
 

 1/1

01 / 2010 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE 
GENER DE 2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia dotze de gener de dos mil deu, 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 per la secretària accidental, Sra. Mª Carmen Redó Solanilla 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 18-12-09 
I 22-12-09.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions 
celebrades els dies 18-12-09 i 22-12-09, 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. 
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D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els 
dies 18-12-09 i 22-12-09. 
 
 
 
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 desembre de 2009 
de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com annex corresponent al mes de 
novembre de 2009. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR LA FUNDACIÓ 
CENTRE DE CONEIXEMENT CIUTAT DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Recursos Humans i Noves Tecnologies de data 7 de gener de 2010. 
 
Atés l’informe proposta emés pel Secretari accidental de data 16 de desembre de 2009: 
 
“INFORME DE SECRETARIA 
ASSUMPTE: SUGGERIMENTS PRESENTATS ALS ESTATUTS FUNDACIÓ CENTRE DE 
CONEIXEMENT DE VINARÒS 
 
 
1. En data 13 d’octubre de 2009 el Ple de la Corporació va aprovar provisionalment els 
Estatuts que han de regir la Fundació Centre de Coneixement de Vinaròs. 
 
2. Aquests Estatuts han estat publicats mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Castelló, de data 5 de novembre de 2009, així com al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 
3. En data 10 de desembre de 2009 (núm. Reg. 19198) la notària de Vinaròs, Sra. Maria 
José Serrano Cantín, presenta escrit de “sugerencias jurídico-técnicas”, per tal que siga 
estudiada la incorporació de les mateixes als Estatuts en tramitació. 
 
4. Un cop estudiat el contingut dels suggeriments aportats, es manifesta la conformitat amb 
els mateixos, d’acord amb la justificació aportada, i procedeix la seua incorporació al text 
del Estatuts. 
 
Així, es proposa l’adopció pel Ple de la Corporació de la següent proposta d’acord: 
 
1. Aprovar definitivament els estatuts que han de regir la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Centre de Coneixement Ciutat de Vinaròs, amb la incorporació dels 
suggeriments aportats en la fase d’informació pública. 
 
2. Publicar el text íntegre dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en 
el Tauler d’Edictes de la Corporació. 
 
3. Facultar l’Alcaldia per a dur a terme la resta de tràmits necessaris fins a la  constitució de 
la Fundació. 
 
Per a constància a l’expedient i als efectes adients.” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta 
d’acord. 
 
 
 
4.- EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU Nº 19 SOBRE 
USOS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL PLANES ALTES.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme de data 21 de desembre de 2009. 
 
Atès l’informe del Secretari Acctal. de data 16 de desembre de 2009. 
 
Atesa la proposta de la TAG d’Urbanisme de data 27 de novembre de 2009. 
 
“Propuesta de Modificación Puntual del PGMOU  nº 19 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL RELATIVA A LA UBICACION DE 
DETERMINADOS USOS INDUSTRIALES EN PLANES ALTES 
 
 
Promotor: JOSE M. TOMAS MARGALEF, en representación de Centro de Maquinaria  
Tomas SA 
Autor: José Ignacio García Campá. Arquitecto. 
Joaquín Llidó Silvestre. Abogado. 
 
 
La Técnico que suscribe en relación a la propuesta de modificación puntual a instancias 
De la mercantil Centro de Maquinaria Tomas SA , al amparo del art. 81.2 de la Ley  
Urbanística  Valenciana 
  
INFORMA 
  
PRIMERO.  La propuesta de modificación puntual tiene como objeto : 
 
La primera de las modificaciones tiene por objeto el art. 
6.58 de las Normas Urbanísticas del Plan General y, mediante el 
cambio que en el mismo se postula, se pretende que, en el Polígono 
Industrial Planes Altes, cuyas condiciones de uso y aprovechamiento 
se regulan en tal precepto, se puedan implantar industrias de las 
incluidas en las agrupaciones 24 y 62 de las del Nomenclátor de 
Actividades Calificadas, hasta ahora no permitidas. 
 
La segunda de las modificaciones que se han expuesto más 
arriba incluye un nuevo párrafo en el art. 7.13.D de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, según el cual “Sin perjuicio de lo 
anterior, el uso Ind.4 se permite, en el Polígono Industrial Planes 
Altes, en los términos del art. 6.58 de estas Normas Urbanísticas”. 
 
SEGUNDO. La presente propuesta de modificación ha sido Informada favorablemente por 
el Ingeniero Técnico  
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CUARTO. 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. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. 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 
 
Exponer al público la modificación puntual nº 19 del PGMOU, mediante anuncio en un 
diario de difusión en el ámbito de la Comunidad Valenciana y DOG por un plazo de un 
mes, para formular las alegaciones y sugerencias que estime oportunas. 
 
En Vinaròs a 27 de noviembre de 2.009” 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta 
d’acord. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU Nº 18 
SOBRE CREACIÓ DE VIAL PÚBLIC EN CALA PASTOR.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 4 de gener de 2010. 
 
Atesa la proposta de la TAG d’Urbanisme de data 4 de gener de 2010. 
 
“Propuesta de Modificación Puntual del PGMOU  nº 18 
 
INTERESADO: CONSULTORIA ECONOMICA Y TRIBUTARIA SL 
EMPLAZAMIENTO: Calle Cala Pastor 
 
 La Técnico que suscribe en relación la propuesta de modificación puntual a instancias de 
CONSULTORIA ENOCOMICA Y TRIBUTARIA SL., al amparo del art. 81.2 de la Ley 
urbanística Valenciana 16/2.005,  
INFORMA 
 
 PRIMERO.  La propuesta de modificación puntual tiene como objeto , el calificar de suelo 
urbano sin atribución de aprovechamiento urbanístico la superficie de 112 m2, los cuales 
en la actualidad, el planeamiento vigente lo califica de red viaria. 
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 SEGUNDO. Dicha propuesta fue sometida a dictamen de la comisión de urbanismo el día 
6 de abril e 2.009, la comisión al respecto y por unanimidad acordó  comunicar al 
interesado que diera una solución al acceso a la playa a través de la creación de un vial. 
 
  TERCERO. El interesado a la vista de la propuesta de la comisión de urbanismo, 
presenta en fecha 26 de mayo de 2.009, nueva propuesta de modificación puntual 
introduciendo un vial en la propiedad del interesado que de acceso al mar. 
 
CUARTO. El  Pleno del Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado en fecha 14 de julio de 
2.009, sometió a información pública la citada modificación puntual. 
 
QUINTO. 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. 
 
 SEXTO. 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. 

  SÉPTIMO. 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. 

   OCTAVO. En cuanto a  la competencia para la aprobación es de aprobación definitiva 
municipal, puesto que no modifica  la ordenación estructural. 
Visto lo expuesto  y visto el Informe de la arquitecta municipal,  de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 83 de la LUV 16/2005, se somete a aprobación la siguiente  
 
  PROPUESTA DE ACUERDO 
 
  Aprobar la modificación puntual nº 18 del PGMOU. 
  Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
 
 En Vinaròs a 4 de enero de 2.010” 
 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta 
d’acord. 
 
 
 
6.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSOE, EN LA ADHESIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL BLOC i PVI A INSTAR A LA GENERALITAT VALENCIANA PER 
SIGNAR AMB EL MINISTERI D’EDUCACIÓ EL CONVENI DEL PROGRAMA ESCUELA 
2.0.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a 
votació, el Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (PSOE i PVI) i 11 en contra (PP i 
BLOC), s’acorda desestimar-la. 
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7.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- Senyora López. 
 
Sra. López.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, vaig a fer les preguntes que com a Regidora de 
Participació Ciutadana ens ha fet arribar l'Associació de Veïns Migjorn.  
 
“Bona nit i bon any. Suposem que com s'apropen les eleccions municipals la desconfiança 
i les relacions entre els partits polítics s'agreujaran i la dolenta comunicació entre els que 
governen, els que volen “manar” i els caçadors de parany (modalitat de cacera que no es ni 
tradicional ni selectiva), seran si pot ser, encara més dolenta. Preguem als nostres 
representants polítics una mica de seny o que s'encomanen a Sant Sebastià per que el 
“camí de foc siga un camí de llum” per treballar tots junts per Vinaròs. Com que cada 
començament d'any es fan nous plans o es renoven, preguntem:  
Com es desenvolupa el primer pla Zapatero? 

 Quines obres es faran en el segon pla Zapatero? 
 Com està el pla Camps? És de confiança? 
 A Vinaròs estan constituïdes les comissions de Medi Ambient i Cultura però fa moltíssim 

temps que no es convoquen, de veritat creuen en la participació popular? 
 La llei de la Memòria Històrica obliga a treure els noms o símbols de la dictadura. A 

Vinaròs tenim un carrer amb nom franquista, Capità Cortés. Nosaltres presentarem una 
moció per treure aquest nom. Com està el tema? 

 Com alternativa al nom franquista proposarem el nom del primer alcalde elegit 
democràticament després de 40 anys de dictadura i que, a més a més, ha estat més temps 
que cap altre en aquest càrrec. Tenen en consideració aquesta proposta? 
Com està l'estació d'autobusos que ha de fer la Generalitat i que el Sr. Castejón va quedar 
comissionat en fer les gestions per fer-la? Falten diners? Falta el terreny? Falta vergonya? 
Durant l'estiu tenim a Vinaròs una ocupació brutal de l'espai públic (bars, restaurants, 
xiringuitos, etc). A l'hivern les places, carrers i passeig els fa de magatzem. O poden fer i 
ho seguiran fent? Paguen un lloguer d'ocupació? 

 
Bona nit, bon Sant Antoni i Sant Sebastià i un consell per acabar: la fruita quant està 
madura cau sola de l'arbre i està bona, si la culls verda no es gens bona i pot fer-te mal.” 
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a la primera pregunta i en particular al primer pla Sabater, s'han 
acabat totes les obres que estaven programades, a excepció de tres que s'han demanat 
pròrroga per diversos motius. En particular, la del Pirulí pràcticament està acabada i només 
s'ha hagut de demanar esta pròrroga per finalitzar xicotetes detalls. I pensem que abans 
que s'acabe el mes podrà estar ja finalitzada i entregada, l'obra. Allò que fa referència a 
l'aigua i, tant la potable com la d'incendis, en totes les canalitzacions que s'estan fent en 
l'Ermita, s'ha demanat eixa pròrroga i s'ha tapat per poder gaudir de l'espai de l'Ermita, ara 
per Sant Antoni i Sant Sebastià. Es reiniciaran a continuació. I la que s'ha demanat, la 
pròrroga, fins al mes d'abril com ja més o menys es va informar, i pel retard que va tenir en 
la retirada del “amianto" i altres circumstàncies (ve a ser la del mercat), pensem que les 
obres tal com marca la pròrroga que està demanada i concendida, en el mes d'abril estarà 
totalment finalitzada l'obra del mercat. I la resta, repeteixo, són obres de les que ja es 
gaudeixen en més... algunes es van acabar més prompte, des del parc de gossos fins la 
pista coberta i fins la (com ja es pot utilitzar)  els diferents carrers que van ser motiu d'obres 
de condicionament dels mateixos i de renovació de dotacions urbanístiques.  
Respecte a la segona pregunta que fa referència al segon pla Sabater, va ser motiu també 
d'un ple la sol·licitud de... i a la pregunta de quines dos obres es faran. La primera és el 
centre de dia per a majors depenents i serveis complementaris per a Serveis Socials a 
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Vinaròs i el segon el d'un centre ocupacional al solar de l'antic pou de “Mangrano”. Avui 
mateix s'ha començat a donar les primeres obres d'este segon pla, almenys, autoritzar-les. 
De la província de Castelló simplement se n'ha donat un, encara, que és la ciutat 
d'Almenara. I vol dir que, tal com estaven en les dates previstes, a partir de després de les 
vacances de Nadal i com marcava l'ordre en la qual es va fer la convocatòria, a partir d'ara 
aniran sortint totes i, evidentment, doncs en el seu moment suposem que autoritzaran les 
dos de Vinaròs i començarà la seua licitació.  
Com està el pla Camps? És de confiança? Doncs està com estava, vull dir, que en l'any 
anterior no han fet res, no s'ha fet res. Esperem que este 2010 siga el de la confiança 
definitiva. 
Respecte a les comissions de Medi Ambient i Cultura que no es convoquen, a les dos 
comissions m'adreçaré per vore en quina periodicitat i quan es van convocar en el seu 
moment.  
Respecte al nom d'un carrer i la substitució per un altre, són les dos preguntes següents, 
em consta que està el tema en la comissió corresponent. I la comissió decidirà en el seu 
moment el que es fa al respecte davant de la proposta que fa l'Associació de Veïns 
Migjorn.  
Respecte a l'estació d'autobusos, està als ulls de tots en el sentit que no s'ha fet. No sé 
exactament si és falta de diners, falta de vergonya o... El terreny, repeteixo, està en obres 
d'urbanització i esperem també que siga un dels projectes que tire endavant la Generalitat.  
I respecte a l'última, que és la que fa referència a l'ocupació de l'espai públic, de bars, 
restaurants i xiringuitos, doncs lògicament, hi ha alguns que tenen permís, hi ha uns altres 
que no. Es va a instar per part de la... per escrit, per la policia local, a la retirada d'aquells 
que no tiguen ocupació de via pública i, com es fa en la pregunta, si no tenen eixe lloguer, 
doncs lògicament, se'ls instarà perquè retiren les pertinences que puguen tenir en diversos 
indrets o en alguns indrets. I, majoritàriament, en alguns del passeig marítim i de carrers 
adjacents en les que veritablement sí que... si és que no tenen ocupació, doncs, estan dins 
de la il·legalitat i per tant el que fan es enlletgir i ocupar un territori que és de tots.  
Més preguntes? Finalitzades estes. Sí, Senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- M'han demanat que li trasllade aquest prec que ve adreçat per un ciutadà. 
 
“Sóc veí de Vinaròs i visc a la zona del Saldonar on vostès van deixar construir a Augimar 
els edificis tan alts. Ja quan vostè era Regidor d'Urbanisme i Sr. Balada alcalde, li vam 
traslladar que no teníem llum pública en aquesta zona on si que estan col·locades les 
faroles. Això fa que una vegada se'n va la claror del dia, no es puga anar ni a tirar la 
basura per la temor que fa. Ara sis anys després continuem igual, sense llum a les faroles, 
en temo de caminar per la nit, i pagant els nostres impostos com si tinguem tots els 
serveis. Ja està bé Sr Alcalde de donar-nos llargues i no fer res al respecte, li preguem 
com a veïns de la zona del Saldonar que faça el que tinga que fer per tenir llum a les 
faroles i poder tenir els mateixos serveis que tenen altres zones que quan ve la contribució 
natros també la paguem. 
Atentament, un ciutadà.” 
 
En la Junta de Govern compassada pel PSOE i PVI del 30 de novembre es va aprovar  la 
contractació dels serveis relatius a la redacció dels documents tècnics per al 
desenvolupament d'una unitat d'execució del nou polígon industrial “Soterranyes”  (Exp. 
10/09) per una quantitat de més d’1 milió d'euros. 
Pregunta: d'on pensen traure tants de diners només per a redactar els documents tècnics? 
No creuen que es una barbaritat d'euros només per a preparar aquests documents? 
 
Des de fa mesos sabem que s'ha presentat a l'Ajuntament la sol·licitud per part de la 
Sociedad de Vendedores Ambulantes, Ferias y Eventos una petició per a implantar un 
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mercat extraordinari fixe.  
Pregunta: Pot explicar com està aquesta sol·licitud? Que pensa fer vostè en aquest 
assumpte? 
 
Em vist que per fi s'han adaptat els lavabos de l'ermita per a les persones majors i amb 
mobilitat reduïda, una reivindicació de Cocemfe des de fa molts anys i del BLOC des de 
principi de legislatura. Vinaròs compta amb un Pla d'Accessibilitat i en ell diu que s'ha de 
crear una comissió de seguiment. 
Pregunta: Ja fa temps que des de Cocemfe s'està demanant que es cree aquesta 
comissió, ens pot dir alguna cosa?  
 
Ja fa temps es va entregar un borrador d'Ordenança Municipal d'Accessibilitat en els 
espais públics i edificis.  
Pregunta: Ens pot dir si tenen previst fer l'ordenança i aplicar-la?  
 
Bé, en el mes d'octubre ja li vaig preguntar per quants diners ens va costar a l'Ajuntament 
la visita del Balet d'Ibèria de Rio Quarto, on es van pagar viatges a Barcelona, a Morella, 
dinars d'empresaris, hotels, etc. Tres mesos després, ja sap quants diners va costar que 
vingués esta gent?  
 
Sr. Alcalde.- Bé, referit al prec d'este veí que no sé qui és i, evidentment, li ho  haguéssem 
contestat en el sentit que hi han hagut dificultats referent a la connectivitat, com ocorre en 
moltes zones de la zona turística nord en les quals la connexió a l'enllumenat públic són 
dificultoses per la manca de transformadors i no poder suportar. Ocorre que  ho veuen 
molts de ciutadans, que hi ha, per normativa, en les urbanitzacions els deixen posar un 
determinat nombre de llumenàries i després ve la dificultat de connexionar-les. Hi ha 
algunes que es connexionen a les mateixes vivendes i hi ha altres que, en eixa connexió, 
hi ha més dificultat. Segons m'informen des d'Urbanisme, en el termini de dos setmanes 
s'han superat estes connexions difícils i probablement en dos, tres setmanes hi haurà llum 
en esta partida.  
Respecte a la convocatòria del projecte del polígon industrial Soterranyes, tota la despesa, 
tant la compra de terrenys com les despeses de la elaboració del projecte, corre a càrrec 
de la subvenció del Ministeri, del préstec que en la segona anualitat obligava que la 
inversió siguera per això, és a dir, a l'elaboració de projectes u obres d'urbanització o 
compra de més terrenys. Per tant, surt dels mateixos diners, repeteixo, del préstec del 
Ministeri i de la subvenció del Ministeri.  
Respecte a este mercat ambulant fixe, va ser informat negativament, em pareix, en 
comissió de Comerç, i lògicament al no tenir l'informe favorable d'aquesta comissió, dels 
tècnics de l'àrea de Comerç, es va denegar el permís per al seu establiment.  
Respecte al pla d'accessiblitat que hi ha a la ciutat i la comissió de seguiment, jo crec que 
a banda d'eixe pla d'accessibilitat que està dins del pla “Confianza”, hi ha actuacions, 
algunes com les últimes que s'han fet en voreres de diferents carrers en una subvenció 
que hi va haver, en part de la Conselleria i aportació municipal. Ja es van executar. I es 
continuen contínuament fent coses d'accessibilitat tant en alguns edificis municipals com 
en este cas que ha sigut en els lavabos de l'Ermita, en els quals s'ha fet una actuació 
majoritàriament en un rebaix per poder ser accessibles. Sí que estava contemplat dins de 
tot el pla d'accessibilitat. I evidentment, bé, la comissió de seguiment ja m'interessaré, però 
lògicament el seguiment jo crec que pràcticament el poden fer tots els ciutadans. I inclús la 
mateixa COCEMFE en molts dels actes que fa, doncs, inclús ens diu que és un dels 
municipis valencians més accessibles en base a tot l'esforç que s'ha fet en molts anys. I en 
els últims anys també respecte a eixa accessibilitat. Per tant, ens hem de felicitar tots que 
un altre, en este cas uns serveis i probablement, i amb tota seguretat, van a utilitzar-se 
molt, molt més que uns altres dies. Ara en Sant Antoni i Sant Sebastià, doncs, s'ha fet esta 
acció en el sentit de poder obtenir disponible, per l'aglomeració que puga haver-hi estos 
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dies.  M'interessa també el tema de l'ordenança. I té raó que no li he calculat el que va 
costar i li ho facilitaré per escrit el cost de la vinguda d'aquesta representació que va venir 
de Rio Quarto, Argentina.  
Més preguntes? Senyora Mar. 
 
Sra. Medina.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Li volia fer una pregunta que ja li he fet alguna 
vegada en este ple. És veritat que la tècnic d'Urbanisme va fer un informe en el qual deia 
que l'Ajuntament podia fer l'ocupació directa del terreny que està confrontant a l'institut 
I.E.S. Vilaplana per després poder fer la cessió dels terrenys a la Generalitat? Doncs, 
llavors li pregaria, en el mateix moment, que li expliqués vosté mateix a la Regidora 
d'Educació per què en l'últim Consell Escolar es va fer esta pregunta i ella mateixa va 
contestar que no. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, el que jo sé és que l'ocupació directa es pot fer però hi ha un propietari 
que té un contracte privat, i ho he dit varies vegades en el plenari, en l'empresa 
urbanitzadora. I en eixa mateixa empresa urbanitzadora se li va donar un termini que va 
aprovar eixe plenari per poder tenir la condició d'urbanitzador, que no tenia definitivament 
fins ara. Ha presentat unes garanties que són les que estan estudiant els tècnics 
municipals. Si es compleixen eixes garanties que li va demanar el ple, la mateixa empresa 
havia dit que d'alguna manera trencaria eixe acord que té en la propietària d'eixa única 
parcel·la que ens falta, o si nó hauríem d'anar a l'ocupació directa i a una altra fórmula que 
era la que havíem intentat portar a terme fins ara.  
Alguna pregunta més? Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Sr. Alcalde. Simplement recordar-li. Com ja venia sent habitual en els 
últimes mesos de l'any passat, que li formulem preguntes des d'este grup municipal, vosté, 
aquí davant de les càmeres i davant del saló queda molt bé dient que ens les contestarà i 
algunes ens les portarà per escrit, però veiem una vegada més, comencem l'any, i cap 
d'elles, a l'octubre, al setembre, al novembre inclús hi ha pendents. I vosté veiem que no 
ha fet ni els deures estos Nadals. Per tant, seguir preguntant-li perquè vosté ens obvie i no 
ens conteste, doncs, crec que no té massa sentit. Ja ho vam fer-ho el ple passat i per tant 
ja no li preguntem com estan les goteres del pàrking o les fonts que apareixen o com es 
faran les pluvials del carrer de Sant Pasqual i com estan pressupostades o els accessos de 
la ciutat esportiva. És a dir, no val la pena preguntar-li perquè vosté no ens té en 
consideració i no ens contesta. Però recordar-li, almenys, sí. Si es digna algun dia a 
contestar-nos-les. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta més? Moltes gràcies. S'alçá la sessió. Bona nit.  
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les veintiuna hores i quaranta minuts del dia que consta a l’encapçalament, de 
la qual cosa, com a secretària accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  
 Vist-i-plau 
La secretària acctal. L’alcalde 
 
 
Mª Carmen Redó Solanilla Jorge Romeu Llorach 


