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23 / 2009 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 DE NOVEMBRE 
DE 2009.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia deu de novembre 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 08-09-09 I 26-10-
09.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 08-
09-09 i 26-10-09, 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 08-09-
09 I 26-10-09. 
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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 octubre de 2009 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponents als mesos de juliol i setembre de 2009. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES NORMES D’ÚS DEL SISTEMA DE 
PRÉSTEC DE BICICLETES.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient de data 
26 de setembre de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per la tècnica de medi ambient: 
 
“MªJosé Barreda Llombart, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Vinaròs,  
 
INFORMA: 
 

Atesa la resolució de l’Agencia Valenciana de la Energia per la qual es concedeix una ajuda de 
113.124,00 € a l’Ajuntament de Vinaròs per al projecte “Sistema de préstec de bicicletes en 
Vinaròs”, dins del programa d’ajudes “Estalvi i eficiència energètica en el transport”,  
 

Atés que en data 16 de setembre de 2009 es va adjudicar la concessió d’equipament, instal·lació, 
manteniment i explotació del sistema de bicicletes d’ús públic, a l’empresa INGENIA SOLUCIONES 
GRUPO ELÉCTRICAS HERMANOS CAMPOS S.L.,  
 

Considerant que per a l’òptim funcionament del sistema de préstec de bicicletes públiques es fa 
necessari l’establiment d’unes normes d’ús,  
 

A la vista de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Aprovació de l’ordenança reguladora de les normes d’ús del sistema de préstec de 
bicicletes públiques.  
 

Segon:  Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del mateix en 
el tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de trenta 
dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 
estimen oportunes. 
 

Tercer: Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el cas que no es presentaren reclamacions a 
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província el 
text íntegre de l'ordenança incloent-hi la modificació.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ÚS DEL SISTEMA DE PRÉSTEC DE BICICLETES.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 5 de novembre de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per la TAG accidental de Rendes de data 23 d’octubre de 2009: 
 
“ASUNTO: FIJACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR USO DEL SERVICIO DE TRASPORTE 
PÚBLICO INDIVIDUALIZADO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS (AMBICIA’T VINARÒS) 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I. En la sesión ordinaria celebrada por la comisión de Medio Ambiente el día 28/09/08, se da 

cuenta del borrador de la ordenanza reguladora del sistema de bicicletas públicas y se proponen 
unos precios por uso del sistema de préstamo de bicicletas públicas (AMBICIA’T VINARÒS), de 
acuerdo con las siguientes tarifas: 

 
- Usuarios empadronados en el municipio: 20 €/año 
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- Usuarios no empadronados en el municipio: 2 €/ día 
 

II. Por parte del Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vinaròs se formula una 
propuesta  de fijación del precio público en concepto de utilización del sistema de préstamo de 
bicicletas públicas, de acuerdo con la memoria elaborada por la Técnico de Medio Ambiente. 
 
III. Por Providencia de la Alcaldía de 22 de octubre de 2009 se dispone que se sustancien los 
tramites necesarios para la fijación del precio público en concepto de utilización del sistema de 
préstamo de bicicletas públicas. 

 
IV. La Técnico de Medio Ambiente, en fecha 22/10/09 elabora una memoria técnica estimativa 
del precio por la utilización del sistema de préstamo de bicicletas públicas, donde se establece lo 
siguiente: 

 
1.  “Antecedents 
L’Ajuntament de Vinaròs va resultar beneficiari d’una subvenció per part de l’Agència 
Valenciana de l’Energia, per import de 113.124,00 €, per a la implantació d’un sistema de 
préstec de bicicletes públiques, dins del marc d’ajudes d’Estalvi i Eficiència Energètica en el 
Transport. 

 
Amb tal finalitat, el passat 16 de setembre es va adjudicar a l’empresa Ingenia Soluciones 
Grupo Eléctricas Hermanos Campos SL, el contracte administratiu de concessió 
d’equipament, instal·lació, manteniment i explotació del sistema de bicicletes d’ús públic per 
al municipi de Vinaròs.  

 
2. Forma d’utilització del servei 
El servei de préstec de bicicletes públiques constarà de 6 bases repartides pel municipi, amb 
6 cadenats cada base. En cada base hi haurà un màxim de 6 bicicletes, per tant, el nombre 
total de bicicletes serà de 36 unitats. 
Per tal d’agafar una bicicleta pública de qualsevol base, els usuaris hauran de: 

- Inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme, on ompliran un full amb les seues 
dades personals, i posteriorment hauran de realitzar el pagament de l’import 
corresponent. 

- Un cop aportat el justificant de l’import corresponent, se’ls facilitarà un document 
que els autoritzarà com a usuaris del sistema.  

D’altra banda, també s’ha elaborat i està pendent d’aprovació pel Ple, una ordenança 
reguladora de les normes d’ús del sistema de préstec de bicicletes públiques.  

 
3. Costos reals i costos previstos 
El cost d’explotació i manteniment del sistema és de 40.517,24 €/any.  
Tenint en compte el preu proposat per als usuaris i el cost d’explotació i manteniment del 
sistema, no s’espera obtenir ingressos per sobre del cost d’explotació i manteniment.  
La finalitat de la prestació del servei no és recaudatòria, sino millorar la qualitat de l’aire de 
l’entorn urbà, fomentant la mobilitat urbana sostenible.  
Els desplaçaments amb bicicleta són els més eficients tant des del punt de vista econòmic, 
com de respecte al medi ambient i a la salut de les persones.  
Amb la prestació del servei de préstec de bicicletes públiques es pretén facilitar als ciutadans 
l’accés a aquesta forma de transport, per tal que en comproven els seus beneficis i, finalment, 
acaben utilitzant la seua pròpia bicicleta.  
 

Preus proposats 
 
 
 
 
- S’han previst dues modalitats, per als usuaris empadronats al municipi, i per als 

usuaris no empadronats al municipi. 
- Caldrà facilitar als usuaris un número de compte per tal que efectuen l’ingrés 

Usuaris empadronats al municipi 20 €/any 
Usuaris no empadronats al municipi 2 €/dia 
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corresponent.” 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

I. El art. 25.1 de la Ley 7/82 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece:   
“El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. 

II. TR 2/2004 ley reguladora de las Haciendas Locales: 
 

 Artículo 41. La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de 
servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre 
que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de 
esta Ley.  
( a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 
administrados: Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida 
privada o social del solicitante.  
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a 
favor del sector público conforme a la normativa vigente.) 

 Artículo 42. No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades 
enumerados en el artículo 21 de esta Ley. 

 Artículo 44. 
1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio 

prestado o de la actividad realizada.  
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así 

lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en 
el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la 
entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la 
hubiera. 

 Artículo 45. Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de 
autoliquidación. 

 Artículo 46.   
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del 
servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito 
previo de su importe total o parcial. 
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la 
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo 
de apremio. 

 Artículo 47. 1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al 
Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Comisión de 
Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

 
III. La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos: 

 
 Artículo 24. Concepto.  

Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se 
satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en 
régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades 
por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. 

 Artículo 25. Cuantía.  
1. Los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los costes 
económicos originados por la realización de las actividades o la prestación de los 
servicios o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos. 
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2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo 
aconsejen, podrán señalarse precios públicos que resulten inferiores a los parámetros 
previstos en el apartado anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias 
oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada. 

 Artículo 26. Establecimiento y modificación. 
1. El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará: 

- Por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de 
percibirlos y a propuesta de éste. 

- Directamente por los organismos públicos, previa autorización del 
Departamento ministerial del que dependan. 

2. Toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos 
deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera que justificará el importe 
de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes 
correspondientes. 

 Artículo 27. Administración y cobro de los precios públicos.  
1. La administración y cobro de los precios públicos se realizará por los Departamentos 
y organismos públicos que hayan de percibirlos. 
2. Los precios públicos podrán exigirse desde que se inicie la prestación de servicios 
que justifica su exigencia. 
3. El pago de los precios públicos se realizará en efectivo o mediante el empleo de 
efectos timbrados. 
4. Podrá exigirse la anticipación o el depósito previo del importe total o parcial de los 
precios públicos. 
5. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se preste 
el servicio o no se realice la actividad, procederá la devolución del importe que 
corresponda o, tratándose de espectáculos, el canje de las entradas cuando ello fuera 
posible. 
6. Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, conforme a la normativa vigente. 
7. En lo no previsto expresamente en la presente Ley, la administración y cobro de los 
precios públicos se realizará de conformidad con lo previsto en la Ley General 
Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación a los mismos. 

 
IV. La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2000 RJ 2000\4273, declara improcedente 
la consideración de los acuerdos de establecimiento o modificación de los precios públicos como 
ordenanzas fiscales. En su fundamento jurídico tercero establece que “......se concibió por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, un nuevo concepto de precio 
público, que libraba a los Entes Locales del cumplimiento de las normas legales que habían existido 
hasta entonces, fundamentalmente garantistas, y así el artículo 41 de dicha Ley estableció: 
«Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se 
satisfagan por: A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 
B) La prestación de servicios o realización de actividades administrativas de la competencia de la 
Entidad Local perceptora de dichas contraprestaciones, cuando concurra alguna de las dos 
circunstancias siguientes: a) Que los servicios públicos o las actividades administrativas no sean de 
solicitud o recepción obligatoria. b) Que los servicios públicos o las actividades administrativas sean 
susceptibles de ser prestadas o realizadas por el sector privado por no implicar intervención en la 
actuación de los particulares o cualquier otra manifestación de autoridad (...)».La diferencia entre 
las antiguas tasas es que éstas tenían como límite máximo el valor del aprovechamiento del 
dominio público y el coste de los servicios, y debían regularse por Ordenanzas Tributarias que se 
aprobaban provisionalmente por mayoría cualificada (mayoría absoluta de los miembros de la 
Corporación) y que se sometían durante 30 días a información pública, principalmente presentación 
de reclamaciones, que una vez resueltas, daban lugar a la aprobación definitiva. Es de destacar la 
participación ciudadana directa en el establecimiento y ordenación de las tasas. En cambio, en los 
precios públicos, el valor del aprovechamiento del dominio público local y el coste de los servicios 
era el importe mínimo de los mismos, a su vez los precios públicos, al carecer de la naturaleza de 
tributos, se establecían o modificaban por un acuerdo del Pleno (mayoría de miembros asistentes) 
o, por delegación, de la Comisión de Gobierno, sin necesidad, de seguir el procedimiento garantista 
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propio de las Ordenanzas fiscales, es más, sin necesidad siquiera de utilizar la forma de 
Ordenanzas.   ...” 
 
INFORME: 

 
Siendo que las actividades previstas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 del TRLHL, 
y  visto que el importe del precio público no cubrirá como mínimo el coste del servicio prestado o 
de la actividad realizada, quedando justificado en la memoria técnica  debido a la existencia de 
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejan. 
  
Siendo que el establecimiento de los precios públicos, de conformidad con el artículo 47 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, corresponde al Pleno de la Corporación, se propone a 
dicho órgano, previo dictamen de la Comisión informativa procedente, la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar el precio público por uso del sistema de préstamo de bicicletas públicas 
(Servicio AMBICIA’T VINARÒS), actividad que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 del 
TRLHL, a través de la cual, el usuario podrá retirar una bicicleta par su utilización de acuerdo con 
las condiciones que se establezcan en el reglamento que regule las condiciones de uso, 
debiéndola depositar después en una de las estaciones destinadas al efecto. 
 
Segundo.- Fijar la cuantía del mismo (IVA incluido), que será de acuerdo con  los siguientes 
tarifas, según memoria elaborada por la Técnica de Medio Ambiente, cuyo pago dará derecho al 
uso del servicio de conformidad con las condiciones establecidas en el reglamento que lo regule: 

- Usuarios empadronados en el municipio: 20 €/año 
- Usuarios no empadronados en el municipio: 2 €/ día. 

 
Tercero.- Delegar a la Junta de Gobierno Local la competencia respecto a la modificación de las 
citadas tarifas  
 
Cuarto.- La gestión y cobro del precio público, se efectuará atendiendo a lo aquí dispuesto, de 
conformidad con los artículos 45 y 46 del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales: 
 

- Están obligados al pago del  precio público los usuarios que quieran utilizar el servicio  de 
préstamo de bicicletas públicas (AMBICIA’T VINARÒS). 

- El pago del precio público se efectuará antes de darse de alta como usuario del servicio de 
préstamo de bicicletas, debiendo adjuntarse al documento de alta el justificante del pago de 
la liquidación efectuada en las dependencias de Rentas y exacciones del Ayuntamiento. 

- La gestión del precio público,  corresponderá al personal de la Concejalía del Turismo, bajo 
el control e inspección de los servicios de la Intervención Municipal. 

- Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no 
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.  

- Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio.” 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
5.- RECURS DE REPOSICIÓ RELATIU A LES QUOTES D’URBANITZACIÓ DE LA FAÇANA 
NORD DE LA CARRETERA D’ULLDECONA PRESENTAT PER MARIA AMELA PUIG.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 5 de novembre de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per la TAG accidental de Rendes de data 5 d’octubre de 2009: 
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“ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS CUOTAS DE 
URBANIZACIÓN DE LA FACHADA NORTE DE LA CARRETERA DE ULLDECONA. 
INTERESADO: MARIA AMELA PUIG 
 
ANTECEDENTES DE HECHO.- 
 
Mediante acuerdo de Pleno adoptado en fecha 26/03/04, se aprobó la memoria valorada y la 
cuenta detallada de las cuotas de urbanización y adecuación de la fachada norte de la carretera de 
Ulldecona, tramo CN340 y Camino Carretas, aprobándose la imposición y ordenación de las cuotas 
de urbanización y sometiéndose a audiencia de los interesados. 
 
Respecto a la parcela de ref. cat. 6048707 propiedad de María Amela Puig, la superficie  asignada 
era de 6845 m2, ascendiendo la correspondiente cuota de urbanización a 64.913,40 €, lo cual se le 
notifica en fecha 15/06/04. 
 
En fecha 09/07/04 con registro de entrada 10154, la interesada formula alegaciones al respecto, 
solicitando la corrección de la superficie asignada a su parcela. Dichas alegaciones son estimadas 
mediante acuerdo de Pleno de fecha 29/10/04, y la superficie de la parcela queda corregida, 
pasando de 6845 m2 a 4430 m2. 
 
Mediante Decreto de alcaldía de 17/06/05 se aprobó la liquidación provisional de las cuotas de 
urbanización de la fachada norte de la Carretera de Ulldecona. Respecto a la parcela de ref. cat. 
6048707 propiedad de María Amela Puig, la liquidación provisional de las cuotas ascendía a  
39.997,31 €, lo cual le fue notificado en fecha 28/06/05, a efectos de que procediera a su pago. Con 
posterioridad se le vuelve a requerir el pago, mediante notificación que le fue entregada en fecha 
26/10/05, pero dicho pago no se produce. 
 
En la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 11 de abril de 2006, se 
acordó aprobar y ordenar la puesta al cobro de las liquidaciones definitivas de las cuotas de 
urbanización por la urbanización y adecuación de la Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona. 
En la cuenta detallada anexa, a la parcela con ref. cat. 6048707 propiedad de María Amela Puig  se 
le efectúa una liquidación definitiva de 44.764,29 €.  
 
En fecha 11/05/06 se notifica el anterior acuerdo a la interesada para que proceda al pago de la 
liquidación definitiva de las cuotas de urbanización por la urbanización y adecuación de la Fachada 
Norte de la Carretera de Ulldecona. 
 
En fecha 25/05/06 con registro de entrada nº 9763, Antonio Escura Amela, en representación de 
Maria Amela Puig  presenta escrito al Ayuntamiento indicando que siendo que los servicios 
urbanísticos que faltaban no se han ejecutado, se continúe con la suspensión del procedimiento de 
cobro acordada.  
 
El departamento de Rentas y exacciones, desconoce que se haya acordado una suspensión de 
cobro de la cuota de urbanización definitiva de la Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona 
respecto a la parcela en cuestión. 
 
En fecha 05/06/06 se solicita informe a los Servicios Técnicos de urbanismo, emitiéndose éste en 
fecha 27/03/09, indicándose lo siguiente: “Se informa favorablemente la solicitud de prórroga del 
procedimiento de cobro de la cuota de urbanización correspondiente a su propiedad, debido a la no 
implantación de servicios urbanísticos por motivos técnicos”.  
 
En fecha 04/12/08, se emite nuevo informe por el Arquitecto Técnico, donde se dice: 

“ 1. Sobre dicho asunto se emitió informe técnico en fecha 27/03/07 en el que se 
informaba favorablemente la solicitud  de prórroga del procedimiento de cobro de la 
cuota de urbanización correspondiente a su propiedad, ref. cat. 6048707, debido a  la 
no implantación de servicios urbanísticos. 
2. Revisado el expediente se comprueba que dicha parcela ha sido beneficiaria en lo 
que respecta a saneamiento, abastecimiento de agua potable y seguridad y salud. De 
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acuerdo con la tabla de aportaciones disponible en estas dependencias, la cuota a 
satisfacer sería:  
 Saneamiento ...................... 13.186,46 € 
Abastecimiento ...................... 5.211,57 € 
Seguridad y salud..................... 456,92 € 
Suma . ................................18.854,95 €” 

  
En fecha 5/12/08, se solicita al departamento de Servicios Técnicos un informe aclaratorio del 
emitido en fecha 04/12/08, ya que se observa una gran diferencia entre el importe de la cuota 
definitiva (44.764,29 €) y el que según anterior informe deberá  pagar la interesada (18.854,95 €), 
ya que el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de la diferencia. En contestación a este 
requerimiento, éstos emiten informe en fecha 11/06/09, cuyo tenor literal dice lo siguiente:  

“1. En informe emitido en fecha 4 de diciembre de 2009, se indicaba que “Revisado el 
expediente se comprueba que dicha parcela ha sido beneficiaria en lo que respecta a 
saneamiento, abastecimiento de agua potable y seguridad y salud. De acuerdo con la 
tabla de aportaciones disponible en estas dependencias, la cuota a satisfacer sería:  
 Saneamiento ...................... 13.186,46 € 
Abastecimiento ...................... 5.211,57 € 
Seguridad y salud..................... 456,92 € 
Suma . ................................18.854,95 €” 
2. Del informe elaborado por el director de ejecución del proyecto de urbanización de la 
fachada norte de la Carretera de Ulldecona, José F. Sancho Álvarez, se desprende lo 
siguiente: “A la parcela objeto de este informe únicamente le corresponde abonar las 
cuotas de urbanización de abastecimiento de agua potable y red de saneamiento y 
parte proporcional de seguridad y salud de la obra, ya que su linde frontal quedó 
afectado por una de las vías de servicio de la rotonda que enlaza la CN-340, cuyo 
acondicionamiento era uno de los objetivos del proyecto de mejora de la seguridad vial 
en N-238” “. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 
 
I. El art. 110.2 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, establece: “El error en la calificación del recurso por parte del 
recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.” 
 
II. El Art. 14.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 
2/2004, dispone: “Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a 
continuación se regula. 
a) Objeto y naturaleza.-Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los 
actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes 
ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley 
prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en 
vía de gestión de los tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una 
entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la reclamación económico-
administrativa. 
b) Competencia para resolver.-Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el 
órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado. (....)” 
 
III. La Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana, respecto a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente ley, indica: “1. Los procedimientos urbanísticos, sea cual sea su denominación o 
naturaleza, iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley, se regirán por la legislación 
anterior siempre que hubiera concluido el trámite de información pública, cuando tal trámite fuera 
preceptivo. “ 
 
IV. El artículo 72 de la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística, en su apartado tercero 
prevé la posibilidad de imposición de cuotas de urbanización por la Administración cuando ejecute 
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cualquier obra de infraestructura que dote de alguno de los servicios propios de la condición de 
solar a parcelas determinadas. 
 
V. El apartado primero del mismo artículo establece que las cuotas de urbanización y su 
imposición deberán ser aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una memoria y 
una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los afectados. 
 
VI. Tanto en la LRAU (arts.29.9, 66, 67, 71 Y 72 ) como en la legislación estatal (art.  13 y ss. 
LRSV) se contiene la obligación de los propietarios de satisfacer los costes de urbanización.  
 
INFORME: 
 
Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, y siendo que en sesión ordinaria celebrada 
por el Pleno el día 11 de abril de 2006, se acordó aprobar y ordenar la puesta al cobro de las 
liquidaciones definitivas de las cuotas de urbanización por la urbanización y adecuación de la 
Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona, se propone al mismo órgano la adopción del siguiente 
acuerdo: 
  
Primero.- Rectificar la cuota de urbanización definitiva por la urbanización y adecuación de la 
Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona respecto a la parcela de referencia catastral 6048707 
propiedad de María Amela Puig, ascendiendo a 18.854,95 €, que deberá ingresar la interesada en 
la cuenta nº 3174-5899-93-1153988322 de la Caixa Rural Vinaròs en el plazo de un mes, dando 
lugar el impago de la misma a la ejecución forzosa de su liquidación mediante apremio sobre la 
finca afectada. 
 
Segundo.- Notificar a la interesada el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de los 
recursos pertinentes.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
6.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 34/09, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
PER IMPORT DE 6.000.000 €- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 5 de 
novembre de 2009. 
 
Atesos els informes de fiscalització núm. 886/2009 i 887/2009 ambdós de data 2 de novembre de 
2009.  
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“D. Jordi Romeu Llorach, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
A la vista de la propuesta formulada por la concejal de urbanismo  el 2 de noviembre de 2009 cuyos 
considerandos son los que siguen: 
 
Considerando que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido un préstamo a 
interés cero al Ayuntamiento de Vinaròs; por un importe de 6.000.000,00 de euros. 
 
Considerando que el citado préstamo viene vinculado a la  ejecución del Proyecto del Polígono 
Industrial Soterranyes; con un plazo de justificación limitado. 
 
Considerando que el importe de los créditos consignados en la partida 432.07/620.00 "Polígono 
Industrial Soterrañes" es insuficiente para el desarrollo del total del proyecto para el cual se ha 
solicitado subvención y préstamo estatal.  
 
Considerando que por las razones expuestas en el gasto no puede demorarse al ejercicio siguiente. 
Visto  el informe de reparo de la intervención de fondos 886/2009 y el referente al cumplimiento del 
objetivo de estabilidad Presupuestaria 887/2009. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO INFORME SOBRE LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO,  
 
PRIMERO.-  La realización de una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de 
crédito para financiar el Proyecto del Polígono Industrial Soterranyes cuyo importe total monta 
6.000.000,00 €, que incrementará la partida 432.07/620.00 "Polígono Industrial Soterrañes".  
Dicha modificación será financiada con el préstamo a interés cero concedido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.  
 
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. 
 
 
7.- 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 data 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 
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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: 
 
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: 
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“...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. 
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: 
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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. 
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.” 
 
 
A continuació es dóna compte de l’esmena de substitució presentada pel Grup Municipal del Partit 
Popular que disposa: 
 
“Juan Bautista Juan Roig, Portaveu del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Vinaròs, en nom i 
representació del mateix presenta al Ple la següent ESMENA DE SUBSTITUCIÓ, a la Moció sobre 
la planificació urbanística en la zona turística nord presentada per el Grup Municipal del BLOC, els 
ACORDS de la mateixa quedarien redactats de la següent forma: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- 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 resolució de motius. 



 

 14/29

 
Segon.- Desestimar definitivament, en el cas que els informes i estudis així ho aconsellen, 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.” 
 
 
La Secretaria realitza objecció de que l’esmena no ha estat prèviament informada. La portaveu del 
Grup Municipal Socialista demana a l’ampara de l’art. 70.1 del Reglament Orgànic Municipal la 
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, a l’afecte que s’incorpore el corresponent informe sobre 
l’esmena. 
 
Atés l’anterior la Presidència retira l’expedient per tal que siga complimentada aquesta petició. 
 
 
8.- PROPOSTA RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA MERCANTIL MECANO A&U, SL., PER A 
LA PRÒRROGA DEL SUI02-SUI03.- 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.” 

 
A continuació, el tinent d’alcalde Sr. Javier Balada Ortega, de conformitat amb l’article 101 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, demana la votació nominal d’aquest assumpte. Sotmesa a votació 
aquesta proposta, és aprovada per majoria d’11 vots a favor (7 vots PSOE-PSPV, 3 vots PVI i 1 vot 
BLOC) i 10 abstencions (PP): 
 
A continuació se sotmet a aprovació el punt de l’ordre del dia amb votació nominal dels membres 
 

SR. ALBIOL QUER, VICENT A.    SI 
 
SRA. BAILA BLANCHADELL, MERCEDES  ABSTENCIÓ 
 
SR. BALADA ORTEGA, JAVIER   SI 
 
SRA. BARBÉ BELTRÁN, MARCELA   ABSTENCIÓ 
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SR. BELTRÁN PASTOR, JUAN A.   SI 
 
SR. CASTEJÓN CHALER, J. MARIANO  ABSTENCIÓ 
 
SRA. FERNÁNDEZ MILLAN, ELISABET  ABSTENCIÓ 
 
SRA. FERRER REDÓN, Mª JOSÉ   SI 
 
SR. FONTANET I LLATSER, DOMÉNEC  SI 
 
SR. GANDÍA QUEROL, LUIS    ABSTENCIÓ 
 
SR. GUIMERÁ RIBERA, AGUSTÍN   SI 
 
SR. JUAN ROIG, JUAN BTA.    ABSTENCIÓ 
 
SRA. LÓPEZ MIRALLES, LIBRADA   SI 
 
SRA. MARTÍNEZ ALBIOL, AMPARO   ABSTENCIÓ 
 
SRA. MEDINA TERRA, Mª DEL MAR   ABSTENCIÓ 
 
SRA. MIRALLES MIR, Mª DOLORES   SI 
 
SR. MOLINOS REDÓ, ERNESTO   ABSTENCIÓ 
 
SRA. OBIOL AGUIRRE, Mª CARMEN   SI 
 
SRA. SEBASTIÀ FLORES Mª ISABEL   SI 
 
SR. TORRES BOIX, JOAQUÍN EMILIO   ABSTENCIÓ 
 
SR. ROMEU LLORACH, JORDI    SI 

 
Atés l’anterior, la proposta d’acord de referència, queda aprovada per majoria de vots. 
 
 
9.- ACORD RELATIU A LA CESSIÓ DE TERRENYS A L’AGÈNCIA ESTATAL 
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de 
data 2 de novembre de 2009. 
 
De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal de data 06-10-09. 
 
Atesos els informes emesos pel Secretari i per la TAG d’urbanisme de dates 16-10-09 i 28-10-09 
respectivament. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2009:  
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
ASSUMPTE: CESSIÓ DE TERRENYS A AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Vist l’escrit presentat, en data 30 de juny de 2008 per part del delegat especial de l’AEAT pel qual 
se sol·licita la cessió de finca d’extensió 2.504,61 m2 titularitat de l’Ajuntament de Vinaròs, 
localitzats a la UE1 del Sector Joan XXIII,  per tal d’ubicar un edifici de nova planta per tal 
d’albergar les instal·lacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de Vinaròs. 
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Vist que cal considerar que aquesta cessió redundaria en un benefici per als habitants del municipi 
de Vinaròs, atés que possibilitaria la construcció futura d’unes noves dependències de l’AEAT, més 
adequades a les necessitats de la ciutadania.  
 
De conformitat amb l’informe emés al respecte per l’arquitecta municipal, de data 6 d’octubre de 
2009, pel qual es manifesta la possibilitat de modificar l’ús actual dels terrenys de referència 
(docent cultural – centre d’exposicions) a un altre, així mateix dotacional públic, amb destinació a 
una altra Administració pública (en aquest cas, administratiu).  
 
Vist, així mateix, l’informe emés per la Secretaria, en data 16 d’octubre de 2009, pel qual es disposa 
que la cessió d’un bé de domini públic, per a cedir-lo a l’Administració de l’Estat, per a una finalitat 
que supose un benefici per a la ciutadania, requereix la prèvia alteració de la qualificació jurídica del 
bé per a adquirir el caràcter de patrimonial. 
 
És per aquesta raó que se sotmet al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’ús d’uns terrenys de 2.504,61 m2 titularitat de 
l’Ajuntament de Vinaròs, localitzats a la UE1 del Sector Joan XXIII, qualificats com a dotacional 
docent cultural (ZUDD) amb atorgament d’un nou ús de caràcter administratiu (ZUDA). 
 
2. Aprovar provisionalment la desafectació dels dits terrenys titularitat de l’Ajuntament, per tal de 
poder dur a terme la ulterior cessió a l’Agència Estatal d’Administració Tributària amb destinació a 
edifici d’Administració. 
 
3. Publicar el present acord en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que les persones interessades puguen presentar al·legacions durant el termini 
d’un mes. En cas de no presentar-se al·legacions en termini s’entendran definitivament adoptats els 
acords fins aleshores provisional.      
 
4. Notificar el present acord a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 
5. Facultar l’Alcaldia per a dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució dels presents 
acords.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 20 vots a favor (7 vots PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP) i 1 abstenció (BLOC). 
 
 
10.- PROPOSTA EN MATÈRIA D’ADEQUACIÓ DE CAMINS MANCOMUNITAT TAULA DEL 
SÉNIA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 2 de novembre de 2009. 
 
Atés l’informe emés per l’arquitecte tècnic municipal de data 4 de novembre de 2009. 
 
 
El regidor Doménec Fontanet sol·licita consten en acta les seues consideracions a l’assumpte: 
 
“Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, com bé ha dit, doncs bé, la Mancomunitat de la Taula del 
Sénia tots els anys inverteix una gran quantitat o una despesa considerable en l’adequació de 
camins, i en este cas ha tocat al camí Canet. Sí que voldria que constés en acta unes 
consideracions que ja li les vaig fer arribar al Consell Local Agrari i al regidor d’Urbanisme, però bé, 
m’agradaria que constés també en acta. Vam veure en l’asfaltat d’este camí que hi havien trams 
que només eren de 4 metres d’asfaltat. Sí que sabem que tots els camins que asfalta la Taula del 
Sénia són a partir de 5 metres, doncs bé, a veure si es podrien fer les gestions oportunes perquè 
eixe tram, crec recordar de 900 metres de longitud, a veure si fent les gestions oportunes per part 
de la regidoria i per part de l’Ajuntament, a veure si podem aconseguir que siguen de 5 metres 
d’amplada. Res més. “ 
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Atesa la proposta de l’alcaldia de data de 2 de novembre de 2009: 
 
“PROPOSTA EN MATERIA D’ADEQUACIÓ DE CAMINS 
MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA 
 
El dia 16 de març de 2007 es va signar un Protocol de camins entre el Ministeri d’Agricultura (ara, 
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí) i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, per a la 
millora de camins rurals municipals per un import de 13 milions d’euros a executar durant els anys 
2008, 2009 i 2010, comprometent-se el Ministeri a aportar 3.900.000 € cada una de les tres 
anualitats. 
 
Executats de forma satisfactòria els camins previstos al 2008 i al 2009, s’han redactat els Projectes 
de millora dels camins municipals a les províncies de Castelló, Tarragona i Teruel, any 2010, amb 
el detall següent: 
Castelló  11 municipis   2.150.068,10 € 
Tarragona    9 municipis   1.675.250,30 € 
Teruel    3 municipis      599.911,59 € 
TOTAL  23 municipis   4.425.229,99 € 
Projectes que han estat aprovats per l’Assemblea de la Mancomunitat de 23/09/2009 i que 
segueixen tota la tramitació administrativa preceptiva. 
 
El projecte dels caminis dels municipis valencians de la Mancomunitat per a l’exercici 2010 conté 
camins de 11 pobles (Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, La Jana, Morella, La 
Pobla de Benifassà, Rossell, Traiguera, Vallibona i Vinaròs), i el seu pressupost és de 2.150.068,10 
€ i està signat per l’Enginyer Romuald Argany Brú. 
D’este projecte, els camins que estan dins del nostre terme i que són de titularitat o de gestió 
municipal són: 
 
Camí Canet (5.075m.) i el seu cost total és 324.573,97 €. 
  
En la mateixa Assemblea de la Mancomunitat de 23/09/2009 es va acordar per unanimitat que 
l’aportació municipal a l’obra fora del 14% del cost total a cada municipi per tal de poder fer front a 
totes les despeses de l’obra de camins, a la vista de l’experiència dels anys anteriors. I també es va 
encomanar a l’Empresa TRAGSA, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració, 
l’execució de totes les obres dels camins, sota la vigilància i control de la pròpia Mancomunitat, dels 
Directors Tècnics de les 3 CC.AA. i del Coordinador del MARM. 
 
Per tal, doncs d’avançar al màxim l’execució d’estes obres, igual com faran la resta de municipis, se 
sotmet al Ple de l’Ajuntament de Vinaròs l’adopció del següent acord: 
 
1.- Manifestar que este Ajuntament és el titular o s’encarrega de la gestió dels camins abans 
esmentats i que està d’acord en les obres a fer en execució del Projecte. 
 
2.- Acceptar la part de la subvenció del Ministeri per a la millora dels mateixos:  
 
3.- Adquirir el compromís d’incloure en el seu Pressupost del 2010, la quantitat de 45.440,36 €. i 
que este import en metàl·lic s’aportarà a la Mancomunitat en el moment en que esta li reclame per a 
executar l’obra, d’acord amb el que preveu el Conveni signat amb Tragsa. 
 
4.- Després d’acabades les obres, un cop comprovat el seu bon estat, signades les certificacions 
pel Tècnic Director, i enviat un resum de les mateixes, este Ajuntament es compromet a fer-se 
càrrec del seu manteniment futur. 
 
5.- Facultar a l’Alcalde per a l’execució dels presents acords. 
 
6.- Enviar còpia d’este acord a la Mancomunitat de la Taula del Sénia (Oficina de Vinaròs: Pl. Sant 
Antoni, s/n; 2n, 12500-Vinaròs).” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
11.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI D’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ 
CELEBRADA EL DIA 7 DE MAIG DE 2003, SOBRE DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L’IMMOBLE 
SITUAT AL CARRER COLÓN, 6.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de 
data 2 de novembre de 2009. 
 
Atés l’informe de Secretaria de data 7 de juliol de 2009. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
Dada cuenta del informe emitido por el secretario acctal. En relación con la sentencia recaída en el 
exped. de ruina del inmueble sito en la Avda. Colón nº 6 propiedad de Juan Mulero Casanova. 
 
PROPONGO al pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
INCOAR expediente de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el pleno en sesión celebrada el 
día 7 de mayo de 2.003, sobre declaración de ruina del inmueble sito en calle Colón 6, 
incorporando en el expediente el informe emitido por el secretario de la Corporación y peticionar el 
informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 102.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
12.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC AL CARRER TRIADOR AA, 
NÚM. 15.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme en data 19 d’octubre de 2009 
se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic en carrer Triador AA, 
núm. 15. 
 
Atesa l’acta de cessió de terrenys de data 17 d’octubre de 2009: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Alfonso Chavarría Ros con DNI 40.935.310-W y 
Dª María Cinta Albiol Alqueza  con DNI 40.931.811-D, y de otra Jorge Romeu Llorach, alcalde-
presidente de esta corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Que D. Alfonso Chavarría Ros con DNI 40.935.310-W y Dª María Cinta Albiol Alqueza  
con DNI 40.931.811-D son propietarios de la finca registral nº 16.183, tomo 1.596, libro 528, folio 
199 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del 
terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos descritos.  
 
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado 
en este acto por Jorge Romeu Llorach. 
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A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
“Porción de terreno triangular de bases 1’75 y 2’80 m. Lo que representa una superficie de 2,45 m2. 
Emplazado en Pda. Cala o Devesa, hoy calle Triador AA nº 15, Sus lindes son los siguientes: 
Norte: calle Triador AA 
Sur: resto de finca del que se segrega 
Este: calle Triador AA 
Oeste: resto de finca del que se segrega.” 
• Referencia catastral: 8066314 
• Finca registral nº 16.183, tomo 1.596, libro 528, folio 199 del Registro de la Propiedad de 

Vinaròs. 
• Cedentes: Alfonso Cavaría Ros y María Cinta Albiol Alqueza. 
• De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la división 

o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea forzosa o 
voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno resultante de la 
división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta innecesaria la expedición 
de la licencia de segregación. 

 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la 
ratificación por el pleno de la aceptación de la misma. 
 
Los comparecientes después de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
ante mí la funcionaria”. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda ratificar per unanimitat l’acta de cessió 
anterior.  
 
 
13.- MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MILLORA UE2 R05 DEL 
PGMOU PRESENTADA PER LA MERCANTIL BRIFISA INTERNACIONAL, SL.- Atés el dictamen 
de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 d’octubre de 2009. 
 
Atesos els informes del secretari accidental i l’arquitecta municipal respectivament. 
 
Atés l’informe proposta emés per la TAG d’Urbanisme: 
 
“ASUNTO: MODIFICACIÓN Nº 2 DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE2R05 
PROMOTOR: BRIFISA INTERNACIONAL, S.L. 
EMPLAZAMIENTO: UE.2R.05 
 
M. Carmen Redó Solanilla, técnico de administración gral. en relación con el expediente de 
referencia  
 
INFORMA:  
 
PRIMERO.  La mercantil Brifisa Internacional SL, presenta propuesta para la modificación puntual 
del Plan de Reforma Interior  de la unidad de ejecución en suelo urbano UE2R05. 
 
SEGUNDO. El pleno del Ayuntamiento acordó el sometimiento a información pública de la referida 
modificación. 
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TERCERO. Durante el periodo de exposición mediante anuncio al DOGV y Diario de difusión 
provincial, no consta que se haya presentado sugerencia o alegación alguna a la modificación 
puntual expuesta. 
 
CUARTO. La arquitecta municipal , examinada la modificación puntual, ha concluido “que se ha 
dado cumplimiento con carácter general al requerimiento efectuado , además se ha dado el 
oportuno al Estudio de Integración Paisajística, habiéndose concluido sin encuestas no opiniones 
al respecto , de acuerdo con certificado que  obra en el expediente. Es por lo que se INFORMA 
FAVORABLEMENTE el documento a efectos de continuar con el trámite del expediente, si bien se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
-Debe mantenerse la franja indedificable  prevista en la manzana este comprendida por las calles 
Clara Campoamor, Mondejar Aiguals y Raquel Forner, no habiendo justificación alguna para su 
eliminación. 
-Debe corregirse , la errata de la pagina 23 del documento en la que se determina: 
“Articulo 7: Para la ordenanza ZU73 será de aplicación lo dispuesto de forma generérica para 
ZU73 en las Normas urbanísticas. Del mismo Plan General..” siendo que el PGOU únicamente 
distingue entre zonas ZU71 y ZU72. 
-Deberán aportarse 2 copias del documento debidamente visadas y en soporte informático. 
....................................................................................................................................................” 
 
QUINTO. El procedimiento de aprobación de este tipo de instrumentos, lo determina la Ley 
Urbanística Valenciana en su art. 94 y se desarrolla en el art. 223 del Reglamento de Ordenación y 
Gestión territorial y urbanística. 

SEXTO. En cuanto a iniciativa para formular la modificación del plan, de acuerdo con lo establecido 
en el art.81 de la LUV 16/2.005 “2. Los particulares podrán formular documentos de avance del 
planeamiento y solicitar al ayuntamiento la modificación del plan general, mediante la presentación 
de la documentación técnica necesaria a este fin. En ningún caso pueden tramitarse planes de 
elaboración particular simulando que se trata de iniciativas formuladas de oficio. 

SEPTIMO. 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, se somete 
a aprobación la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º. Aprobar la  MODIFICACIÓN Nº 2 DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE2R05 del PGMOU, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
-Debe mantenerse la franja indedificable  prevista en la manzana este comprendida por las calles 
Clara Campoamor, Mondejar Aiguals y Raquel Forner, no habiendo justificación alguna para su 
eliminación. 
-Debe corregirse , la errata de la pagina 23 del documento en la que se determina: 
“Articulo 7: Para la ordenanza ZU73 será de aplicación lo dispuesto de forma genérica para ZU73 
en las Normas urbanísticas. Del mismo Plan General..” siendo que el PGOU únicamente distingue 
entre zonas ZU71 y ZU72. 
-Deberán aportarse 2 copias del documento debidamente visadas y en soporte informático. 
 
2º.Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 20 vots a favor (7 vots PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP) i 1 vot en contra (BLOC). 
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14.- MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ A PETICIÓ DE “COL·LECTIU CONTRA LA 
CORRUPCIÓ”.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana del dia 4 de 
novembre de 2009. 
 
Atesa la moció contra la corrupció a petició de “Col·lectiu contra la corrupció”: 
 
“A/A SR. ALCALDE-PRESIDENT I A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT Reyes 
Matamales Arribas (amb D.N.I. 73.563882S), Raquel Coronado (amb D.N.I. 20.829.062D) i Paco 
Cholbi Cholbi (amb D.N.I. 53214741D) en qualitat de portaveus del COL·LECTIU CONTRA LA 
CORRUPCIÓ (noalacorrupcio@gmail.com). 
 
PRESENTEM la següent MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ per tal de que siga debatuda i votada. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des del Col·lectiu contra la Corrupció volem manifestar, el que tots ja sabem, el president de la 
Generalitat ens ha mentit, reiteradament, i ha quedat clarament demostrada la connivència del PP 
amb la trama corrupta Gürtel. 
 
Queda molt be per saber, molt per jutjar als tribunals, però el que és una evidència és la mentida i 
els processos judicials oberts a alguns càrrecs del Partit Popular, que ens desgovernen en les 
nostres institucions, per presumpta corrupció, desviament de fons públics per finançament el seu 
partit polític, prevaricació, falsedat documental, suborn, etc. 
 
Considerem que un cessament d’un càrrec polític, és un reconeixement indirecte dels fets, però 
sense més dimissions és un insult i una vergonya. Ens trobem indignats davant uns presumptes 
delictes i assistim a actituds immorals i indenents per a qualsevol persona i, especialment greus, 
per a un càrrec públic de les nostres institucions. CAMPS HA DE DIMITIR DEFINITIVAMENT. 
 
Des del COL·LECTIU CONTRA LA CORRUPCIÓ, considerem que allò realment important és l’estat 
de la nostra terra, dels nostres serveis, de l’ensenyament, de la sanitat, de l’ús que fan dels nostres 
impostos, del maltractament de la democràcia,...És una llàstima no poder presumir de viure en una 
terra on no existisca l’atur ni on el nivell d’èxit escolar siga el màxim, ni on les persones en situació 
de dependència estiguen rebent les màximes ajudes, ni que siga la comunitat on no hi hagen 
barracons, en compte d’aules. 
 
Des del COL·LECTIU CONTRA LA CORRUPCIÓ, volem urgentment un canvi i una renovació de la 
democràcia, perquè pensem que no totes les persones són iguals, que no tots els polítics són 
iguals, seguirem organitzant-nos per evidenciar aquesta política basada en l’aprofitament i la 
mentida d’un govern del que sentim vergonya. No anem a permetre que es continue jugant 
malintencionadament amb el nostre futur, realitzant il·legalitats, maltractant als ciutadans, adequant 
les normes al seu gust i mentint, per tal de sobreviure dins d’un món corrupte i immoral que intenten 
estrendre’l. Nosaltres no som d’eixe món! 
 
Per tot això, DEMANEM: 
 
PRIMER. Donem suport i fent nostra l’exigència de responsabilitat polítiques i ètiques que demana 
el Col·lectiu Contra la Corrupció al President de la Generalitat i a tots el implicats i imputats. Per 
tant, exigim la DIMISSIÓ INMEDIATA DE FRANCISCO CAMPS i la de tots els implicats i imputats. 
 
SEGON. Que es done suport i difusió al la propera MANIFESTACIÓ CONCENTRACIÓ PER LES 
VÍCTIMES DE LA CORRUPCIÓ, que tindrà lloc el proper dissabte dia 31 d’octubre de 2009 a les 18 
hores, a la plaça Sant Agustí. 
 
TERCER. Que es done trasllat al President del Govern de la nació, al president de la Generalitat i a 
TOTS els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 11 vots a favor (7 vots PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
 
 
15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB 
L’ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI ECONÒMICA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de 
Participació Ciutadana de data 4 de novembre de 2009. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal Socialista en relació amb l’actual situació de crisi 
econòmica. 
 
Atés que per part del Grup Municipal del Partit Popular, s’ha presentat una esmena d’addició que 
literalment diu: 
 
“ACUERDOS 
 

- Reclamar al Gobierno del Estado la creación de un fondo de IVA soportado por los 
Ayuntamientos que permita su reintegro dada la repercusión anunciada del aumento 
porcentual del IVA que recaerá sobre la prestación de los servicios municipales. 

- Reclamar al Gobierno del estado que el IVA generado del Fondo Estatal de Inversiones 
Locales se devuelva a los Ayuntamientos y pueda ser de aplicación a gastos corrientes de 
ámbito social.” 

 
 
A continuació, es sotmet a votació conjunta la moció presentada amb la inclusió de la dita esmena, 
aprovant-se per unanimitat el següent: 
 
“MOCIÓN 
 
En la actual situación de crisis económica, es imprescindible garantizar y reforzar a través de los 
presupuestos de todas las Administraciones Públicas las medidas destinadas a la reactivación del 
empleo y las políticas sociales. 
 
Para alcanzar estos objetivos, los Ayuntamientos y Diputaciones tenemos acreditado nuestro firme 
compromiso y responsabilidad ante la demanda creciente de la ciudadanía que sufre en nuestro 
entorno los efectos de la inestabilidad económica incrementando todo tipo de prestaciones sociales 
básicas.  
 
Desempleo, menos ingresos y mayores demandas sociales, junto con una inadecuada financiación 
local, están situando a muchos ayuntamientos en una difícil situación financiera para afrontar el 
funcionamiento ordinario de su propia organización. 
 
Todo ello, anuncia un escenario preocupante de cara al ejercicio presupuestario del año 2010, para 
garantizar la suficiencia financiera de las Entidades Locales, pendiente de alcanzar el acuerdo en la 
negociación del nuevo Modelo de Financiación Local. 
 
Por todo lo expuesto y, de acuerdo con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos integrados 
en la FEMP, que ha trasladado a todos los Grupos Parlamentarios un paquete de enmiendas al 
proyecto de Ley de Presupuestos Generals del Estado, con el fin de que sean incorporadas al 
mismo en defensa de los intereses de los gobiernos locales Españoles, proponemos los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
1.- Solicitar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y los de las CCAA, se 
mantengan, al menos, todas las partidas y conceptos presupuestarios, incluidas las referidas al 
Fondo para municipios de menos de 20.000 habitantes y del Fondo de Cooperación Local de las 
Diputaciones Provinciales. 
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2.- Proponer que hasta un 60% de la dotación de 5 mil millones destinada al Fondo de Inversión 
Local PARA 2010, pueda ser destinada a la financiación de gastos relacionados con políticas 
sociales y educativas. 
 
3.- En el ámbito presupuestario y de ingresos de las Entidades Locales destacar la importancia de: 
elevar las entregas a cuenta del 95 al 98%. Elevar el límite de endeudamiento del 110 al 130 %, 
Flexibilidad de la estabilidad presupuestaria; Aplicación del 0,3% del PIB al presupuesto inicial del 
2010. 
 
4.- Hacer nuestros los acuerdos unánimes que la Comisión Ejecutiva de la FEMP, tomó en su 
reunión del 27 de octubre en la ciudad de Elche, recogiendo las propuestas debatidas por el 
Consejo Territorial, y que considera necesario recordar que transcurridos 30 años de democracia 
local, pendiente de aprobación del nuevo modelo de financiación local, ha llegado el momento de 
dar cumplimiento a la voluntad del legislador constituyente, plasmada en el artículo 142 de nuestro 
Constitución: 
 
“Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las 
funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de 
tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”. 
 
5.- Al respecto, los ayuntamientos valencianos creemos que, en el caso de la Comunidad 
Valenciana, resulta inaplazable la asunción de responsabilidades por parte de la Generalitat para 
dar cumplimiento íntegro al modelo descentralizado previsto en nuestra Carta Magna. 
 
6.- Es preciso que la Generalitat Valenciana asuma en el desarrollo estatutario la plena realización 
del principio de autonomía local, dando cumplimiento no sólo a lo preceptuado en nuestra 
Constitución sino también en la Carta Europea de Autonomía Local. 
 
7.- La Generalitat Valenciana debe asumir la puesta en marcha del sistema de participación de los 
Gobiernos Locales en los Ingresos Tributarios de las Comunidades Autónomas (PICAs). 
 
8.- La Generalitat Valenciana debe proceder, de una vez por todas, a la creación, del Fondo de 
Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana, de carácter incondicionado, que complemente 
la financiación del Estado, conforme a un reparto con criterio de población que se corresponda al 
menos a los 70 euros por habitante, según acuerdo unánime de la FEMP. 
 
9.- Solicitar a la Generalitat Valenciana su participación activa en el impulso y la reactivación del 
empleo y de la actividad económica, con la aprobación y ejecución de Planes Autonómicos de 
Empleo en cooperación con los Gobiernos Locales valencianos. 
 
10.- Finalmente manifestar que resulta de vital importancia la aprobación de los textos de la nueva 
Ley de Bases del Gobierno y la Administración Local, y la nueva Ley de Haciendas Locales, en la 
que se vea materializado el nuevo modelo de financiación local. 
 
11.- Remitir los acuerdos tomados a la Presidencia de las Cortes Valencianas, a la Presidencia de 
la Generalitat Valenciana y a la Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
 
12.- Reclamar al Gobierno del Estado la creación de un fondo de IVA soportado por los 
Ayuntamientos que permita su reintegro dada la repercusión anunciada del aumento porcentual del 
IVA que recaerá sobre la prestación de los servicios municipales. 
 
13.- Reclamar al Gobierno del estado que el IVA generado del Fondo Estatal de Inversiones 
Locales se devuelva a los Ayuntamientos y pueda ser de aplicación a gastos corrientes de ámbito 
social.” 
 
 
16.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
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DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN RELACIÓ A AJUDAR ALS 
JOVENS QUE CURSEN ESTUDIS SUPERIORS FORA DE LA NOSTRA CIUTAT DAVANT LA 
FALTA DE TRANSPORT PÚBLIC.- .- 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 PP en relació a ajudar als jóvens que cursen 
estudis superiors fora de la nostra ciutat davant la falta de transport públic: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En el ple ordinari celebrat per esta Corporació el dia 10 d’octubre de 2007 el Partit Popular de 
Vinaròs va presentar una moció on es demanava incloure una partida pressupostària dins dels 
pressupost de l’any 2008 per ajudar als jóvens que cursen estudis superiors fora de la nostra ciutat 
davant de la manifesta falta de transport públic. Dita moció no va superar la votació de la urgència i 
per tant ni tan sols es va debatre. 
 
El el ple ordinari celebrat per esta Corporació el dia 13 de novembre de 2007 el Partit Popular va 
tornar a presentar la proposta, que reproduim a continuació, i que va ser rebutjada amb els vots en 
contra del PSOE, PVI i BLOC.  
 

Atès que des de sempre els jóvens del nord de la Comunitat Valenciana i en especial de 
la nostra ciutat han de desplaçar-se a Castelló i València majoritàriament però també a 
Tarragona i Barcelona per continuar els estudis superiors universitaris. 
Atès que les comunicacions ferroviàries no estan al nivell que deurien i que mereixen 
els habitants de la nostra ciutat, degut a que ni tenen una freqüència ni qualitat amb el 
mínim nivell que ha d’exigir-se-li a un servei públic. 
Atès que després que en els últims 4 anys res s’ha aconseguit en millora de transport 
ferroviari per als nostres conciutadans a pesar de les múltiples promeses arribades des 
de la Taula del Sénia i des del propi equip de govern vinarossenc. 
Atès que creiem que l’Ajuntament de Vinaròs ha d’ajudar als jóvens vinarossencs que 
desitgen continuar els seus estudis fóra de la nostra ciutat pel que això representa de 
valor humà, social, cultural i econòmic per al futur de la nostra ciutat. 
Atès que considerem un deure de l’Ajuntament el resoldre els problemes o mancances 
dels ciutadans oferint solucions alternatives en cas de no resoldre el problema en el 
temps i forma anunciats. 
 
Atés que en passat ple del mes d’octubre no se va aprovar la urgència d’esta moció i 
que per part de l’equip de govern no s’ha inclòs en cap comissió informativa per a que 
se dictaminés i ser inclosa en el ordre del dia del ple de novembre. 
 
Proposem al plenari de l´Ajuntament la següent proposta d´acord: 
 
Primer.- Incloure en el pressupost de l’any 2008 una partida de 75.000 euros destinada 
a crear unes ajudes econòmiques per als estudiants d’estudis superiors de la nostra 
ciutat que els facilite en la mesura del possible el transport a les ciutats on desenrotllen 
els seus estudis superiors. 
 
Segon.- Instar a la Comissió Informativa de Joventut i/o Educació a que inicie el debat i 
redacció de les bases sobre les quals deurien atorgar-se les ajudes del primer punt de 
la moció per als estudiants del curs 2007/2008. 

 
Degut a que transcorreguts dos anys des de la realització d’aquesta proposta i res s’ha millorat en 
matèria de mitjans de transport i els nostres jóvens deuen continuar afrontant una despesa molt 
gran. 
 
Atés que Ajuntaments del voltant, com és el cas d’Amposta, si que oferixen estes ajudes als jóvens 
de la seua ciutat, a pesar de disposar de millors comunicacions, les bases de les quals posem a 
disposició del plenari. 
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Proposem al plenari de l´Ajuntament la següent proposta d´acord: 
 
Primer.- Compromís d’incloure en el pressupost de l’any 2010 una partida de 30.000 euros 
destinada a crear unes ajudes econòmiques per als estudiants d’estudis superiors de la nostra 
ciutat que els facilite en la mesura del possible el transport a les ciutats on desenrotllen els seus 
estudis superiors. 

 
Segon.- Instar a la Comissió Informativa de Joventut i/o Educació a que inicie el debat i redacció de 
les bases sobre les quals deurien atorgar-se les ajudes del primer punt de la moció per als 
estudiants del curs 2009/2010.” 
 
 
A continuació, per part dels grups municipals PSOE-PSPV i PVI, es presenta esmena de substitució 
i addició a la moció, que literalment diu: 
 
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ I ADDICIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PP 
 
En relació a l’exposició de motius: 
 
Vagi per davant que compartim el fons de la seva proposta de moció. Que al nostre entendre 
manifesta la voluntat d’ajudar als estudiants vinarossencs que cursen estudis superiors fora de la 
localitat. 
 
No compartim en canvi, tota l’exposició propagandística referent al transport ferroviari, que res o 
poc té a vore amb el fons de la qüestió. 
 
Tampoc ens donem per al·ludits quan constaten que no s’ha tractat el tema, ara vostès aporten la 
moció i es tracta, en comissió com correspon, i al plenari. 
 
Coincidim amb vostès en relació al deure de resoldre problemes i mancances dels ciutadans i oferir 
alternatives. Sols modificaríem: Ajuntament per Administració pública i en aquesta línia va 
l’esmena. 
 
Una vegada puntualitzats aquests aspectes de la seva exposició de motius i com que el fons de la 
qüestió és l’important. 
 
Plantegem les següents ESMENES DE SUBSTITUCIÓ I ADDICIÓ A LA PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer: Compromís d’incloure al pressupost de l’any 2010 una partida de 100.000 € destinada a 
crear unes ajudes econòmiques per als estudiants de postobligatoria i per a estudiants d’estudis 
superiors de la nostra ciutat que els faciliti el transport i/o la manutenció a les ciutats on 
desenvolupen aquests estudis. Sempre amb coordinació amb qualsevol altra línia d’ajuts públics. 
 
Segon: Instar a la comissió informativa de joventut i/o educació a que inicie el debat i redacció de 
les bases sobre les quals deurien atorgar-se les ajudes del primer punt de la moció per als 
estudiants del curs 2010/2011. 
 
Tercer.- La partida citada al primer punt de la moció quedarà disponible, quan la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana assumeixi el 100% de la despesa de transport escolar de 
l’ensenyament obligatori, que és competència seva. Ja que la quantitat de 100.000 € és la que 
actualment assumeix l’Ajuntament de Vinaròs per fer font a aquesta competència del govern 
autonòmic.” 
 
 
Sotmesa a votació la inclusió de l’esmena anterior, aquesta queda desestimada per 11 vots en 
contra (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots a favor (7 vots PSOE-PSPV i 3 vots PVI). 
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A continuació se sotmet a votació el fons de l’assumpte, i es desestima per 11 vots en contra (7 
vots PSOE-PSPV, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots a favor (PP).  
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA 
L’APROVACIÓ PER LES CORTS VALENCIANES DE L’ART. 102 DEL PROJECTE DE 
LLEI D’ACOMPANYAMENT DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 
PER AL 2010.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a 
votació, el Ple de l’Ajuntament, per 11 vots en contra (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots a favor (7 
vots PSOE-PSPV i 3 vots PVI), acorda desestimar la urgència de l’assumpte. 
 
 
 
17.- PRECS I PREGUNTES.   
 
Sr. Alcalde.- Sra. Librada López, regidora de Participació Ciutadana. 
 
Sra. López.- Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bé, vaig a fer-li les preguntes que com a regidora de 
Participació Ciutadana ens ha fet arribar l'Associació de Veïns Migjorn per a què férem en este 
plenari. Diu: per favor equip de govern, oposició i aconseguidor, estem en un temps de crisi greu, 
no hi ha temps de gastar energies en baralles estèrils, poseu-vos d'acord per treballar tots junts, bé 
siga a Madrid, València o Castelló, i que cada poble lluite per ell. En aquest cas tinguen l'obligació 
història de lluitar pels seus conciutadans i tots ho agrairem. I les preguntes són les següents. Farà 
aproximadament un any el plenari va comissionar al Diputat a València, Sr. Castejón, per 
desempolsar l'antic projecte d'estació d'autobusos, que la Generalitat deia que no ho feia per falta 
de terrenys. Com està el tema? El Sr. Castejón ha fet quelcom? Per al segon Pla Zapatero, quasi 
tots demanaríem que es destinés una partida per restaurar el Molí Noguera i traure un ús profitós 
d'aquest monument, i una altra per fer un centre cívic que fa més falta que el camí de foc i la fira de 
Fitur. Una altra, al plenari d'octubre el Sr. Alcalde parlant del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Moliner, Rokiski i PP, va nomenar un retolador de punta fina de zones verdes mòbils. En quin lloc 
va ratllar en el retolador i qui va ser l'afavorit? En el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I, 
proposàrem a vostés equip de govern, adequar el passeig que porta el seu nom i fer-li allí mateix un 
monument commemoratiu. Com està el tema? Com que no som xovinismes ens dóna igual l'artista 
que ho faça. El Sr. Balada va dir fa temps en aquest saló de plens que l'aterrar el convent de Sant 
Francesc per terrible aterrador Sr.  Moliner podria ser, sense voler, afavorir una edificació propera. 
Va afavorir a algun constructor? Pel terme de Vinaròs es passegen de tant en tant alguns 
municipals que són incapaços d'aturar totes les malifetes que es produeixen, doncs no poden 
arribar a tot arreu. Robatoris de casetes, destrucció de marges, etc. Cada dia hi ha més queixes. 
Són conscients vostés? Pensen fer alguna cosa al respecte? A la plaça Primer de Maig feren una 
conducció de clavegueram fins a la punta de la Roca de la Gavina per fer d'alleujador i perquè no 
s'inunde. A part de la plaça que ja s'ha inundat sense caure 270 litres preguntem; la llei de Costes 
no prohibeix tirar aigües directes al mar, ni pluvials, ni fecals? Per què vostés han fet una obra que 
sembla il·legal? I per acabar, unes de retòriques. Quan canviaran aquestos bancs? Les antenes de 
l'Ermita les veurem canviades algun dia de lloc? Com està el contenciós d'Arizmendi? I el dels 
Cossis? Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies. La resposta a estes preguntes fetes per escrit i la primera va 
referida al projecte d'estació d'autobusos. Està com estava, el tema. I per tant, tenim l'esperança, i 
no tenim molts de dubtes, que els Pressupostos de la Generalitat del proper any, sent una cosa tan 
necessària, contemplaran aquesta estació d'autobusos. Tenim l'esperança que aparega. Respecte 
al segon Pla Sabater, i en particular sobre el Molí Noguera, posar-lo al mateix. En principi està 
col·locat dins del “Plan Con Fianza” de la Generalitat i també està demanat com a Escola Taller. 
Per tant, el sostre entrava dins del Plan i està sol·licitada una Escola Taller. Estem al mes de 
novembre. Esperem a veure si Papa Noel porta algun programa d'ocupació i alguna Escola Taller i 
ens toca alguna cosa. En els onze mesos restants o que ja han passat no ens ha tocat res. A 
excepció del PAMER. Però tenim esperances també. Respecte al Pla General i en referència a les 
zones verdes o a la zona verda en particular, doncs, qui va ratllar en retoladors? Doncs suposo que 
va ser l'equip tècnic que va redactar el Pla General. I el que no va estar afavorit, evidentment, és 
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l'Ajuntament de Vinaròs. Ahir mateix, ja que fan la pregunta, en la Junta de Govern es va donar 
compte de la valoració del tribunal de justipreu, on inicialment els propietaris demanaven 7 milions 
d'euros. Al final el tribunal de justipreu ha atès la valoració que feia l'Ajuntament i ho ha rebaixat a 
3,5 milions d'euros. I avui mateix, avui mateix, precisament avui mateix, ha arribat un escrit dels 
propietaris i en particular per part de l'advocat, en la qual diu: notificada la resolución del jurado de 
expropiación forzosa, venimos en solicitar dar cumplimiento a lo acordado, y se proceda a hacer 
efectivo el pago de la referida suma a mis representados por importe de 3.109.005,22 €. És a dir, 
que la brometa del retolador verd al poble de Vinaròs li costarà, i a pagar l'any que ve, per tant dins 
dels Pressupostos Municipals, 3.109.005,22 €. Vull fer constar només que aproximadament, 
aproximadament les inversions que fa l'Ajuntament són de 2 milions d'euros. D'acord? Doncs, la 
brometa del retolador d'aquell Pla General d'Ordenació Urbana aprovat exclusivament pel partit 
Popular de Vinaròs, li costarà als vinarossencs 3.109.005,22 €. I encara hi ha aquí un regidor que 
diu: sí, sí. Si l'hagués de pagar ell diria: no, no. El regidor era del partit Popular. A més a més, és 
l'única zona verda, l'única que es va pintar a Vinaròs, l'única. Solars pel costat hi havien. Està 
l'institut, hi ha unes naus i hi havia un altre solar. Vull dir, beneficiats, beneficiats, ja ho he dit, els 
beneficiats no han sigut els vinarossencs. Ens costarà 3.109.000. Propietaris eren, bé, segons 
consta en cadastre a efectes de la pregunta, hermanos Moliner Meseguer. No, els de la finca, no. 
Preguntaven, preguntaven. Els propietaris de la finca eren Asunción i Alfonso Carceller Tena. 
D'acord? He dit els solars que estaven al costat. Les naus de Fonollosa, l'institut Leopoldo Querol i 
la finca de los hermanos Moliner Meseguer. Això és el que envoltava esta zona verda. Quarta. 
Respecte al tema de Jaume I, avinguda de Jaume I, està en un pla de... perdó, està en una millora 
que va fer l'empresa adjudicatària d'una de les obres del Plan Sabater. I com a millora li han posat 
l'arreglo i remodelació. Per tant, abans del 31 de desembre estarà executada esta reforma. Referit 
al convent de Sant Francesc, doncs evidentment, l'edificació propera és la que es va construir al 
costat que va poder traure finestres quan abans no en tenia en el solar del convent. I respecte a la 
plaça Primer de Maig... perdó, hi ha una, la sexta, que fa referència a la vigilància en les zones 
rurals. Des d'aquest any s'ha incrementat el servei d'unitat de la policia rural, i evidentment, fan el 
que poden i en la mesura del més possible, sense desatendre altres serveis, continuaran treballant 
en eixe sentit. I respecte a l'alleujador d'aigües pluvials, sí que s'ha de fer esta obra, hi ha hagut o 
ha saltat la tapa però no en la intensitat d'abans, s'està remirant que puga xuplar més però que la 
tapa, evidentment, i per la mateixa pressió, evidentment, salta. S'ha de millorar i rectificar. Respecte 
a les antenes de... els bancs, a veure si el pressupost d'enguany, però en estos pagaments que 
hem de fer, potser no sé si entrarà i ens haurem de quedar en els bancs que tenim. Les antenes, 
les canviarem algun dia, segur. I respecte al contenciós d'Arizmendi, segons els nostres advocats, 
està presentat i estimat un recurs per part de l'Ajuntament en la fase anomenada incident a prova, a 
fi de delimitar la compensació o indemnització que pugues tenir dret com va acreditar. Per tant, 
l'Ajuntament farà i continuarà treballant en este cas com en altres defensant els interessos de 
Vinaròs. Alguna pregunta més? Senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, fa mesos que li faig la mateixa pregunta i espero que avui 
puga contestar-me o aclarir-me-la una mica. Com està el tema de la bàscula municipal? Si ja se 
sap quan estarà en funcionament i si hi ha hagut algun problema en els terrenys. Després també, 
van passant els mesos i tampoc no se sap res de la construcció del segon centre de salut ubicat a 
la zona de Leopoldo Querol. Si té notícies, esta Alcaldia, sobre el tema de la construcció d'este 
segon centre de salut. I després, doncs, seguim parlant del Leopoldo Querol. Doncs bé, li 
demanaria que condicionés la zona de pàrking que es va construir quan va venir la volta ciclista, 
aquella zona de pàrking, que es va habilitar. Doncs bé, li demano a veure si es pot asfaltar o ficar 
quatre dits de terra, per condicionar-lo i que es pinte i s'assenyale l'entrada i la sortida d'eixe 
pàrking.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, referit a la bàscula municipal, l'únic que hi ha és que els tècnics i que per tant 
l'empresa... es puga fer la recepció final d'obra. Per tant, tant d'obra com de... tenint alguns 
problemes en Iberdrola, si no em consta... el que recordo de fa uns dies. I per tant, tan prompte 
estigue la recepció per part del Serveis Tècnics Municipals, si no hi ha cap problema en la bàscula 
es podrà posar en marxa. Però no es pot entrar mentre no es tingue la recepció definitiva de les 
obres. Respecte al segon centre de salut no hi ha cap informació nova. Repeteixo, estem a l'espera 
del projecte i també en l'esperança que hi hague partida pressupostària en els Pressupostos de la 
Generalitat i que ja es presente el projecte i es gaste. I respecte al Leopoldo Querol, sempre hem 
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d'actual d'alguna manera en la provisionalitat i en la mesura del que es puga fer. Jo no recordo 
exactament... sí, és dotacional. Aleshores, mirarem estrictament el procés d'obra d'urbanització, si 
ens ho deixen o no ens ho deixen. Està dins de tot tancat. Sí que de moment, de moment, i s'ha dit 
per premsa, i d'alguna manera anem a adequar-lo una mica més en el sentit del que vosté deia, tot 
allò que és el front de davant de Mercadona fins la rotonda. Perquè este ja estava en funcionament 
i, d'alguna manera, este que és part d'un dotacional, l'empresa que ja ha passat les canonades per 
allí ens ho pot, d'alguna manera i una mica condicionat, cedir per a ús d'aparcament. Perquè la part 
d'allí, d'urbanització, ja l'hem feta, en el tema de canonades. Preguntarem en l'altra banda si podem 
tenir continuïtat perquè va ser un moment excepcional, el préstec pel tema de la volta. Encara que 
ara es vingue utilitzant, i molt bé que fan els veïns, com a aparcament en l'avinguda Leopoldo 
Querol. Alguna pregunta més? Senyora Marcela. 
 
Sra. Barbé.- Gràcies Sr. Alcalde. Tinc uns precs que m'han fet arribar uns veïns. Al carrer del 
Remei hi ha una guarderia, i els pares demanen que com les voreres són tan estretes que no cap ni 
un cotxet de crios i han d'anar per baix de la vorera quan tots els dies porten els xiquets a la 
guarderia. I com per este carrer circulen vehicles, almenys podrien posar bandes reductores de 
circulació i algun altre pas de vianants perquè ara no hi ha cap. El cotxes entren pel carrer de Sant 
Sebastià cap al carrer de Sant Pasqual i van massa de pressa perquè no tenen cap senyal ni res 
que ho impedisca. Al mateix carrer també, està l'entrada al carrer de Locella i Cruz, i quan surten 
els cotxes d'aquest carrer i entren al del Remei, com no hi ha cap espill retrovisor per mirar, hi ha 
molt de perill d'emportar-se algú per davant. Tampoc estaria de més posar alguna senyal d'STOP al 
sortir de l'esmenat carrer. Preguen es prenguen mesures al voltant abans que passe algun 
accident. I al carrer de Sant Pasqual tampoc hi ha cap pas de vianants per creuar d'un costat a 
l'altre. I un altre veí em fa un altre prec. Ens comenta la deixadesa en què es troba el parc infantil 
de la plaça de la Constitució, on tots els dies hi ha xiquets jugant. El mobiliari està en un pèssim 
estat i també manises trencades amb el perill que això representa per als xiquets de tallar-se. 
També preguen que es prenguen mesures urgents. No res més. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, ho faré passar o ho passaré, per una banda, a la policia el tema del carrer del 
Remei i l'altre a la regidoria de Serveis per a... si és que s'ha de reparar, que no ha arribat a nivell 
d'instàncies el tema de la plaça de la Constitució, els gronxadors. En alguna altra zona sí, però aquí 
no... Ja ho mirarem. 
 
Sra. Barbé.- Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- El tema de les manises trencades, evidentment, si són nostres, referides a les del sòl 
sí que... però que hi ha vegades que són les torretes de la sortida del pàrking, que en algunes 
vegades ja els hem requerit alguna vegada per a netejar.  
 
Sra. Barbé.- No, no són les torretes. 
 
Sr. Alcalde.- D'acord, gràcies. 
 
Sra. Barbé.- Gràcies a vosté. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies. Recordar-li que, a l'igual que nosaltres, doncs, una de les qüestions que li han 
plantejat avui en este saló de plens, com està el tema del Cossis, doncs vosté també l'ha obviat. 
Recordar-li que el partit Popular també en té moltes per contestar. Ho dic perquè segurament a 
l'Associació de Veïns  Migjorn també l'interessarà saber com està el tema del Cossis. Jo voldria fer-
li una sèrie de qüestions. I si les vol contestar una a una, m'ho diu, les vaig fent, són molt breus, i si 
no, ja me les contestarà, evidentment. Em pot dir quant van dir que ens costaria el cas Roca i quant 
ens ha costat? Li faig una altra? 
 
Sr. Alcalde.- Sí, sí. 
 



 

 29/29

Sr. Juan.- Em pot dir quant van dir que ens costaria al poble de Vinaròs el cas Vandoska i quant 
ens ha costat? Em pot dir si van ser vostés els que dir que ens tocaria pagar deu milions i mig pel 
cas Arizmendi i era la valoració que feia el propietari sobre la seua indemnització? Segueixo? 
D'acord. Em pot dir quant han cobrat d'expropiació de la finca del Carrer Major per part del Ministeri 
de Foment, a quin preu? I si han cobrat al preu del justipreu i no al preu que ha fet les 
expropiacions, és per què vostés han fet alguna reclamació al mateix? I una altra qüestió, deguda a 
la roda de premsa que van tenir la setmana passada i ha vingut publicada també al diari, sobre 
terrenys. En paraules textuals i a la roda de premsa, vostés van dir que és necessari comprar tot 
allò que afecte al polígon, com succeeix en les expropiacions de Carreteres o de RENFE. Tenim 
l'obligació de comprar tota la finca. No vas a deixar-la per la meitat. Fent reflexió a esta afirmació 
que fan vostés com a equip de govern, han reclamat també al Ministeri de Foment, que ens 
travessa la finca del Carrer Major, que ens pague la totalitat de la finca perquè la fet malbé? segons 
vostés. L'han reclamat? Voldríem conèixer també si vostés han reclamat a tretze euros i mig, que 
és el valor que va donar el justipreu, si el Ministeri de Foment ens ha pagat la totalitat de la finca o 
vostés han fet la reclamació o és que tampoc no l'han feta la reclamació? I en una altra qüestió, ja 
que també ha sortit el tema d'una famosa zona verda, retolada en retolador molt prim, li voldria 
preguntar si realment esta zona verda anteriorment al Pla General del 2001 també era zona urbana. 
Voldria que ens ho contestés. I també voldria que ens contestés si el Pla General, que vosté diu 
que va aprovar exclusivament el partit Popular, l'any de la moció de censura es va portar a 
aprovació provisional el Pla General pel partit Socialiste i si va variar alguna cosa en aquella zona 
retolada tan fina, com vosté diu. Ens ho podria explicar perquè tot això és prou interessant que ens 
ho explique. I si vol que continue fent-li qüestions d'este tipus, pel bé de tots els ciutadans de 
Vinaròs i no embolicar més la troca, doncs seguiré fent-li més. El més important és que em conteste 
alguna perquè és important que les aclarim. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, les que puga. Les numèriques, evidentment, no li les podré contestar perquè no 
porto tots els números de la tresoreria. Encara que està el Sr. Interventor aquí, porta poc temps i li 
ho hauria de consultar. Respecte als Cossis, avui mateix, l'advocat m'ha dit que està al Suprem i 
que estarà durant tres o quatre anys, com a mínim, durant tres o quatre anys. Diu el Sr. Juan, 
perdent, ja és ara juez magistrado del Supremo, també. Llavors que em fa? Preguntes, Sr. Juan? I 
se les contesta vosté? Però bé, intentaré continuar. Respecte al tema d'Arizmendi, acabo de 
contestar una pregunta que ha fet l'Associació Veïns Migjorn. I com vosté molt bé sap i com bé se li 
ha facilitat per part d'un dels advocats de l'Ajuntament, per fax, sap on estem. I estem en allò que 
acabe de llegir jo textualment, perquè com no sóc ni jutge ni advocat, és a dir, té la informació 
demanada, no oficialment sinó extraoficialment, no pels conductes reglamentaris en els què es 
treballa en este Ajuntament, que és a través de Secretaria o d'instància a l'Alcalde. I sí que ha tret 
un document oficial pressionant o en la manera que siga al nostre advocat de l'Ajuntament. Així 
que, respecte al tema d'Arizmendi, vosté té més informació, potser, que tots els advocats... perdó, 
que tots els membres de l'Ajuntament. Respecte al cobro d'expropiacions, li donarem els números. 
Respecte a la zona verda, no sé si estava pintada o no estava pintada, torno a repetir-li, qui va 
aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest poble i si són valents ho pot dir el partit 
Popular per una vegada, va ser en els únics vots exclusius del partit Popular de Vinaròs. I la zona 
verda inclosa en el Pla General, qui va aprovar esta zona verda va ser el partit Popular de Vinaròs. 
Que torn a repetir, només d'una part de la finca, perquè aprofitant la pregunta, són ara tres milions i 
pico i els altres propietaris aniran pels dos milions i pico. És a dir, que la brometa de pintar una zona 
verda en el Pla General d'Ordenació Urbana li costarà cinc milions d'euros a l'Ajuntament de 
Vinaròs. És a dir, els pressupostos de l'any que ve, impossibles de fer. I això ho he dit en roda de 
premsa i, aquí, les alegries del partit Popular ens costen a tots els vinarossencs estos milions 
d'euros que ens incapaciten per fer moltes de les coses que voldríem fer. La resta de preguntes li 
les contestaré per escrit. S'alça la sessió.  
 
S’aixeca la sessió a les 22:50 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 


