obres i, llavors, hi ha part d'eixa problemàtica. I respecte a protecció civil, doncs 
lògicament, repeteixo, el regidor encarregat és el Sr. Beltran. Que li faça arribar les deficiències que hi 
ha. Però que lògicament de locals anem molt escassos, i lògicament en el moment en què es van 
ubicar allí, doncs, cada un vol el seu quadre, i Creu Roja vol més espai, i Protecció Civil també vol més 
espai. No sé si realment es per reunir-se o qualsevol altra circumstància, doncs es pot cedir altres 
dependències si és que allí, estrictament en l'horari que fan o en l'horari que tenen com a oficines i tal, 
doncs ja mirarem els ordinadors si hi ha alguna cosa que dotar. Més preguntes? S'alça la sessió. Ah! Hi 
ha? Ah, bé, dic més preguntes i no me'n feu cap.  
 
Sra. Medina.- Jo. Bona nit, Sr. Alcalde. A veure, li volia fer només una  pregunta, de moment una 
pregunta. Vosté abans ens ha explicat o jo ho he entès així que en tots els propietaris que hi havia al 
voltant del Vilaplana,          ¿estava l'acord en tots menys en un, en una persona que tenia un contracte 
en un urbanitzador, un possible urbanitzador? I per això no es tenien els terrenys?  
 
Sr. Alcalde.- Més preguntes?  
 
Sra. Medina.- Sí o no? No me la contesta? Continuo? 
 
Sr. Alcalde.- Sí, sí. Més preguntes. Sí, sí. 
 
Sra. Medina.- Si... es que si no sé la contestació no li puc preguntar l'altra pregunta. Vosté ha dit això? 
Sí o no? 
 
Sr. Alcalde.- Les preguntes les ha de portar preparades de casa, els deures fets. Les fa... 
 
Sra. Medina.- Sr. Romeu. Jo li preguntaré el que jo cregue convenient. 
 
Sr. Alcalde.- Per descomptat.  
Sra. Medina.- Per tant... 
 
Sr. Alcalde.- L'únic que li diu esta presidència és que faça les preguntes... 
 
Sra. Medina.- Això és una altra cosa. 
 
Sr. Alcalde.- I esta presidència... 
 
Sra. Medina.- No m'ha dit això, però bé. 
 
Sr. Alcalde.- ... i esta presidència si ho sap, o pot, o vol li les contestarà. I si no li les contestarà al ple 
següent o per escrit. Ja està. 
 
Sra. Medina.- Això sí. Per tant, si la contestació és sí, per què l'Ajuntament de Vinaròs no ha aplicat la 
llei que diu l'informe tècnic que diu; en el supuesto de que se apruebe la prórroga solicitada, la señora 
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nos dará el terreno... I llavors diu; indicar que la legislación prevé el mecanismo legal para poder 
obtener el suelo necesario a este fin, mediante el procedimiento de ocupación directa regulado en el 
artículo 187 de la Ley Urbanística Valenciana 16/2005. L'Ajuntament hagués pogut adquirir estos 
terrenys per al Vilaplana? El que diu, llavors, l'informe del tècnic és veritat o no?  
 
Sr. Alcalde.- .............. Sra. Mar? 
 
Sra. Medina.- No. Vosté se'n recorda com a president d'este plenari, que vam fer un acord de ple, que 
avui se li ha nomenat dos o tres vegades, en el qual una moció presentada pel partit Popular 
s'aprovava per majoria passar el terreny del Servol, el camp de futbol Servol, de zona urbanitzable a 
esportiva. Sí o no? D'acord. Llavors, s'ha fet ja algun papeleo sobre este tema? I si no és així, acollin-
me a les paraules que ha dit el Sr. Beltran, diu; nosotros somos respetuosos con los acuerdos que se 
hacen aquí. Y a partir de ahí, automáticamente se acuerda... se actúa de acuerdo con el pleno. Vosté 
sap que és el president d'este plenari, vosté sap que ha de fer el que la majoria vota a este plenari. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- A veure. Torno a explicar. Els terrenys que s'havien de cedir per l'ampliació del Vilaplana 
eren d'uns propietaris que van fer una reserva d'aprofitament i van mostrar el seu acord en els Serveis 
Tècnics municipals, menys una propietària que tenia un contracte privat en l'empresa Mecano que 
vostés defenen. Punto pelota. Segons el que diuen els tècnics, és veritat? Doncs lògicament si està 
firmat per la Tècnica d'Administració General, la senyora Mª Carmen Redó Solanilla i l'arquitecta Ana 
Arnau, els tècnics de moment, de moment no ens enganyen. I és veritat. Si vosté els vol acusar de 
mentiders és el seu problema. El Servol, li preguntaré als Serveis Tècnics com està la situació.  
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies. Simplement, una pregunta molt ràpida. En referència d'allò que ha 
preguntat el Sr. Fontanet, ha parlat d'una sol·licitud per fer un sopar a la carpa del Fora del Forat. I 
vosté ha dit que l'activitat, al no estar regulada, no donaven els permisos per fer eixe tipus d'activitat. 
Jo, el que pregunte és per què el pàrking del passeig, que tampoc està regulat, com és que li cobren 
als ciutadans?  
 
Sr. Alcalde.- A estes hores... sense comentari. Ah! En té més? Però bé, és igual, li la contestaré. No 
poden suportar que hi hague un aparcament públic, que funcione i que la gent, i que la gent... estiguen 
tots els permisos. Li ho he dit cinquanta vegades. Si són valents... ja no li dic allò de xulo perquè llavors 
m'ho diu cinquanta vegades, tanquen la biblioteca, tanquen el passeig, tanquen els camps de futbol set 
i tanquen totes les coses i coses que anem fent. Vull dir, que ara ens vindran en els problemes al 
mercat, quan estarà acabat, a la pista coberta, quan estarà acabada. Però bé, ja els ho vam dir, vull dir, 
és la seua labor, de acoso y derribo, perquè no tenen res més que fer. Però bé, tot són realitzacions, 
que van creixent, es van fent, els vinarossencs es van beneficiant i vostés es van txintxant. Y punto.   
 
Sr. Gandía.- El partit Popular no es txintxa. I simplement, ara un prec. Quan vosté estava responen a la 
meua companya Mar Medina, el Sr. Balada li ha fet un comentari a la portaveu del PVI dient-li; a les 
dotze ens anem. Jo li pregaria que si se'n vol anar, se'n pot anar. Perquè pel que queda de legislatura i 
pel que fa no cal que estiga.  
 
Sr. Alcalde.- Més preguntes? Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Esperarem que se'n vaiguen, que se'n volen anar. Això és el respecte que tenen a este 
plenari. Tot això és correcte, Sr. Alcalde?  
 
Sr. Alcalde.- Bé, em pareix que qui ha començat el que era un ple relativament tranquil ha sigut el seu 
company de partit, el Sr. Gandía, que pareix que siga l'instigador. Però bé, és a dir, per educació se 
n'anat, per no dir-li una altra cosa.  
 
Sr. Gandía.- Per educació, si tingués educació s'hagués quedat aquí.  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Gandía, no té la paraula, la té el portaveu del partit Popular.  
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Sr. Gandía.- No, no, per al·lusions. Per al·lusions. Jo no he començat perquè no he intervingut, fins ara. 
Fa tres hores que portem el ple i... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Gandía. No té l'ús de la paraula, la té el portaveu del partit Popular. Sr. Juan, pot 
continuar, després de la interrupció del Sr. Gandía. 
 
Sr. Juan.- Bé, jo voldria plantejar-li unes qüestions. Unes al voltant de la ciutat esportiva, 
indubtablement. I degut que públicament vostés han dit que s'està executant o s'ha executat aquell 
conveni que tant de temps s'ha demorat, 1.600.000 euros aproximadament. Crec recordar, si no vaig 
equivocat, que la firma d'aquell conveni suposava 2.500.000 d'euros d'inversió en un camp de futbol i 
ficava, subsidiàriament, o en instal·lacions esportives. Voldria saber varies coses. Quan es realitzaran 
la resta de les inversions ?, si és que no vaig equivocat, que hi havia un conveni de 2.500.000. Quines 
garanties tenim o qui certifica, com és controla allò que s'executa d'obra, en base a quin criteri i en 
quines instal·lacions es gastarà la resta? D'acord. Perquè pensem que no està acabada, suposo que no 
està acabada perquè faltava el tancament, crec que entrava el tancament, si no m'equivoco. Crec que 
hi havia un carril que circumval·lava la ciutat esportiva, etc. Després, al voltant de la mateixa, també 
m'agradaria que ens expliqués quan es realitzaran els accessos per a la viabilitat de la finca com a ús 
esportiu. Vosté sap que l'aprovació per esta qualificació d'ús d'esta finca, a requeriment de la unitat de 
carreteres, imposava una sèrie d'accessos en uns condicionants. Ens interessaria saber quan tindrà 
eixa viabilitat i quan estarà en la màxima seguretat possible, els accessos a esta finca, i qui ha de 
pagar-los? En un altre tema, el passeig marítim, en primer lloc, vostés ens van anunciar que finalitzada 
la primera i la segona fase ràpidament començaria la resta de fases, tercera i quarta. Per fer-ho breu, al 
poc temps ens van dir que eixes fases començarien en setembre. Ara no fa molt, ens han dit que serà 
al 2010. Hem observat que als Pressupostos Generals de l'Estat el finançament que han ficat a la 
partida del passeig marítim, i tenint en compte que el termini d'execució, segons vostés, se'ns va 
anunciar d'uns deu mesos, doncs, només hi ha el 50% de l'obra, concretament. Això que significa? Que 
fins la finalització de l'estiu de l'any que ve no començaran les obres i estarà prolongat fins el 2011, que 
estarà l'altra part? Se suposa que estarà l'altra part de finançament. En tema també del Ministeri, al 
voltant de maig del 2007, abans de les eleccions, lògicament, vosté i un responsable de Costes 
anunciaven inversions multimilionàries en la nostra costa, sobretot en espigons i en altres actuacions. 
Voldríem saber per a quan estaran estos espigons després de tants anuncis, d'excuses, d'impacte 
ambiental, etc? Però la realitat és que només estan en anuncis. Ja va passant el temps i els anys, i 
execucions molt poques. En un altre tema també de costes, vam denunciar la situació que existeix en 
els despreniments de les timbes, en la qual tant en l'anterior legislatura com en esta no s'ha fet ni una 
sola actuació de protecció, regeneració, conservació, manteniment de les mateixes. I quan vam fer esta 
exposició vosté va sortir als mitjos dient; no, és que ja hem anat i ho hem traslladat a Madrid. Si vostés, 
que cada pas que donen i van a Madrid de visita, ho anuncien com un logro, com és que este tema tan 
prioritari vostés van obviar comentar-ho abans que nosaltres férem la roda de premsa? Crec que és 
prou interessant que també ens ho comunique, per què va obviar haver fet el trasllat d'eixa 
problemàtica? I en un altre tema, la comissaria de policia, a finals de 2008, i sap que li ho hem recordat, 
vosté en companyia del Subdelegat del Govern, ens deien que les obres, les obres s'iniciarien abans 
d'acabar l'exercici 2008. No sé si es va equivocar d'any. La realitat és que prompte acabarem el 2009. I 
damunt, en pressupostos no apareix, en Pressupostos de l'Estat no apareix. El mateix Subdelegat ara 
diu que no està, que no es farà. Vosté, quan li vam preguntar ens va dir; sigue su trámite. Quin tràmit 
és? En la quarta, quinta dimensió o es tracta d'una comissaria fantasma? Li he fet unes preguntes en el 
punt anterior al voltant d'un tema com és Els Cossis, que vosté veig que en aquell moment no me les 
ha respós o no li ha interessat, a pesar que utilitza, com li hem dit moltes vegades, per qüestió d'ordre, 
pensem que el seu torn no és una intervenció més en… 
 
  (canvi de targeta de gravació) 
 
.... de forma correcta, fent una modificació, si és que l'Ajuntament pensa que allò ha de ser espai públic. 
Havent fet la modificació pertinent del Pla General o tramitar-la perquè no incorrerem en possibles 
errors o irregularitats o il·legalitats. Ens agradaria saber totes estes qüestions. No li recordaré les que 
queden pendents perquè cada vegada acumula més. No sé si algun dia les voldrà contestar o haurem 
de fer tot un dossier i al final de la legislatura, doncs, veure si es digna ja per contestar al partit Popular. 
Moltes gràcies i bona nit. 
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Sr. Alcalde.- Bé, avui m'agafa bé i li les vaig a contestar. Ràpidament. Es pot apreciar que tot són 
actuacions de les múltiples i successives obres, ajudes, projectes, demandes i responsabilitats que té a 
càrrec seu la Generalitat Valenciana governada, pareix en estos últims dies, no ho sé molt bé, pel partit 
Popular. Que no em fa mai cap pregunta i me l'auto pregunte jo, què passa en el Centre de Salut, què 
passa en el cole número cinc, què passa en l'estació d'autobusos, què passa en l'hospital? etc. Estos 
no fan res, estos no tenen cap responsabilitat i conseqüentment cap inversió a Vinaròs. Mire, la ciutat 
esportiva jo també sé que els sap molt malament. Però, no ho sé. Aquí hi ha molta gent que la veig 
entre el públic que va accedir el dia de la inauguració de la ciutat esportiva. Que continua accedint a la 
ciutat esportiva. Que hi ha un rètol allí a Sant Gregori que s'accedeix a la ciutat esportiva. I els xiquets 
juguen a la ciutat esportiva. I este és el problema del partit Popular, que els xiquets juguen, els 
veterans, el Vinaròs Club de Futbol i tots gaudeixen de la ciutat esportiva, a excepció del partit Popular. 
Però bé, és el seu problema. La resta d'inversions, en més o menys dificultats, es faran. I en les 
instal·lacions es gastarà el que hi havia al conveni. Poquet a poquet arribarem a Canet. Però els xiquets 
ja juguen al cole... perdó, als camps, els veterans també, el primer equip també i una altra escola de 
futbol que s'ha creat a Vinaròs també. Alegria. A excepció del partit Popular. Accessos, escolte, jo 
arribo. I tots els xiquets arriben i tots entren i tots surten. I tots fan un gir a l'esquerra o se'n van pel 
camí Sant Gregori. Els que som de Vinaròs sabem on està el camí Sant Gregori i lateral, lateral per la 
via del tren arribem a la ciutat esportiva i a més instal·lacions; industrials, de vivenda, etc. Perquè es pot 
accedir. És que qualsevol que l'escolte es pensa que no es pot accedir a la ciutat esportiva. Es pot 
accedir en tota tranquil·litat. Passeig marítim, primera i segona fase, feta. Tercera i quarta fase, hem 
anat informant de com està el procediment. Ho hem dit, ho hem dit. La gent ho ha escoltat. Vosté és el 
que no ho vol escoltar i el partit Popular tampoc. Està pendent de l'adjudicació provisional, quan hi ha 
dos o tres projectes o tres empreses que han presentat baixes temeràries. Quan estiga resolt això i 
estiga adjudicat definitivament hi haurà un mes de replanteo. I per tant, s'estan calculant estes dates. 
Però no es preocupe, que el Ministeri a diferència de la Generalitat, compleix. I fa les coses, les fa. Molt 
bé. Respecte al Ministeri, costes i espigons, els espigons ho vaig dir, vull dir, estan en declaración de 
impacto ambiental. Però en el pressupost del 2007 la Generalitat tenia playa y punta, no sé quants mils, 
després des de la costa sud fins Benicarló... 2007, no han mogut ni una pedra. No ha fet res. I 
nosaltres, algun despreniment i en el que afecta la via, en este cas a la costa sud, no es preocupe que 
dins de pocs dies veurà que hi haurà moviment. Sense anar a Madrid. D'acord? I finalment, la 
comissaria de policia, doncs bé, vostés... és que juguen a la doble, és a dir, no volen la policia, la 
comissaria de policia. O armen l'aldarull en altres cossos de la seguretat, i li vaig dir que d'este 
assumpte a mi no m'agafaria i que no li parlaria. Per tant, no em farà enfrontar a dos cossos de 
seguretat com vosté fa i com a vosté l'interessa. Alguna pregunta més? S'alça la sessió.  
 
 
S’aixeca la sessió a les 24:00 hores del dia que consta a l’encapçalament, de la qual cosa, com a 
secretaria accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge L. Romeu Llorach 
 


