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05 / 2010 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
13 D’ABRIL DE 2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia tretze d’abril 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 municipal, Sr. Andrés V. 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 9 I 22 DE MARÇ 
DE 2010.- Se sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 9 
i 22 de març de 2010, 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 9 i 22 
de març de 2010. 
 
 
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 
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entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna 
compte del llistat-relació de data març de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els 
incorporats com annex corresponent al mes de desembre de 2009 i al mes de febrer de 2010. 
 
 
 
3.- URGÈNCIA ACORDADA EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 9 DE MARÇ DE 2010, 
SOBRE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓ A LES 
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS 
(ART. 126.2 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE).- Per part de la Secretària accidental es 
dóna lectura de certificat emés pel Secretari de la Comissió Informativa de Governació de data 7 
d’abril de 2010:  
 
“JORDI ROMEU GRANADOS, secretari de la Comissió Informativa de Governació,  
 
CERTIFICO: Que, en la sessió de la Comissió Informativa de Governació, de data 7 d’abril de 
2010, es va tracta el següents assumpte: 
 
“6. Precs i preguntes. 
 

- La Sra. Obiol dóna compte de l’acord del Ple de la Corporació, de data 9 de març de 2010, 
relatiu a la modificació del sistema de retribucions i indemnitzacions dels corporatius, i prega 
que, conformement amb l’art. 126.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, s’incloga, en 
l’ordre del dia del pròxim Ple ordinari, la deliberació sobre la urgència acordada, en exercici 
de les atribucions de control i fiscalització. Així mateix aporta escrit al respecte.” 

 
 

***** 
 

A continuació, i prèvia petició dels diferents portaveus, el Sr. Alcalde ordena que es facen constar 
en acta totes les intervencions: 
 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Sra. Obiol. 
 
Sra. Obiol.- A l'empara de l'establert en l'article 126.2 del Reglament d'Organització i 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el PVI sotmet a deliberació d'aquest ple la 
reconsideració de la votació de la urgència realitzada en el passat ple del 9 de març. A 
conseqüència de tal votació va ser aprovat l'acord de modificar les retribucions i assignacions dels 
membres d'aquesta Corporació aprovades en la sessió plenària del 31 de juliol del 2007. Hem 
acompanyat informe jurídic que avala la nostra pretensió. Tenint en compte que l'expedient ja ha 
estat a la disposició dels senyors regidors, obviarem la seua lectura, per suposadament conegut, i 
donant suport, les nostres manifestacions sobre la base d'aquest informe. La via de l'article 82.3 
d'aquest mateix reglament que permet l'adopció d'acords per mitjà d'urgència no és un calaix de 
sastre pel qual càpiga aprovar, per la mera conjunció de vots i sense cap justificació, qualsevol 
acord. I considerant que això puga ser així la llei solament exclou d'aquesta via la moció de 
censura. El camí que assenyala per aprovar acords per aquesta via és taxatiu. Si no es justifica la 
urgència no hi ha acord que valga. Encara que tal votació d'urgència vingués avalada per l'acord 
unànime del ple, l'immediat acord aprovat quedaria viciat si no s'hagués justificat la urgència. Una 
urgència degudament motivada, una urgència raonada i explicada abans de procedir-se a la seua 
votació, que justifique aprovar un acord sense que prèviament haja estat informat per la respectiva 
comissió informativa. La capacitat decisòria del Ple de la Corporació Municipal està condicionada 
per l'imperi de la llei. Les seues decisions no tenen validesa si no compleixen la llei. En el cas que 
ens ocupa, tots estàvem presents i l'acta del ple ho recull. El portaveu del grup Popular es va negar 
rotundament a justificar la urgència que puga validar l'acord. No la va justificar en cap manera 
prèviament ni, desvetllat el contingut de la moció, tampoc hi havia cap rastre d'urgència. No hi havia 
cap motiu d'urgència, solament han quedat justificades les presses per adoptar il·legalment un 
acord que pretén l'estalvi davant la crisi, però que cercena i lesiona els drets dels membres 
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d'aquesta Corporació Municipal. I si com a mostra hi ha prou amb un botó, la idea de l'estalvi queda 
desmuntada quan, potser per les presses, van oblidar ficar en el paquet d'estalvi l'alliberament 
d'una partida mensual de 2.220 € que perceben els grups municipals, i dels qual 1.030 corresponen 
al grup Popular. I amb la particularitat o cosa curiosa que aquesta partida, oblidada ara, va ser 
aprovada en la sessió de 31 de juliol del 2007, amb els vots en contra del Partit Popular. Les 
presses són males conselleres. En aquesta tessitura volem cridar l'atenció dels membres de la 
Corporació Municipal i especialment d'aquells que de bona fe i creient que actuaven conforme a la 
llei, van donar una urgència inexistent. No obliden aquestes persones que si anteriorment va poder 
haver-hi ingenuïtat, ara ja són conscients de la seua actuació i s'ompliran de mala fe. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Senyor Castejón. 
 
Sr. Castejón.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Bé, sobre la lectura que acaba de fer de l'informe o de 
l'argumentari de la Sra. Obiol, res a objectar, però parteix d'un error de principi. Vosté fa referència, 
i ho ha demanat aquí, la primera cosa que m'agradaria, abans d'entrar a detallar la postura que 
vosté ens ha arreplegat, el que m'agradaria que quedés molt clar és què és el que ara votarem, què 
és el que es pretén que avui votem, si realment això és un punt de l'ordre del dia del ple. És un punt 
de l'ordre del dia perquè l'alcalde té potestat i evidentment ho ha ficat en l'ordre del dia. Però és un 
punt de l'ordre del dia que no té cap dictamen, és un punt de l'ordre del dia que ve justificat, en este 
cas, d'un punt de precs i preguntes pel secretari, en este cas, de la Comissió. No hi ha cap 
proposta explícita d'acord, no hi ha cap informe de cap tècnic de la casa. Això sí, hi ha un informe 
jurídic del qual ens van dir la persona que l'havia fet però que no està firmat. Evidentment, davant 
d'aquest informe, nosaltres res a al·legar. Però nosaltres pensem que parteix, com li deia, d'un error 
de fonament. Perquè vosté fa referència a l'article 126.2, ho ha llegit el Sr. Alcalde en el moment 
que ha presentat el ple, i en cap moment fa referència a allò que nosaltres vam presentar. Vam 
presentar una moció al ple. I les mocions al ple estan arreplegades per tota una sèrie d'articles, 
concretament dos, de la mateixa llei... en este cas del Reglament Orgànic i Funcional de 
l'Ajuntament i del ROM i de caràcter general, en el qual s'especifica com s'han de tramitar, en este 
cas, les propostes de mocions. Per tant, al que vosté fa referència és quan s'intenta introduir un 
punt en l'ordre del dia, un punt que podria anar com a ordinari però que no té dictamen i s'hi intenta 
introduir. La llarga llista que vosté ens ha presentat com a, en este cas, les solucions d'alguns 
tribunals, concretament en este cas d'Andalusia i inclús d'alguns més, sempre fan referència a 
alguna cosa que pensem que avui no és d'aplicabilitat. Estem pensant en una moció. Per tant, el 
primer que ens hauria de plantejar és que si realment este informe que vosté ens ha plantejat està 
avalat pels tècnics de la casa, en definitiva, està avalat per la mateixa secretària, en este cas, avui 
en funcions, i que és un punt que ha d'anar a l'ordre del dia, que cal votar-lo, per la nostra part, res 
a dir. És a dir, si està avalat, que jurídicament és possible, nosaltres, res a dir. Però sabem que el 
que a vostés els preocupa no és realment el caràcter jurídic o no jurídic, si està avalat o no està 
avalat. El que vostés intenten, una vegada més, és en definitiva, retardar al màxim, retardar al 
màxim l'aplicació d'un acord que l'Ajuntament de Vinaròs va agafar per majoria el passat ple 
ordinari, que era el de rebaixar les retribucions. Jo penso que, avui, el que vostés intenten no és ni 
més ni menys que una pataleta, una pataleta contra una paret, perquè quasi, quasi actuen com a 
xiquets, allò d'enfurismats i sense raó. La proposta que vostés fan avui, insisteixo, que no està 
avalada per cap informe jurídic de la casa, demostra que no volen acceptar la voluntat democràtica 
d'aquell ple. El que intenten ara és buscar subterfugis perquè avui ens expliquen una cosa. I el que 
no volen acceptar és la rebaixa de totes, de totes, de totes les percepcions tant de les que van 
perdre la dedicació exclusiva com de les de tots els regidors, tant de l'equip de govern com de 
l'oposició. Per tant, vostés avui diran el que voldran però realment la qüestió de fons és que no 
volen acceptar la majoria, ni molt menys cobrar menys diners dels que han cobrat fins ara. Jo 
hauria de recordar-li què és el que diu l'article 91 del ROF, on s'arrepleguen clarament les 
condicions de com s'ha de presentar una moció. I li ho he de dir molt clarament, és a dir, les 
condicions es van, es van respectar i s'arrepleguen perfectament en l'acta que avui, que avui hem 
aprovat, per si vostés intenten després presentar algun tipus també de proposta, o inclús intentar 
impugnar. La proposta que se sotmet a votació està emparada per allò que està en l'article 91 
d'este reglament i, com vosté sap, una moció, que és la que hem presentat, inclús l'hauríem 
poguda presentar per escrit o oralment. Van portar a terme, com no podia ser d'altra manera, la 
justificació de la urgència i el resultat de la votació va ser positiu. Si davant d'això vostés continuen 
igual, pensem que la forma que avui tenen de justificar este intent perquè es ratifique la urgència 
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està fóra de lloc. Però insistim, nosaltres podríem demanar que es retirés el punt de l'ordre del dia, 
però si està avalat per Secretaria no ens quedarà més remei que aprovar-ho. Encara que pensem, 
pensem, insisteixo, que la urgència es va aprovar per majoria. La normativa diu que no... 
simplement diu que la votació ha de ser positiva, no parla en cap moment que haja de ser per 
unanimitat. Per tant, insisteixo, es va seguir escrupolosament el procediment legal establert. Per 
tant, el primer que cal ficar a consideració és que la proposta que vostés fan avui no hauria de ser.  
 
Sr. Alcalde.- Un moment. Abans de continuar amb el debat, a la secretària, esta Presidència li 
demana que llija l'article 126.2, al qual s'està fent referència en el debat, davant de les afirmacions 
del Sr. Mariano Castejón, com a portaveu del Partit Popular, que poden donar en el debat algunes 
incerteses o interrogants.  
 
Sra. Secretària.- L'article 126.2 al·ludit diu el següent:  
“En los supuestos de urgencia, el Pleno o la Comisión de Gobierno podrá adoptar acuerdos sobre 
asuntos no dictaminados por la correspondiente comisión informativa.” 
És el cas de les mocions. La moció és un assumpte que se sotmet a ple i que no està dictaminat i 
que, efectivament, està regulat on ha citat el regidor Sr. Mariano Castejón. Però en estos casos, diu 
l'article: “del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la comisión informativa en la primera sesión 
que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la comisión informativa, el asunto 
deberá ser incluido en el orden del día del siguiente pleno, con objeto de que éste delibere sobre la 
urgencia acordada, en el ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización”.  
És el que diu literalment l'article. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sra. secretària. 
 
Sr. Castejón.- Només una matisació a això que acaba de... 
 
Sr. Alcalde.- No, per favor, per favor. L'article comença amb una majúscula i s'acaba amb un punt i 
a part. No en necessitem, de matisacions, Sr. Mariano Castejón. Després té un altre torn de 
paraula i farà totes les explicacions que vulga fer. Senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, jo no entraré a valorar la proposta que ha fet el partit del 
PVI en este punt. No l’entraré a valorar, les seues raons tindran. I bé, la seua exposició de motius 
ha estat esta i no entraré a valorar-la. Ni tampoc entraré a valorar la justificació que fa el Partit 
Popular. Sí que he de dir jo que la meua justificació és la que vaig dir en el seu moment, en el 
plenari del 9 de març. Que així està reflectida i redactada en l'acta que avui hem aprovat. I em 
remeto a la mateixa argumentació i justificació que fica en eixa acta, en la qual vaig dir que este 
escrit... bé, em justifico en dir el sí, el meu sí a eixa urgència d'eixa moció que es va presentar en 
eixe plenari.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Fontanet. Senyora Obiol. 
 
Sra. Obiol.- Gràcies Sr. Alcalde. En la Comissió de Governació, on es va passar un informe jurídic 
que se li va donar al secretari accidental, curiosament el Sr. Castejón no estava. Jo no sé si els 
seus companys no li van fer arribar la informació que en aquell moment... no m'ensenye papers Sr. 
Mariano, que m'és igual... no li van fer arribar el que es va comentar. Però és que curiosament, 
ahir, va haver-hi també Junta de Portaveus. Estaven els dos secretaris accidentals, estava el 
portaveu del grup Popular, estàvem tots els portaveus, es va clarificar que era l'article 126. El Sr. 
Juan, ara quan parlava la Sra. secretària, segueix pegant cabotades i dient que no. Jo ja, és que 
aquí no sé... El Sr. Mariano Castejón, que si pataletes per cobrar, per no cobrar... vull dir, per 
descomptat que cobrarem el que es va acordar al ple. Ratificacions d'urgència. Qui ha demanat 
una ratificació d'urgència, si de l'únic que estem parlant és de deliberar? Que no saben llegir? 
Pareix mentida Sr. Mariano Castejón, sent docent com és, que no sàpiga llegir el que es va portar a 
la comissió i a què ens estem referint. I en cap moment hem demanat ratificar la urgència, 
simplement hem parlat de deliberar la urgència perquè el Sr. Juan en el seu moment no la va 
argumentar. Vull dir, llija bé el context perquè l'únic que fa és manipular i enganyar la gent. Perquè 
no té res a veure, simplement aquí i del que es tracta, la Sra. secretària li ho ha dit molt clar, del 
que es tractava era passar per la següent comissió i demanar la deliberació. I és el que ha fet el 
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PVI en este cas. Aquí no hem parlat ni de cobrar més ni de cobrar menys. Vull dir, al ple es va 
acordar, les retribucions estan, les dedicacions s'han llevat i el que es va aprovar es cobrarà. Ni 
més ni menys. Gràcies Sr. Alcalde.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sra. Obiol. Senyora López. 
 
Sra. López.- Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bé, jo, com el Sr. Mariano Castejón preguntava per l'aval 
jurídic d'este punt de l'ordre del dia... L'aval jurídic és el mateix article 126 del ROF que li han 
mencionat. Este article, com bé ha llegit la secretària, diu: “el asunto deberá ser incluido en el orden 
del día del siguiente pleno”. Deberá. És obligatori portar-ho al següent punt de l'ordre del dia. I com 
la llei ens obliga, no fa falta cap informe ni cap dictamen. Està obligat directament per la llei. Per 
una altra part, allò que li ha dit la portaveu del PVI, no es tracta de votar res sinó que es delibere 
sobre la urgència, perquè aquell dia no es va deliberar, simplement es va passar a votació. No va 
fer ningú ús de la paraula, que haurien pogut fer-ho, haurien pogut. Perquè vostés confonen la 
motivació amb la justificació. La motivació de la moció és una cosa que va en l'exposició de motius, 
que és tot el que ens van dir per la crisi econòmica, pel desafiament de l'equip de govern... Però 
una altra cosa és la justificació de la urgència. Que ja que vosté fa referència al ROF i al ROM, 
també estos articles diuen, concretament, li llegiré el 91.4 que és el que es refereix a les mocions 
que diu, després de dir que es podran aprovar les mocions, diu: “si así fuera, el portavoz del grupo 
proponente justificará la urgencia de la moción”. Justificará la urgencia de la moción. Cosa que en 
aquest cas no es va fer. Avui, simplement, els donàvem l'oportunitat de deliberar sobre esta 
urgència, però veiem que no volen fer-ho. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Castejón. 
 
Sr. Castejón.- Bé, doncs per començar pel final. Vostés avui han aprovat l'acta d'un ple, que és 
l'últim ple que vam aprovar nosaltres, en este cas... mire, en el moment que han aixecat el ditet i 
han aprovat l'acta estant ratificant que en aquell moment sí que es va aprovar la urgència i es va 
explicar la urgència. A petició del Sr. Alcalde se li va dir i es remetia, com moltes vegades s'ha fet 
en este ple, moltíssimes vegades, a una part de la moció que es presentava, com era l'exposició de 
motius, on allí s'arreplegaven els motius de la urgència. No és la primera vegada que s'ha fet en 
este Ajuntament, ni serà l'última que s'ha fet, no aquí sinó a milers d'ajuntaments, esta forma 
d'actuació. I vosté ho sap, Sra. Librada. Vosté ho sap. Això per un cantó. Vostés s’entesten en 
l'article 126.2. I l'article 126.2 del qual s'ha fet lectura aquí, l'únic que ens diu, en definitiva, jo no vull 
tornar-ho a llegir, però fa referència en este cas, quan estem parlant d'aquests assumptes que han 
de vindre amb dictamen i que hagen passat per les comissions informatives. Perquè insisteixo, el 
tema de la moció, hi ha dos articles dins del ROF que delimiten de quina manera s'han d'aprovar o 
han de passar pel ple. La lectura que ha fet la Sra. secretària, que era l'apreciació que jo volia fer, 
la lectura que ha fet dels articles, en un moment donat ha dit: “i això és un...”, jo crec que ho ha fet 
d'esta manera, ha explicat l'article 126 i ha ficat dins del mateix sac, en este cas, la proposta nostra 
quan nosaltres vam presentar la moció. És el cas de la moció. I aquí discrepem. Discrepem 
totalment. Per què? Doncs molt senzill. Vostés m'han aportat aquí una sèrie de documentació, en 
este cas, tota una sèrie de... deia que no tenia la documentació, doncs sí que la tinc. Tota una sèrie 
de jurisprudència avalada, d'una sèrie de sentències, d'alguns tribunals de la comunitat andalusa. 
Res a al·legar. Però insisteixo, és que no són d'aplicabilitat del que estem parlant. Igual que vostés 
tenen assessors jurídics, els nostres assessors jurídics es ratifiquen, precisament, en el fet que cap 
de les sentències que avui vostés ens presentaven, en esta jurisprudència, tenen a veure realment 
amb el cas que avui estem debatent. Vostés el que pretenen és una interpretació malèvola, tot i 
sent de la legalitat. Perquè insisteixo, són sentències per introduir punts a l'ordre del dia, punts 
ordinaris introduïts, en totes les sentències, en totes, pel mateix alcalde, intentant que passaren a 
ple sense dictamen de comissió i sense urgència. Que no és el que estem debatent nosaltres. Que 
allò nostre era una moció perfectament arreplegada, tant en el ROM com en el ROF. Per tant, no 
són mocions, no són mocions. La moció, insisteixo, té un tractament perfectament clar que vostés 
caldria que coneguessen. I sé que el coneixen. Però és que avui no els interessa, avui no els 
interessa conéixer... Per tant, ara puc entendre que vosté deia que no és qüestió de cobrar més o 
cobrar menys, però el que està clar és que nosaltres, nosaltres cobrem menys. Vostés sembla que 
no ho poden acceptar. I buscaran qualsevol subterfugi per a intentar retardar aquesta aplicabilitat. 
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Si no és el cas, si no és el cas, simplement retiren la proposta i l'acord que es va agafar per majoria 
en este Ajuntament, doncs demà perfectament ja podria entrar en aplicació.  
 
Sr. Alcalde.- Senyor Fontanet. Un minut. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Sí. Bé, perquè després no hi haja dubtes, que si justifiquen, que 
si no justifiquen la urgència, i patatín y patatán, doncs jo li demano a la secretària que conste en 
l’acta la meua intervenció d'abans perquè així quede clar que nosaltres, el grup municipal del 
BLOC, sí que justifica eixa urgència que en el seu dia, doncs, no es va justificar. I si fa falta 
deliberar, delibero, però ja veig que ningú vol deliberar el punt. 
 
Sr. Alcalde.- És que no estem justificant la urgència en este moment. 
 
Sr. Fontanet.- Ah, no? Bé doncs, per si de cas després busquen algun article per aquí, en què 
s'haja de justificar la urgència. Que conste en l’acta la meua intervenció. 
 
Sr. Alcalde.- D'acord. Un minut, Senyora Obiol. 
 
Sra. Obiol.- No res, simplement comentar-los als senyors del grup Popular que ja que els 
importava tant la crisi, tornar-los a dir, ja que diuen que només volem cobrar, cobrar, cobrar, el PVI, 
el grup del PVI cada mes cobra 300 euros. El grup Popular cada mes cobra 1.000 euros. Al cap de 
l'any són diners. Haurien pogut també afegir a allò que van presentar el fet de retallar estes 
aportacions econòmiques, que creiem que són bastant més importants. Vull dir, aquí una vegada 
més es veu la mala fe d'on ha arribat esta moció. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Senyora López. 
 
Sra. López.- Bé, gràcies Sr. Alcalde. Bé, jo no vull entrar en una deliberació jurídica perquè crec 
que aquí estem tots com a polítics i no com a juristes. L'únic jurista que hi ha aquí és el secretari, 
en este cas la secretària, que és la que ha donat el seu informe, ha dit que és una moció. Però ja 
que vosté diu que tot és per retardar i per no cobrar, perdone que li diga Sr. Mariano Castejón, però 
vosté no se n'assabenta. L'acord va entrar en vigor ahir, precisament. Llavors, perquè ho sàpiga. 
Que no estem intentant retardar res. I que hauria de saber-ho, també, que ahir mateix va entrar en 
vigor.  
 
Sr. Alcalde.- Senyor Castejón. Un minut. 
 
Sr. Castejón.- Sí, simplement per a concloure. Jo arreplego... no dic insults sinó estes formes de 
valoració, doncs la tasca que estem fent des de l'oposició sembla que a vostés, doncs bé, els és 
igual. Per acabar, si vostés estaven d'acord amb esta moció que sembla que ara estaven, fins i tot, 
d'acord,  doncs bé, l'haurien aprovat en el seu moment. Insistim, nosaltres vam considerar que 
perfectament la urgència estava justificada, ens mantenim en esta postura. I a més a més, vostés 
ara intenten agafar-se al carro de l'article 126 i sempre llegeixen la part número 2, el punt número 
2. I el punt número 1 que dóna pas al número 2 diu clarament: els dictàmens de les comissions 
informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant. I estem parlant de comissions informatives. 
Estem parlant, en este cas, de dictàmens. I després al punt número 2 vostés afegeixen tot el que 
volen involucrar en el cas de la moció. Ni crec que a vostés els puga convéncer, ni vostés 
convéncer-nos a nosaltres. És a dir, els nostres assessors jurídics ho tenen perfectament clar, que 
vam obrar de la forma legal, tal com està establert, i per tal l'acord estava perfectament adoptat. 
Per tant, res a dir. I ens mantenim, ens mantenim en la nostra, en este cas, la nostra decisió. I, 
recorden, l'acord es va agafar per majoria. Perquè moltes vegades jo sentia d'aquella bancada, ho 
he sentit moltes vegades, que onze són més que deu. I en esta ocasió, també.  
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, Sr. Mariano Castejón. Ha fet una interpretació claríssima. Hem aprovat una 
acta. Sí senyor. L'acta, amb la moció, diu el Sr. secretari, un tècnic de l'Ajuntament, no un jurista 
del PP. Però com és tècnic municipal potser no se’l creuen. “El Sr. Alcalde demana la justificació de 
la urgència”. La demano perquè no es va justificar. El representant del Partit Popular no la justifica, 
no la justifica. “Tornat a preguntar per la Presidència sobre la justificació de la urgència, el 
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representant del Partit Popular es remet al contingut de l'escrit de la moció presentada”. Vosté pot 
interpretar que va justificar la urgència però això és el que diu l'acta d'este Ajuntament, per un 
secretari d'aquest Ajuntament. Les interpretacions són per als juristes. Primer punt. 
Segon punt. M'ha sorprés el portaveu del Partit Popular. Avui li preocupa que no té dictamen. Avui li 
preocupa que no té cap informe jurídic. I no li va preocupar absolutament l'advertiment que li va fer 
legalment el secretari sobre que hi havia una il·legalitat en la moció que presentava. Naturalment 
era un tècnic municipal, el secretari de l'Ajuntament. No era un tècnic jurídic del Partit Popular. Però 
ja el súmmum, el súmmum, i vull clarificar-ho ben alt i ben clar, és que el Partit Popular s'atrevisca, 
inclús, per un mitjà de comunicació oficial d'aquest Ajuntament, d'acusar al PSOE i al PVI 
d'apropiació indeguda, en un titular, del qual, del qual... han de saber l'opinió publica i la ciutadania 
de Vinaròs, que la Sra. López ja ho ha dit: des de la publicació, el dissabte, en el Butlletí Oficial de 
la Província, per a les assistències, les dedicacions exclusives del Sr. Javier Balada, de l'Alcalde 
Jordi Romeu i la parcial del Sr. Beltran, des del dia 29 de març van entrar en vigor. En un règim 
diferent perquè així ho va entendre el Sr. secretari. Per tant, m'explicaran vostés, d'apropiació 
indeguda, sabent-ho, posar este titular i crear l’ombra. Li vaig dir ahir al senyor portaveu del Partit 
Popular si es pensava que en aquest Ajuntament també hi havia Gürtel. Aquí de Gürtel no hi ha i 
de diners no se'n toca ni un. I atenem, atenem la llei i el que ens marquen els tècnics i la Secretaria 
de l'Ajuntament. De Gürtels, aquí, no n’hi ha. Senyora Marcela, de Gürtels, no n’hi ha. Per tant, jo 
crec que ha quedat totalment clarificat. I avui, simplement avui, es tractava de deliberar. Dos 
secretaris accidentals de l'Ajuntament van explicar ahir als portaveus, a tots els portaveus, al del 
BLOC, al del Partit Popular, al del PVI, al del PSOE i a l'alcalde, el que era este article 155. I totes 
aquelles mocions, siga esta o una altra, que hauran d'anar a la comissió informativa següent que es 
convoque i qualsevol membre podrà demanar que vinga a ple. Totes les que vulguen, totes les que 
passades per comissió, qualsevol regidor demane. L'únic que es va dir en la Junta de Portaveus és 
que no s'havia fet a l'Ajuntament, però que legalment s'havia de fer. A votació, perdó, no hi ha 
votació perquè només era un dictamen.  
Senyor portaveu, acaba el debat l'alcalde. Sí, consten totes en l’acta, per escrit i juristes també, el 
que vulga, que conste en l’acta, Sra. secretària. Totes, que consten totes. No es preocupe. Perquè 
aquí es fan actes, en este Ajuntament. Es fan actes, se n'han fet sempre, se'n fan i espero que es 
continuen fent. Perquè això no és una “república bananera” com el Partit Popular vol donar a 
entendre.  
 

***** 
 
 
Seguidament l’Alcalde ordena a la Sra. Secretaria que done lectura de l’article 126.2 del ROF, RD 
2068/1986, de 20 de novembre: “en los supuestos de urgencia, el pleno o la comisión de gobierno, 
podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión 
informativa, pero en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión 
informativa en la primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la 
Comisión informativa, el asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con 
objeto de que éste delibere sobre la URGENCIA ACORDADA, en ejercicio de sus atribuciones de 
control y fiscalización. “ 
 
 
4.- PROPOSTA PER A L’INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA QUE CORRESPON AL PRIR02 DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 
d’abril de 2010. 
 
Atés l’informe conjunt d’Intervenció-Tresoreria de data 9 d’abril de 2010. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme de data 29 de març de 2010: 
 
Vista la propuesta trascrita,  la concejalía de urbanismo, al amparo de lo previsto en el art. 281 del 
Reglamento y 130.2 de la LUV, PROPONE al pleno de la corporación la adopción del siguiente 
acuerdo  
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1º. Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada 
correspondiente al PRIR02 del PGMOU con arreglo a los arts 291 y ss del Reglamento Ordenación 
y Gestión Territorial y Urbanística  aprobado por Decreto 67/2.006. 
 
2º. Aprobar las Bases Particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de actuación 
Integrada de suelo urbano PRIR02.  
 
3º. La publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias a los que 
se refiere el art. 101.2 de la LUV.”  
 
 
Després de diverses intervencions per part dels diferents grups polítics, l’assumpte se sotmet a 
votació. El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta d’acord anterior.  
 
 
 
5.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- NOMENAMENT DE DOS PATRONS INSTITUCIONALS DE LA FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CENTRE DE CONEIXEMENT DE VINARÒS.- El Sr. alcalde indica la 
necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat acorda aprovar-la. 
 
La Secretària accidental dóna lectura íntegra del dictamen de la Comissió Informativa de Recursos 
Humans i Noves Tecnologies de data 12 d’abril de 2010: 
 
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I NOVES 
TECNOLOGIES 
 
La Comissió Informativa de Recursos Humans i Noves Tecnologies, en data 12 d’abril de 2010, va 
emetre el següent dictamen: 
 
“2. Nomenament de dos patrons institucionals de la FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA CENTRE DE CONEIXEMENTS DE VINARÒS 
 
El president comunica que d’acord amb els Estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana 
Centre de Coneixement de Vinaròs s’han de nomenar pel Ple de l’Ajuntament dos regidors, a 
banda de l’Alcalde que n’és membre nat, com a patrons institucionals, elegits per les tres quartes 
parts (3/4) del número legal de membres del Ple de l’Ajuntament. 
 
El PSOE i PVI proposen al Sr. Vicent A. Albiol Quer, mentre que el grup PP i BLOC proposen al Sr. 
Doménec Fontanet i Llàtser. 
 
La Comissió, per unanimitat, amb els vots favorables del BLOC, PVI, PSOE i PP, dictamina 
favorablement la proposta per al nomenament com a patrons institucionals de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Centre de Coneixement de Vinaròs dels regidors Sr. Vicent A. Albiol Quer i 
Sr. Domènec Fontanet i Llàtser.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar per unanimitat la proposta anterior.  
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22:10 hores del dia que consta a l’encapçalament. 
 


