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15/2011  
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 D’AGOST DE 
2011.- 
 
A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 25 d’agost de 2011, es reuneixen, en primera convocatòria, al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. Juan Bta. Juan Roig, 
assistit pel secretari Jordi Romeu Granados i la interventora municipal, Sra. Leonor Balmes Sans, i 
els següents senyors regidors: 
 
PP 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL 
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
JUAN AMAT SESÉ 
LUIS S. ADELL PLA 
CARLA MIRALLES CASTELLÁ 
JOSÉ RAMÓN TÁRREGA ESTELLER 
 
PSOE 
JORGE ROMEU LLORACH 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
ANA ROSA ESCUIN FERRER 
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ AGUILAR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
GUILLERMO ALSINA GILABERT 
 
BLOC 
DOMÉNEC FONTANET I LLATSER 
JORDI MOLINER CALVENTOS 
 
PVI 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
ESQUERRA 
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU 
 
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, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE DATA 04-08-11.-  
Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 04-08-11, que prèviament 
s’ha 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 a l’esborrany 
de l’acta assenyalada. 
D’acord amb l’anterior s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 04 08-11. 
 
 
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 
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compte dels decrets dictats per l’alcalde corresponents al mes de juliol de 2011, així com els 
incorporats com annex. 
 
 
3.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC PER LA MERCANTIL 
MONTERDE Y ANTONIO, SL., AL CARRER SAN JOAQUIN I CARRER PILAR.-  
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 2 d’agost de 2011, 
se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic per la mercantil 
Monterde y Antonio, SL., al carrer San Joaquin i carrer Pilar de data 20 de juliol de 2011: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte José Monterde Gual con DNI 18.672.836-X en 
representación de la mercantil “Monterde y Antonio, S.L.” con CIF B-12440525, y de otra Juan Bta. 
Juan Roig, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento. 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N 
 
Primero.- Que José Monterde Gual con DNI 18.672.836-X en representación de la mercantil 
“Monterde y Antonio, S.L.” con CIF B-12440525, que es propietaria de las siguientes fincas 
registrales del registro de la propiedad de Vinarós: 

- Finca 32.054, Tomo 1.361, Libro 451 , Folio 140 
- Finca 4.753 dup , Tomo 1.364, Libro 452 , Folio 154 
- Finca 4.752 dup , Tomo 1.364, Libro 452 , Folio 157 
- Finca 3931 dup , Tomo 791, Libro 255 , Folio 171 
- Finca 3922 dup , Tomo 1042, Libro 349 , Folio 196 
- Finca 7320 dup , Tomo 1512, Libro 500 , Folio 1 
- Finca 7317 dup , Tomo 1296, Libro 433 , Folio 176 
- Proviene de la Finca 5.895 , Libro 49 , Folio 81 
- Finca 7317 dup , Tomo 1296, Libro 433 , Folio 176 
 

Según consta en la escritura de compraventa aportada por el cendente, las circunstancias 
personales de este son las siguientes: “mayor de edad, casado, vecino de Castellón, Urbanización 
Tosal Gros, número 12”. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, gravámenes y arrendamientos 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 Juan Bta. Juan Roig 
 
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 DE LOS TERRENOS CEDIDOS CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
• Nº 32 DE LA CALLE SAN JOAQUIN 
Parcela de forma triangular, emplazada en Partida Extramuros o Camino de Cálig, hoy Calle San 
Joaquín nº 32, de superficie 23.21 m2 m2, definida entre la acera actual y la alineación oficial de la 
calle Aragón que se establece de una anchura de 12.00 metros respecto a la fachada situada en su 
frente. Sus lindes son: 
Norte: Calle Aragón ya aperturada 
Sur: Calle San Joaquín 
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Este: Resto de finca del que se segrega 
Oeste: Calle Aragón ya aperturada 
DATOS REGISTRALES: Finca 32.054, Tomo 1.361, Libro 451 , Folio 140 
DATOS CATASTRALES: Referencia: 5632823BE8853B0001LT 
 
• Nº 87 A DE LA CALLE PILAR 
Parcela de forma rectangular emplazada en la calle de Cálig o del Pilar ( hoy calle Pilar 87 ), de 
superficie 3.67 m2, definida entre la acera actual y la alineación oficial que se establece a distancia 
de 2.25 metros del bordillo actual. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: Calle Pilar ya aperturada 
Sur: Resto de finca del que se segrega 
Este: Parcela correspondiente al nº 87 B de la calle Pilar también objeto de cesión 
Oeste: Calle Aragón ya aperturada 
DATOS REGISTRALES: Finca 4.753 dup , Tomo 1.364, Libro 452 , Folio 154 
DATOS CATASTRALES: Referencia: 5632801 
 
• Nº 87 B DE LA CALLE PILAR 
Parcela de forma rectangular emplazada en la calle de Cálig o del Pilar ( hoy calle Pilar 87 ), de 
superficie 3.67 m2, definida entre la acera actual y la alineación oficial que se establece a distancia 
de 2.25 metros del bordillo actual. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: Calle Pilar ya aperturada 
Sur: Resto de finca del que se segrega 
Este: Parcela correspondiente al nº 85 de la calle Pilar también objeto de cesión 
Oeste: Parcela correspondiente al nº 87 A de la calle Pilar también objeto de cesión 
DATOS REGISTRALES: Finca 4.752 dup , Tomo 1.364, Libro 452 , Folio 157 
DATOS CATASTRALES: Referencia: 5632801 
 
• Nº 85 DE LA CALLE PILAR 
Parcela de forma rectangular emplazada en la extramuros de la clle Rafels García, hoy calle Pilar nº 
85, de superficie 5.95 m2, definida entre la acera actual y la alineación oficial que se establece a 
distancia de 2.25 metros del bordillo actual. Sus linderos son los siguientes: 
Norte: Calle Pilar ya aperturada 
Sur: Resto de finca del que se segrega 
Este: Parcela correspondiente al nº 83 de la calle Pilar también objeto de cesión 
Oeste: Parcela correspondiente al nº 87 B de la calle Pilar también objeto de cesión 
DATOS REGISTRALES: Finca 3931 dup , Tomo 791, Libro 255 , Folio 171 
DATOS CATASTRALES: Referencia: 5632802 
 
• Nº 83 DE LA CALLE PILAR 
Parcela de forma rectangular emplazada en la calle extramuros de la calle Pilar, hoy calle Pilar 83, 
de superficie 2.64 m2, definida entre la acera actual y la alineación oficial que se establece a 
distancia de 2.25 metros del bordillo actual. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: Calle Pilar ya aperturada 
Sur: Resto de finca del que se segrega 
Este: Parcela correspondiente al nº 81 de la calle Pilar también objeto de cesión 
Oeste: Parcela correspondiente al nº 85 de la calle Pilar también objeto de cesión 
DATOS REGISTRALES: Finca 3922 dup , Tomo 1042, Libro 349 , Folio 196 
DATOS CATASTRALES: Referencia: 5632803 
 
• Nº 81 DE LA CALLE PILAR 
Parcela de forma rectangular emplazada en la calle extramuros de la calle Pilar, hoy calle Pilar 81, 
de superficie 2.21 m2, definida entre la acera actual y la alineación oficial que se establece a 
distancia de 2.25 metros del bordillo actual. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: Calle Pilar ya aperturada 
Sur: Resto de finca del que se segrega 
Este: Parcela correspondiente al nº 79 de la calle Pilar, también objeto de cesión 
Oeste: Parcela correspondiente al nº 83 de la calle Pilar también objeto de cesión 
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DATOS REGISTRALES: Finca 7320 dup , Tomo 1512, Libro 500 , Folio 1 
Finca 7317 dup , Tomo 1296, Libro 433 , Folio 176 
DATOS CATASTRALES: Referencia: 5632804 
 
• Nº 79 DE LA CALLE PILAR 
Parcela de forma rectangular emplazada en la calle extramuros de la calle Pilar, hoy calle Pilar 79, 
de superficie 1.70 m2, definida entre la acera actual y la alineación oficial que se establece a 
distancia de 2.25 metros del bordillo actual. Sus lindes son los siguientes: 
Norte: Calle Pilar ya aperturada 
Sur: Resto de finca del que se segrega 
Este: Parcela correspondiente al nº 77 de la calle Pilar. 
Oeste: Parcela correspondiente al nº 81 de la calle Pilar también objeto de cesión 
DATOS REGISTRALES: Proviene de la Finca 5.895 , Libro 49 , Folio 81 
Finca 7317 dup , Tomo 1296, Libro 433 , Folio 176 
DATOS CATASTRALES: Referencia: 5632805BE8853B0001ET 
 
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. 
 
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE PRIR02 A 
PETICIÓ DE CERÁMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA, SL.-  
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 2 d’agost de 2011. 
 
Atés l’informe emés conjuntament per la Intervenció de fons municipal i la Tresoreria en data 9 d’abril 
de 2011. 
 
Atés l’informe proposta emés conjuntament per la TAG d’urbanisme, l’arquitecte municipal i la 
Intervenció de fons municipal en data 27 de juliol de 2011: 
 
“ASUNTO: INFORME SOBRE PROPUESTA DE APROBACION 
 
Carlos Cosmen García arquitecto municipal, M. Carmen Redó Solanilla Técnico de 
Administración Gral. y Andres Vte. García García Interventor de Fondos, en relación con el asunto de 
referencia y al amparo del artículo 137 de la LUV y 299 del ROGTUV. 
 
INFORMAN 
 
Primero. El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 13 de abril de 2.010, aprobó el inicio 
de procedimiento por gestión indirecta y las bases de programación del PRIR02 del PGMOU, 
publicado en el DOG 02.06.10 y DOUE 30.04.10 
 
Segundo. Durante el periodo de publicación se presentó una única alternativa por la mercantil 
Cerámicas y Construcciones Roca SL (propietaria única del ámbito) a los efectos de participar en el 
concurso para la selección de agente urbanizador para el desarrollo del Programa de Actuación 
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Integrada del PRIR02, aportando Acta de protocolización (de fecha 07.09.2010) y la siguiente 
documentación, contenida en sobres cerrados y sellados: 
 

Sobre B: Documentación administrativa 
Sobre A : Programa de actuación integrada: 

- memoria de programa 
- PRI modificativo 
- Proyecto de urbanización 
- Estudio de integración paisajista, que ha sido informado favorablemente por la 
técnico de medio ambiente y sometido al Plan de participación pública. 
 

Tercero. Durante el trámite de exposición pública de la alternativa técnica NO se ha presentado 
alegación alguna. 
 
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art .315 del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y urbanística Valenciana (ROGTUV) en relación con el art. 136 de la Ley Urbanística 
Valenciana (LUV), los servicios técnicos procedieron a la emisión del oportuno Informe sobre la 
valoración y puntuación de la alternativa presentada, con arreglo a las bases particulares aprobadas, 
en base al cual se dictó la siguiente resolución: 
 
“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 
En Vinaròs a 31 de enero de 2.011 
 
Dada cuenta del expediente de programación tramitado para el desarrollo del suelo urbano PRIR02, 
cuyo aspirante a urbanizador es la mercantil Cerámicas y Construcciones Roca SL. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 314, apdo. 5, del Decreto 67/2.006 por el que se aprobó 
el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y urbanística, en su redacción dada por 
Decreto36/2.007 ,cuyo tenor literal indica: “ por resolución de alcaldía, dictada en los cinco días 
siguientes a la emisión de los informes....., se determinarán las alternativas técnicas que han recibido 
una puntuación superior a la mínima fijada por las Bases Particulares. 
 
Visto el Informe emitido por la Arquitecta Municipal en relación con el asunto de referencia, del que 
se concluye: 
 
“El resultado de la puntuación de la Alternativa Técnica es así de 91,61puntos. Superada la 
puntuación mínima de 40 puntos en los criterios correspondientes en cumplimiento de los criterios y 
objetivos urbanísticos y territoriales respecto a las figuras de planeamiento señaladas en las Bases 
Particulares de programación: El aspirante puede optar a la adjudicación del programa, que en su 
caso estará condicionada al cumplimiento de las condiciones determinadas en el presente informe” 
 
Quinto. Convocada la apertura de proposición jurídico económica, y celebrada la misma según acta 
de apertura que consta en el expediente, se solicitan con arreglo a la LUV y ROGTU los informes 
relativo al estudio y puntuación de la proposición jurídico económica presentada, requiriendo al 
proponente para que ajustara la propuesta económica a la propuesta técnica aportada y puntuada. 
Siendo el resultado de la puntuación en base a los criterios de adjudicación establecidos por las 
bases particulares los siguientes, 
 

Criterios de adjudicación Ponderación Umbrales 
mínimos  de 
puntuación 

Puntuación 
máxima 
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Menor        proporción       de        solares       o
aprovechamientos  que  deban  ser  puestos  a
disposición  del   urbanización  por  medio  de
reparcelación forzosa como retribución a cuenta 
de  terceros  con  los  que  no  tenga  contrato 
suficiente,  y  mayor  proporción  de  terrenos
propios  o  de  asociados  que  deban  quedar
afectos con garantía real inscrita en el Registro
de   la   Propiedad   al   cumplimiento   de   las
obligaciones      especiales      de      edificación 
derivadas de la aprobación del Programa.
Coeficiente de cambio a efectos de pago en
terrenos    (    art.    127.2.f)    Ley    Urbanística
Valenciana. 

60%  Hasta        un
máximo     de
30 puntos 

 
20 puntos 

 
Importe   de   las   cargas   de   urbanización 
(euros/m2 edificabilidad) 

30%  Hasta        un
máximo     de
15 puntos 

 
10 puntos 

Condiciones de financiación de las cargas del 
Programa 

10%  Hasta        un
máximo de 5
puntos 
5 puntos 

 
 
Visto lo expuesto y seguidos los trámites previstos en la LUV y ROGTU para la aprobación, procede 
dictar propuesta de resolución con arreglo a los siguientes términos: 
Primero. Aprobar el programa de actuación integrada correspondiente al PRIR02 conforme las 
condiciones impuestas en el Informe técnico. Adjudicando la condición de urbanizador a la mercantil 
CERÁMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA SL. 
 
Segundo. Remitir las actuaciones a la Conselleria de Territorio y Vivienda para que proceda a 
publicar y notificar con arreglo a lo dispuesto en el art. 137 de l a LUV. 
 
Tercero. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y 
adjudicación, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el 
despliegue y ejecución del Programa de Actuación integrada. Con anterioridad el urbanizador tendrá 
que acreditar la constitución de la garantía definitiva. En la forma y cuantía establecidas en las Bases 
aprobadas. 
 
En el plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo de aprobación, el urbanizador deberá 
presentar los textos refundidos de acuerdo con las consideraciones contenidas en el informe técnico 
emitido por la arquitecta municipal de fecha 31 de enero de 2.011. Así mismo deberá aportar en 
soporte digital la documentación técnica aprobada. 
 
Cuarto. El acuerdo de aprobación y adjudicación, después de cumplir los trámites señalados en los 
apartados anteriores, se notificará a los que consten como interesados en las actuaciones, sin 
perjuicio de la comunicación que se indica en el artículo 166 de la presente ley, y, en todo caso, a los 
que hubieran participado en el concurso. Se insertará, así mismo, un anuncio en los diarios oficiales 
señalados en el artículo 132 dando cuenta de dicha adjudicación y aprobación.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció 
(ESQUERRA). 
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5.- PROPOSTA PER A INICIAR EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT D’ECONOMIA 
MIXTA COM A FÓRMULA DE GESTIÓ DEL VINALAB.-  
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Governativa de data 8 d’agost de 2011. 
Atés l’informe proposta emés pel coordinador de Benestar Social en data 6 d’agost de 2011: 
 
“INFORME-PROPUESTA PARA INICIAR PROCESO CONSTITUCIÓN SOCIEDAD DE ECONOMIA 
MIXTA COMO FORMULA DE GESTION DEL VINALAB 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
1.1. La Fundación. 
Desde el inicio del proyecto del Centro de Conocimiento de Vinaròs, en Junio/Julio del 2008, la 
Corporación ha tenido a bien contar con la participación activa de empresas del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones siguiendo la filosofía de la convocatoria Avanza 
Contenidos que ya nos dice, textualmente; “la memoria del proyecto describirá detalladamente este 
punto indicando las posibles empresas participantes y su aportación o tareas en el proyecto”...se 
trataba de potenciar el desarrollo y crecimiento de empresas del sector TIC, al amparo del desarrollo 
de infraestructuras públicas dedicadas a estos menesteres. 
 
Si bien el plan Avanza contempla esta colaboración entre empresa pública y privada en el desarrollo 
de los proyectos, en aquel momento, en lo referente a gestión de los centros, se abogará por la 
fórmula de la fundación (Estudio sobre modalidad de Gestión y viabilidad económica del Centro 
Conocimiento de Vinaroz; 12 de Febrero de 2009, nº registro 2208) puesto que, poco menos se 
venía hablando desde el Ministerio de Industria que sería un requisito a la hora de recibir soporte 
económico en la puesta en marcha de estos proyectos y sucesivas convocatorias. Nos 
encontrábamos en un momento en el que el concepto de centro de conocimiento está más vinculado 
a lo social ( “la finalidad funcional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas..Art. 3.2. 
ley de fundaciones”) que a desarrollo económico del territorio a través de las TICs y, sobre todo, con 
una fuerte dependencia de la administración central en lo económico, tanto en financiación inicial 
como mantenimiento posterior, a pesar del discurso localista de su concepción. (En esos momentos, 
los pocos centros que comienzan reciben dos terceras partes de sus ingresos de diferentes 
administraciones). 
 
1.2. El debate sobre el modelo de gestión Trasciende el ámbito meramente administrativo relativo al 
procedimiento de legalización de la estructura pública, mixta o privada, que finalmente se ocupe de 
la gestión del proyecto. Las 
circunstancias sobre las que en el año 2008 se propuso crear una Fundación se basaba en un 
análisis socioeconómico previo a la crisis económica actual y también en la referencia de los escasos 
proyectos (Citilab de Cornellà del LLobregat) en funcionamiento que habían optado por esta fórmula, 
en ese caso, pensada como un centro dependiente de la aportación de recursos presupuestarios 
públicos (Ayuntamiento de Cornellá y Mityc). Actualmente es evidente que el entorno ha cambiado; 
proponer fórmulas de financiación exclusivamente públicas no sería realista ni responsable en el 
contexto socioeconómico actual. Además el personal que ha colaborado en el proyecto Vinalab ha 
ido, en estos años, adquiriendo experiencia, conocimiento y capacidad de generación de propuestas 
técnicas suficientemente contrastadas como para considerar la conveniencia de replantear la fórmula 
de gestión 
pensada en 2008 en base a los antecedentes expuestos, y estudiar y proponer una fórmula de 
gestión mucho más acorde con las necesidades actuales, basada en la sostenibilidad económico -
financiera y pensada para obtener mejores niveles de rendimiento eficacia en la prestación de los 
servicios al municipio y su área de influencia. 
 
1.3. Propuesta de constitución de la Empresa Mixta 
 
El periodo 2008/2011 se ha caracterizado por las particulares dificultades de la situación 
socioeconómica de la sociedad española y por la necesidad de contribuir desde todas las 
administraciones a mejorar la productividad y competitividad de nuestras empresas, así como 
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generar empleo. Una línea de trabajo importante ha sido la promoción de Servicios y Proyectos de 
I+D+i en el campo de las TICs y el fomento de la colaboración público/ privada en la gestión de los 
recursos. El desarrollo de la nueva ley de contratos que entra en vigor en 2008 también contribuye a 
este nuevo escenario en el que se ha de desenvolver el Vinalab. 
 
Como requisito previo al inicio de la actividad del Centro, y habida cuenta del contexto de crisis y 
resto de circunstancias socioeconómicas actuales, se hace necesario replantear el modelo de 
gestión a utilizar. Tal y cómo sostiene el estudio que se encargó “Informe-memoria de 
municipalización de gestión de Servicios Públicos (4 Marzo de 2011, nº registro 3089)” elaborado por 
la mercantil DIALOGIC SL, en las páginas 9 y 10, se aboga por la empresa mixta “como clave para 
afrontar la recesión en los ayuntamientos” utilizando argumentos como el ahorro de costes, la 
posibilidad de participación de capitales privados ajenos y la de obtener retornos económicos. 
 
Otras ventajas a considerar; que las Sociedades de Economía Mixta ofrecen frente a otras fórmulas 
de Gestión de los Servicios Públicos, serán : 

-Se permite modular el esfuerzo financiero necesario para el desarrollo del servicio. 
-Se traslada el riesgo operativo implícito en la gestión del servicio. 
-La Corporación no actúa a través de la propia estructura organizativa y burocrática. 
-Se ejercen las funciones de inspección, control y tutela mediante la participación en la 
gestión y dirección de la Compañía, a través de sus órganos de gobierno. 
 

Visto lo dispuesto por el Art 197 de la ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, 
apartados 1 y 2 que señalan: 
 
Artículo 197. Requisitos para la prestación de servicios y ejercicio de actividades económicas. 
 
1. Los acuerdos de las entidades locales relativos a la prestación de servicios y al ejercicio de 
actividades económicas requerirán la tramitación de un procedimiento en el que se acredite la 
conveniencia y oportunidad de la iniciativa para los intereses públicos locales. 
 
2. El expediente se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
a. Acuerdo inicial del Pleno. La adopción del acuerdo requerirá la elaboración previa, por una 
comisión nombrada al efecto de una memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, 
técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de gestión, la previsión de los ingresos y precio de los 
servicios ofertados y los supuestos de cese de la actividad. 
b. Exposición pública, por plazo no inferior a un mes, a efectos de reclamaciones y alegaciones. 
c. -Aprobación del proyecto por el Pleno de la entidad. 
 
2. SE PROPONE: 
 
1. Dejar sin efecto el expediente relativo a la constitución de la fundación centro de 
conocimiento de Vinaròs. 
 
2. Iniciar expediente de estudio de constitución de una sociedad mercantil con capital mixto para la 
gestión del Centro de Conocimiento de Vinaròs (Vinalab ) 
 
3. Facultar a la alcaldía para nombramiento de una comisión encargada de la elaboración de una 
memoria, según lo prescriptivo en el art.197 de la ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL D’UN NOU REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
DEL SETMANARI VINARÒS.-  
 
Atesa la proposta de la regidoria de Cultura de data 5 d’agost de 2011. 
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Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 10 d’agost de 2011. 
 
Després del corresponent debat i sotmés l’assumpte a votació, amb el resultat d’11 vots a favor (PP), 
8 vots en contra (6 vots PSPV-PSOE, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA) i 2 abstencions (BLOC), el Ple 
de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria: 
 
Primer.- Desestimar les diferents al·legacions presentades a la modificació del Reglament de 
Funcionament del Setmanari Vinaròs, atés que s’ha elaborat un nou model de reglamentació. 
 
Segon.- Deixar sense efecte l’expedient de modificació del Reglament de Funcionament del 
Setmanari Vinaròs, aprovat provisionalment en sessió del Ple en data 14 de setembre de 2010 (BOP 
de Castelló núm. 135 d’11 de novembre de 2010). 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment el nou Reglament de Funcionament del Setmanari Vinaròs, amb 
inclusió de les esmenes incorporades al dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 
10 d’agost de 2011: 
 
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SETMANARI VINARÒS EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Ajuntament de Vinaròs compta, des de l’any 1957, amb un mitjà de comunicació propi, com és el 
setmanari Vinaròs. Aquest es manifesta com a eina de difusió, no només de l’activitat interna de 
l’Ajuntament, sinó també de la realitat econòmica, cultural, esportiva i social del municipi. 
 
Atés el creixement constant de l’activitat del setmanari, s’ha vist convenient dur a terme una 
reglamentació del seu funcionament, que reculla els aspectes fonamentals, amb inclusió de la seua 
naturalesa i principis, els fins que l’han de regir, els òrgans que el componen, així com les normes 
relatives a la publicitat que s’hi insereix, la gestió tècnica, la publicació, la distribució o la venda. 
 
Art. 1.- Naturalesa i principis. 
 
L’Ajuntament de Vinaròs, tindrà un servei informatiu propi, que, sota la denominació de 
“Vinaròs. Setmanari d’informació local”, donarà difusió de l’activitat administrativa municipal, així com 
de la realitat social del municipi. L’activitat del setmanari es regirà pels principis d’igualtat, llibertat, 
democràcia i pluralisme polític, integració de col·lectius desfavorits i solidaritat. 
 
La publicació tindrà una periodicitat setmanal, sense perjudici de la possibilitat de publicar-se 
números especials fora d’aquesta periodicitat. 
 
Art. 2.- Fins. 
 
Seran fins propis del setmanari, els següents: 
 
1. Informar sobre l’activitat de l’Ajuntament de Vinaros, i dels seus organismes autònoms. 
2. Informar sobre l’activitat de la resta d’administracions públiques, que puguen ser d’interés de la 
població de Vinaròs. 
3. Fomentar la participació ciutadana local, amb especial difusió de les activitats promogudes per 
associacions i altres ens amb radicació al municipi, que fomenten la cultura, la defensa del medi 
ambient, l’esport o la participació social; amb una sensibilitat especial cap a aquells ens que lluiten 
contra qualsevol tipus de discriminació per raons de naixement, ètnia, sexe, orientació sexual o altra 
circumstància personal o social. 
4. Dedicar especial atenció a l’estudi i desenvolupament de la cultura i historia locals. 
5. Fomentar la normalització lingüística en el municipi de Vinaròs 
6. Difondre informacions d’àmbit comarcal o supracomarcal, que puguen ser d’interés local. 
7. Servir de mitjà d’enllaç i comunicació amb els municipis veïns, atesos els llaços històrics, culturals, 
lingüístics i socials que ens uneixen. 
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Art. 3.- Llengua. 
 
Les llengües pròpies del setmanari seran les oficials a la Comunitat Valenciana. Per tal de consolidar 
la normalització lingüística local es fomentarà la publicació en la llengua pròpia, el valencià. Així 
mateix, es tindrà especial sensibilització per a incloure escrits en altres idiomes no oficials al 
municipi, però amb especial radicació atenent a l’origen de les persones nouvingudes. 
 
Art. 4.- Gestió i tutela. 
 
El setmanari es gestionarà de manera directa. Sense perjudici de poder contractar concretes 
funcions, ateses les necessitats municipals. 
La dependència orgànica i funcional del setmanari ve atribuïda a la Regidoria competent en matèria 
de Cultura i els serveis administratius i tècnics vinculats a la mateixa. 
La Junta de Govern Local exercirà les funcions de tutela de l’activitat ordinària del setmanari. 
 
Art. 5.- Òrgans. 
 
1.- El funcionament del setmanari s’estructurarà d’acord amb el següent organigrama: 
 
a) Director/a. El càrrec correspon a l’Alcaldia de la Corporació o persona en qui delegue. Aquesta 
delegació es farà prèvia proposta consensuada dels diversos grups polítics que composen la 
Corporació. Si no és possible arribar a un acord per unanimitat en un període màxim de 4 mesos, 
l’Alcaldia acordarà el nomenament, a proposta de la Regidoria competent en matèria de Cultura 
ratificada per la majoria absoluta del Ple de la Corporació. 
 
b) Cap de Redacció. Les funcions del/de la Cap de Redacció seran de carácter tècnic. l’Alcaldia 
acordarà el nomenament, a proposta de la Regidoria competent en matèria de Cultura ratificada per 
la majoria absoluta del Ple de la Corporació. Aquesta delegació també haurà de comptar amb el 
soport de la majoria absoluta de la Corporació. 
 
c) Col·laboradors. Persones que col·laboren de forma assídua en el Setmanari. 
 
d) Consell de Redacció. El Consell de Redacció estarà integrat per les següents persones: 
- El/la directora/a 
- Un/a representant de cada un dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament, que no 
sigue regidor. 
- el/la Cap de redacció. 
 
El Consell de Redacció supervisarà l’acompliment del reglament del setmanari. Es reunirà 
setmanalment, i totes les vegades que ho crega necessari la Direcció o quan la 
meitat més un del total del Consell ho sol·licite a la Direcció. La seu social será l’Ajuntament de 
Vinaròs, sense perjudici de poder celebrar reunions a qualsevol local habilitat a l’efecte. 
 
Els membres del Consell de Redacció es comprometen a no fer ús de les opinions rebudes fins la 
seua publicació el dissabte següent. 
 
2.- La condició de director/a i col·laboradors/es tindrà un caràcter merament voluntari, amb un 
compromís cívic, social, cultural i educatiu per part de les persones que els desenvolupen, sense que 
es derive cap tipus de relació contractual entre els designats i l’Ajuntament. El seu règim s’ajustarà a 
la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Amb aquesta finalitat, 
l’Ajuntament de Vinaròs durà un registre d’altes i baixes de voluntaris adscrits al servei. 
 
Art. 6.- Rebuda d’originals. 
 
1. Els originals dels col·laboradors s’hauran d’enviar preferentment per correu electrònic. També 
podran entregar-se en qualsevol altre suport que facilite el seu tractament o es dispositaran a la 
bústia habilitada amb aquesta finalitat a l’Ajuntament de Vinaròs. 
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2. Els articles d’opinió del partits polítics amb representació municipal, en l’espai reservat a l’efecte, 
no podran ser modificats pel Consell de Redacció. Aquests partits polítics seran exclusivament 
responsables del contingut dels articles. 
 
3. Les opinions d’associacions, particulars, etc, disposaran d’un màxim de 25 línies escrites en Times 
New Roman amb tamany de lletra 12. 
 
4. L’últim dia d’acceptació d’originals serà el dimarts a les 18 hores, llevat dels dies que prèviament 
s’avise per motius de dies festius. 
 
5. Els articles dels partits polítics amb representació municipal hauran d’enviar-se abans del dimarts 
a les 18 hores; llevat dels dies que prèviament s’avise per motius de dies festius. 
 
6. Qualsevol article d’opinió, siga de partits polítics amb representació municipal, siga d’associacions 
o particulars, que no arribe en el termini indicat en aquest article no es publicarà. 
 
Art. 7.- Publicació d’originals. 
 
1. Articles d’opinió 
 
1.- Partits polítics amb representació municipal. Els partits polítics amb representació municipal 
disposaran lliurement d’un espai fixat per la Direcció i que s’ajustarà proporcionalment a la seua 
representació en el Plenari. 
 
2.- Altres opinions. S’estableix el següent ordre de preferència. 
 
I. Partits sense representació municipal 
II. Associacions de veïns 
III. Resta d’articles d’opinió 
 
En aquest apartat s’haurà de tenir en compte el que assenyala en l’article 6 d’aquest reglament. 
 
En cas de manca d’espai per a tots els articles rebuts, i amb l’objectiu de garantir la pluralitat i l’accés 
en igualtat de condicions, tindran prioritat en la publicació els articles d’aquells partits sense 
representació municipal i les associacions de veïns que no hagueren publicat la setmana anterior. 
 
Han d’estar indentificats els autors dels escrits. 
 
2. Col·laboracions 
 
Tindran prefència aquells que parlen sobre actualitat local o informen d’actes realitzats la nostra 
ciutat. 
 
Les opinions als articles no tenen perquè identificar-se amb les dels grups municipals, ni amb la de la 
Direcció, cap de Redacció o col·laboradors/es. No es publicaran articles que puguen ser constitutius 
de delicte o falta dels regulats legalment. En aquest sentit, la Direcció tindrà la responsabilitat última 
de la publicació d’articles, amb deliberació prèvia del Consell de Redacció. 
 
Art. 8.- Publicitat. 
La publicitat al setmanari es regirà estrictament per la Llei 34/1988, d’11 de noviembre de 1988, 
General de Publicitat, i resta de normativa d’aplicació. 
El conjunt de la publicitat de cada número no podrà excedir d’una tercera part del contingut total de la 
publicació. Aquesta quantitat podrà ser ampliada o reduïda, sota consideració del Consell de 
Redacció als números especials. 
Els preus per publicitat s’ajustaran als acords corresponents de l’Ajuntament de Vinaròs. 
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No tindran la consideració de publicitat les informacions oficials publicades per l’Ajuntament o els 
seus organimes autònoms ni les informacions publicades per les Associacions inscrites al Registre 
Municipal d’Associacions Veïnals. 
La Direcció pot acordar destinar un espai limitat a un màxim de 1/3 de pàgina per a insertar “anuncis 
per paraules gratuïts” i que es regiran baix les normes establertes per a aquest tipus de publicitat i 
que s’indicaran en el propi Setmanari Vinaròs. 
 
Art. 9.- Gestió tècnica, impressió, distribució i venda. 
La gestió tècnica (maquetació, fotografia, etc..), impressió, distribució i venda podrá durse a terme 
pel mateix Ajuntament o, quan aquest no dispose de mitjans suficients per a materialitzar-los, per 
empreses contractades i/o autoritzades a l’efecte. Aquestes 
empreses s’hauran d’ajustar, en qualsevol cas, a les directrius marcades per l’Ajuntament. 
Els preus de venda se subjectaran als acords corresponents de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Primera.- El present Reglament entrarà en vigor una vegada s’efectue la publicació del text íntegre 
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i haja transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Segona.- Queda derogat el Reglament de Funcionament del Setmanari Vinaròs aprovat pel Ple de la 
Corporació en data 9 de març de 2004. 
 
Tercera.- Queden derogades totes les disposicions, d’igual o inferior rang que s’oposen a l’articulat 
de la present norma. 
 
Quart.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones interessades per 
un termini de trenta dies amb la prèvia publicació del reglament al BOP i Tauler d’Edictes, per tal que 
puguen presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Cinqué.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat 
l’acord fins aleshores provisional. 
 
 
7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE REGIDOR REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT PER FORMAR PART DEL COMITÉ LOCAL EN VINARÒS DE LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA.-  
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 10 d’agost de 2011. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 4 d’agost de 2011: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
Visto el escrito remitido por la Asamblea Local en Vinaròs de la Cruz Roja Española en fecha 27 de 
junio de 2011 (Reg. entrada núm. 11443 de 29-07-11) por el que se solicita la designación de un 
representante del Ayuntamiento de Vinaròs para que forme parte del Comité Local en Vinaròs. 
 
Visto el artículo 10 de la Orden, de 4 de septiembre de 1997, por la que se dispone la publicación de 
los Estatutos de la Cruz Roja Española, y donde se establece lo siguiente: “El Ayuntamiento del 
municipio donde tenga la sede el Comité Local podrá designar a un representante. 
 
El Alcalde-Presidente propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Designar como representante de este Ayuntamiento para formar parte del Comité Local en 
Vinaròs de la Cruz Roja Española a la Teniente de alcalde Mª DEL MAR MEDINA TERRA, y a la 
Teniente de Alcalde Marcela Barbé Beltrán como suplente. 
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 
Tercero.- Facultar a la Alcaldía para que, en ejecución de lo aquí acordado, pueda suscribir la 
documentación necesaria al respecto.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 18 vots a favor (11 vots PP, 6 vots PSPV-PSOE i 1 vot PVI) i 3 abstencions (2 
abstencions BLOC i 1 abstenció ESQUERRA). 
 
8.- DESPATX ORDINARI.- 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PSPV EN RELACIÓ A LA 
RETALLADA DEL FINANÇAMENT DELS CENTRES DE MÚSICA AUTORITZATS I ELS 
CONSERVATORIS MUNICIPALS.-  
 
La Sra. Escuin justifica la urgència de la moció en l’apreciació d’una retallada important en el 
finançament dels centres de música autoritzats i els conservatoris municipals. Sotmesa a votació la 
urgència, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal PSOE-PSPV en relació a la retallada del finançament 
dels centres de música autoritzats i els conservatoris municipals, conformement, així mateix, amb la 
modificació manifestada en la Junta de Portaveus de data 24 d’agost de 2011, pel que fa a la part 
resolutiva dels acords a adoptar: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
Jordi Romeu Llorach, regidor del PSPV-PSOE i portaveu del Grup Socialista de l’Ajuntament de 
Vinaròs, presenta al Ple la següent: 
 
MOCIÓ 
 
Els centres de música autoritzats i els conservatoris municipals han patit una forta retallada del seu 
finançament, passant dels 5,15 milions d’euros en 2009 als 2,36 milions en 2010. 
 
En octubre de l’any passat, el Consell, a través d’una nota de premsa, anuncià una ampliació de 
l’ajuda per a enguany en 1,1 milió d’euros. A hores d’ara, no només no l’ha feta efectiva sinó que, 
mitjançant resolució de la conselleria, ha confirmat una rebaixa addicional del 2%, amb la qual cosa 
el finançament previst per a 2011 es queda en 2,31 milions. 
Aquesta minva, segons la Plataforma de Centres de Música Autoritzats de la Comunitat Valenciana, 
provocarà el tancament de molts dels 62 centres i conservatoris actuals i posarà en perill els 1.200 
llocs de treball directes i un nombre indeterminat d’indirectes. 
 
A dia d’avui, els pagaments corresponents a 2010 encara no han estat abonats en la seua totalitat i 
molts centres no han rebut res en el que portem de 2011. 
 
Amb aquestes dades, el curs 2011-2012 i el futur dels 8.500 alumnes de tota las Comunitat 
Valenciana és incert, i està provocant el col·lapse del sistema educatiu musical i d’una oferta musical 
sense ànim de lucre, eficaç i eficient. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa els següents: 
 
ACORDS: 
 
1.- Proposar deixar sense efecte les retallades del 54% en 2010 i 2011 del finançament als centres 
de música autoritzats i els conservatoris municipals de tota la Comunitat Valenciana, per tal d’evitar 
el tancament de molts dels 62 centres actuals, així com la pèrdua de part dels 1.200 llocs de treball 
directes i un nombre indeterminat d’indirectes. 
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2.- Proposar finançar adequadament els centres d’ensenyament musical sense ànim de lucre que 
supleixen, de manera eficaç i eficient, l’absència d’una oferta pública que done resposta a la 
demanda dels estudiants d’escoles de música que volen cursar estudis de música oficials 
d’Ensenyament Elemental i volen continuar amb els d’Ensenyament Professional. 
 
3.- Que del grau de compliment dels presents acords, el Consell done compte davant les Corts 
Valencianes en el termini màxim d’un mes.” 
 
Sotmés el text de la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la 
proposta d’acord anterior, amb 11 vots en contra (PP) i 10 vots a favor (6 vots PSPV-PSOE, 2 vots 
BLOC, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA). 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER DEMANAR MÉS VIGILÀNCIA 
PER L’AUGMENT DE ROBATORIS A L’ÀMBIT RURAL.- 
 
L’Alcaldia manifesta que aquesta moció ha rebut el recolzament de tots els grups municipals, en la 
sessió de la Junta de Portaveus de data 24 d’agost de 2011. 
 
El Sr. Fontanet justifica la urgència de la moció en la necessitat de recolzar les últimes accions fetes 
pels sindicats agraris. Sotmesa a votació la urgència, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda 
aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal BLOC per demanar més vigilància per l’augment de 
robatoris a l’àmbit rural: 
 
“MOCIÓ PER DENANAR MÉS VIGILÀNCIA PER L'AUGMENT DE ROBATORIS A L'ÀMBIT RURAL 
 
Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 del 
ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de l'Ajuntament de 
Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l'Ajuntament, prèvia ratificació 
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent  
 
MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat divendres 19 a conseqüència dels últims robatoris a llauradors i ramaders el sindicat l'Unió 
de Llauradors i Ramaders i la FEPAC-Asaja van concentrar-se en un acte de protesta en la ciutat 
veïna de Benicarló per la inseguretat que pateixen i reclamant més vigilància i recursos humans a les 
zones rurals de la nostra comarca. 
 
Aquest es un tema que s'està allargant molt en el temps, ho hem denunciat en varies vegades, al 
nostre plenari i a les Corts Valencianes sense tindre cap efecte. Donem tot el nostre suport a les 
accions que des dels sindicats de llauradors es facen i seguirem exigint a qui ens governa més 
vigilància per al camp i una modificació el codi penal, per endurir les penes de robatoris al camp. 
 
Ja fa massa anys que els llauradors i ramaders estan patint els preus baixos de les seues collites, 
mentre tant l'IPC va augmentat cada any, minimitzant el marge net de guanys. A la pressió fiscal cal 
afegir ara els robatoris que pateixen, un fet constant en el nostre municipi i comarca que fa que siga 
difícil per a moltes famílies sobreviure de la ramaderia i l'agricultura. 
 
En l'actualitat la nostra ciutat està patint un augment significatiu de robatoris de les collites, de motors 
dels pous d'aigua, de motors de regs, de coure de les instal·lacions elèctriques i de gas de les 
granges i de cases per guardar ferramentes, que es cometen dins del nostre terme municipal i que 
els llauradors i ramaders comencen a estar cansats de patir aquestos delictes a les seues terres. En 
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l'actual Codi Penal aquestos delictes estan considerats com una mera falta de furt que únicament es 
castiga amb una xicoteta multa. 
 
Per a què la sostracció al camp mereixca la consideració de delicte castigat amb penes de presó de 
1 a 3 anys, el valor d'allò que s'ha sostret hauria de superar la quantitat de 400 euros, per tant, es 
poden robar diverses tones de productes agrícoles i ramaders o de coure dels motors de reg, per al 
final quedar impunes per després pagar una xicoteta multa administrativa o ni tan sols això. 
 
L'actual codi penal tampoc castiga la reincidència al camp de manera, que un presumpte delinqüent 
podria cometre fins a quatre robatoris en un any i ser tipificat com una falta administrativa, sempre 
que la quantitat econòmica no supere els 400€. 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC proposem al plenari 
de l'Ajuntament els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Vinaròs inste al Congrés de Diputats de l'Estat Espanyol aprofitant el 
procés de reforma que han iniciat de l'actual Codi Penal per a canviar la tipificació dels delictes 
contra la propietat agrícola i ramadera al medi rural, i posar remei a la situació de indefensió dels 
agricultors i ramaders. 
 
Segon.- Instar al Subdelegat del Govern a Castelló a que s'amplie la vigilància i augmente els 
efectius dels cossos de seguretat en l'àmbit rural, sobretot per la nit. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Presidència del congrés de Diputats de l'Estat Espanyol i a 
cadascú dels grups parlamentaris que el composen. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per a que ratifiquen el suport a aquesta proposta d'acord.” 
 
Sotmesa a votació la moció, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
Sr. Alcalde: Sr. Batalla, quan vulga. 
 
Sr. Batalla: Gràcies. Intentaré ser breu avui. 
En primer lloc és demanar, és preguntar sobre els precs que vam fer a l'anterior plenari que eren 
respecte a les accions que han fet en aquells solars que estaven sense netejar en zones adjacents a 
urbanitzacions a la zona de la Barbiguera, del Triador… per la perillositat que tenien per la calor que 
feia. I per altra banda, un altre prec que vam fer, va ser respecte a les tanques vegetals que posa la 
gent que envaeixen els carrers i els passos de vianants, si s'havia fet alguna cosa durant este mes. 
Sr. Alcalde: Ha acabat? 
Sr. Batalla: No, no, en faig una altra. Una altra és en quins terminis es fan els pagaments als 
subministradors de l'Ajuntament, si es fan en els terminis que es marquen legals de 85 dies o són en 
més dies els pagaments. I que conste que no és un retret a ningú ni un atac a ningú. És saber quina 
és la rutina que ara mateix s'està gastant. 
Una altra pregunta és, quines mesures s'han pres estos dies pel que fa al caos circulatori, sobretot a 
l'avinguda del País Valencià on sembla que… Entenc que la policia local té unes funcions però, 
evidentment, si et trobes amb una situació de caos circulatori has d’estar per la labor que no hi haja 
tant de caos. És saber només les mesures que s'han pres en este cas. 
Respecte a la conversió en zona de vianants del carrer del Dr. Fleming, era per saber les quantitats 
que subvenciona la Diputació i les que paga l'Ajuntament. 
L'antepenúltima pregunta fa referència a l'article 28 de la Llei 2586/86 de 28 de novembre, on posa 
l'article 28… És curt eh? “Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la corporación para 
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celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses 
colectivos, generales o sectoriales, de la población”. I el vint-i… també hi ha un altre que especifica 
que hem de tindre espai, material i despatxos, que és l'article 27. La pregunta és si hi ha algun partit, 
ara mateix, en la corporació, a part del que està en el govern, que dispose d'estos mitjans materials 
per a poder desenvolupar la seua faena 
Una altra pregunta és en quin moment tenen pensat emprendre el catàleg del patrimoni artístic. 
I és una inquietud, i torno a dir que no és cap tipus de retret, estic molt preocupat, per exemple, per 
una cosa que vam compartir el dia de la Comissió de Cultura respecte, per exemple, les obres de 
Puig Roda que ara mateix estan en un lloc molt mal condicionat i que poden prendre mal. És per 
saber si es pot prendre algun tipus de mesura ràpida perquè estes obres no es puguen malmetre. 
I l’última pregunta és en quin moment l'alcalde de Vinaròs donarà ordre de tancament a aquells 
locals que des de fa mesos tenen ordre de tancament. 
Gràcies. 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Batalla. Em permetrà que en el pròxim ple li done la resposta a les 
preguntes que m'ha formulat. Gràcies. Sra. Miralles. 
Sra. Miralles: A veure. En l'anterior legislatura, en una reunió a València, el Sr. Jorge Lamparero 
Lázaro, director general per al canvi climàtic; el Sr. diputat Mariano Castejón i Adolf Sanmartín entre 
d’altres, i membres del Consorci… és veritat que es van comprometre i van acordar que la 
Generalitat pagaria els projectes de segellament i execució del segellament d'abocadors de Vinaròs, 
Benicarló i Alcalà de Xivert? Perquè a la vista de les declaracions del Sr. Molinos… ell comenta en el 
7 Dies del 19 d'agost, que el tancament i condicionament de l'abocador de Vinaròs costarà al poble 
de Vinaròs 2'1 milions d'euros, al poble. Llavors, de l'abocador de Vinaròs, no se’n farà càrrec? 
Només es faran càrrec del de Benicarló i del d'Alcalà de Xivert? 
Sr. Alcalde: Alguna altra pregunta? 
Sra. Miralles: Sí. Em podria dir quants diners s'han ingressat, a dia d’avui, si és possible, a 
l'Ajuntament en concepte de l'IBI, de les contribucions urbanes? Aleshores, si… eh… bé, si no em 
diu la quantitat no sé si té raó de ser esta pregunta, llavors és... 
Sr. Alcalde: Vosté mateixa. 
Sra. Miralles: Atenent a les declaracions del Sr. Molinos en roda de premsa també, que va fer en el 
Vinaròs, va comentar que tindria l'Ajuntament un dèficit de 100.000 euros si no demanava una 
anticipació a la Diputació de l'IBI. Jo li preguntaria: És que l’anticipació… s'ha demanat l’anticipació? 
Ens han cobrat interessos d'esta anticipació? Perquè si estan dins del termini poden cobrar 
interessos, la Diputació. I… perquè es lamentava que no s'hagués demanat l’anticipació abans del 
mes de febrer? Perquè aleshores si que s'haguessen pagat interessos, crec jo. Li faig la pregunta. 
La tercera, tinc poquetes. 
Sr. Alcalde: La tercera no, serà la deu o la dotze ja. 
Sra. Miralles: No, no, la tercera, la tercera. 
Una altra cosa, una pregunta… Com s'atrevix el senyor Gandia a dir públicament que no estaven 
programats els contenidors soterrats al passeig Marítim? Vostés saben perfectament que estos 
contenidors sí que estaven previstos i que anaven a la plaça de Sant Telm i que a dia d’avui el Partit 
Independent de Vinaròs considera que allí era el lloc idoni. No és veritat que no es van col·locar per 
la pressió dels veïns de Sant Telm, i també, per la pressió que va exercir el Partit Popular local? 
I l’última és, bé, finalment… [Durant 21 segons no se sent la veu] ètica o és que no té confiança en 
els seus tècnics, ni tampoc confia el Sr. Tárrega en l'assessor de serveis? 
 
Sr. Alcalde: Bé senyora Miralles, igual que li he dit al Sr. Batalla, en el pròxim plenari li contestaré. El 
que jo si li suggeriria… jo crec que ho vaig dir en una altra ocasió… vostés en este Ajuntament tenen 
les portes obertes, com a regidors, a tots els departaments, a tots. I tenen complida informació del 
que necessiten. Si és per quedar… per exemple, en preguntes com l'ingrés de l'IBI, vosté pot anar i 
comprovar si s'ha ingressat o no, no cal que m'ho pregunte a mi, perquè jo hauré de consultar, igual 
que hauria de fer-ho vosté com a regidora. Esta casa la té oberta, com a regidora, per a consultar, 
quan vulga. Per tant és una pregunta que jo crec obvia fer-la en este ple perquè perfectament la pot 
anar a consultar. Una altra qüestió és, com passava a vegades, que no teníem accés a la informació, 
però vosté té perfectament accés a la informació i, per tant, estes preguntes, si no és per lluïment 
personal, no entenc a què treu cap. Però moltes gràcies. Ja li contestaré totes en el pròxim ple. 
Sr. Moliner. 
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Sr. Moliner: Sí, gràcies Sr. Alcalde. Jo em faré ressò d'una queixa veïnal que ens va aplegar de la 
platja de la Cala del Puntal, on fa dos anys va haver-hi un temporal bastant fort. Hi havia dos dutxes, 
una d'elles es va fer malbé, va desaparéixer directament, i llavors, fa dos anys que no està la dutxa 
allí. Sí que és cert que un veí, amb tota la bona voluntat, que a la millor no hagués hagut de fer-ho, 
va fer una dutxa provisional i va anar la brigada i li la va retirar. El veí ens ha preguntat que sí que és 
cert que s'ha donat pressa la brigada a retirar-la, però que fa dos anys i encara no han ficat la dutxa, 
si tenim pensat per a l'any que ve condicionar-ho i posar una dutxa nova. Gràcies. 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Moliner. Alguna pregunta més? 
Senyor… 
Sr. Alsina: Gràcies Sr. Alcalde. Tot seguit li formularé unes preguntes que ens han fet arribar els 
companys de Joves Socialistes i les quals… creiem, assumim com a pròpies. A veure. La primera és: 
donat l’alt cost de transport i allotjament que representa assistir a unes proves d'accés a la 
Universitat a Castelló per part dels estudiants de Vinaròs, preguntem, s’ha mantingut o espereu 
mantindre algun contacte amb l’UJI per a demanar la celebració de les proves d'accés a Vinaròs o en 
tot cas per sufragar part dels costos que d'aquesta prova es deriven? 
La segona, des de Joves Socialistes vam manifestar la nostra disconformitat en el tipus de pagament 
del servei d'autobusos a Castelló demanant un pagament fraccionat, així com els horaris dels 
mateixos ja que no contemplaven els estudiants amb horari de tarda. Per aquest motiu es pregunta: 
han tingut en consideració aquests punts deficients en el conveni firmat amb la Diputació per tal de 
modificar-los? S’està estudiant alguna altra opció per solucionar aquest problema? 
Ens han arribat queixes d'estudiants de batxillerat per no poder utilitzar el servei d'autobusos gratuït 
que proporciona l'Ajuntament a tots els estudiants de secundària de Vinaròs. Els estudiants de 
batxillerat han d'utilitzar la línia regular si volen fer ús d’aquest mitjà de transport per assistir a 
l'institut, i tenint en compte que els autobusos que posa el consistori no acaben mai d'omplir-se, 
preguntem: l'actual Regidoria d'Educació contempla la possibilitat que els estudiants de batxillerat 
puguen utilitzar aquest servei, tenint en compte que no s'ha de fer cap despesa addicional, sinó 
únicament cedir les places lliures? 
I davant dels rumors del trasllat a Benicarló de l'Escola Oficial d'Idiomes preguntem que en quin estat 
es troba aquest tema. 
Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Guillem. 
Igual que a la resta de companys regidors, li contestaré en el pròxim ple. 
Sr. Alcalde: Sr. Jiménez. 
Sr. Jiménez: Gracias Sr. Alcalde. No, yo, simplemente seré breve. Otra vez estamos....la instancia 
que presentamos el día 27 de junio… No me hace ninguna gracia a mi. No sé, a mi no me hace 
ninguna gracia y al carnaval tampoco. 
Sr. Alcalde: Por favor, las preguntas me las hace a mi. No he oído ningún comentario, solo el de 
usted. Muchas gracias. 
Sr. Jiménez: Yo solamente le haría… como el día 7 de julio nos contestó que había peticionado el 
informe, si dicho informe ya lo tenemos. 
Sr. Alcalde: Me dice sobre un… 
Sr. Jiménez: La instancia que presentamos el día 27… 
Sr. Alcalde: En referencia a…? 
Sr. Jiménez: La barra de fiestas 
Sr. Alcalde: Yo creo que lo que tienen ustedes es un poco de barra. 
Sr. Jiménez: ¿Barra? 
Sr. Alcalde: Eso, barra. 
Sr. Jiménez: ¿Barra de fiestas? 
Sr. Alcalde: Barra. 
Sr. Jiménez: ¿De fiestas, no? ¿Pero me la contesta ahora o me la contestará por escrito? 
Sr. Alcalde: Le he dicho que ya le contestaré. 
Sr. Jiménez: Ah no, me ha dicho que tengo barra. 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Sr. Romeu. 
Sr. Romeu: Jo li’n voldria fer moltes però com veig que li agrada, això de contestar per escrit, 
després de fer la propaganda que les contestava totes, només li’n faré dos. I a la millor les podria 
contestar oralment si és valent. On estan els diners de la barra de festes? Pregunta que li vaig fer 
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l'altre ple i no em va contestar. I segona, donat el grau d'alarma social creat en el funcionariat d'este 
Ajuntament, cobraran la nòmina d'agost? 
Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde: Mire, Sr. Romeu, si vol li puc contestar. Com veig que anem bé d'horari, crec que vaig a 
contestar-li les dos. Mire, al seu company, ja li ho he dit. Jo crec que pareix un poc trist que persones 
com vostés que han estat en gestió, i en este cas el seu company regidor que ha estat en gestió, 
inclús, d'una barra que ningú ha controlat, que es va adjudicar a dit, com s'ha adjudicat sempre, que 
cap fiscalització ha tingut, que un equip de govern ara tinga la voluntat de fiscalitzar, de controlar i 
legalitzar inclús, que no ha pogut en temps rècord, quan vam entrar en este Ajuntament, mire jo li ho 
he dit abans, jo crec que és tindre barra. Esta és la realitat. Els diners estan absolutament controlats i 
fiscalitzats, qüestió que abans, en cap moment, s'ha sabut per part d'este Ajuntament quina gestió… 
l'únic que s'ha sabut i jo crec que és el que els sap greu, és que, fins ara, vostés bevien gratis i ara 
no han pogut beure. Fins ara, vostés tenien tiquets... 
Sr. Romeu: Per favor senyor secretari, que conste en l’acta. 
Sr. Alcalde: Em deixara acabar senyor Romeu, per favor? És que constarà en l’acta, no es 
preocupe, que constarà en l’acta, per això li contesto, perquè constarà en l’acta. Sap vosté que aquí 
es formulaven, per part de l'Ajuntament, uns tiquets, uns tiquets, no els que vostés em reclamaven, 
els quals es presentaven a la barra de la COC i en tenien i en disposaven els regidors de l'equip de 
govern. 
Sr. Romeu: Això és mentida! 
Sr. Alcalde: Per favor no es fiquen nerviosos. Estic donant resposta al seu portaveu del partit. 
Sr. Romeu: Perdone, Sr. Alcalde, la pregunta que li he formulat és, on estan els diners de la barra 
de festes, si estan en Intervenció i en Tresoreria de l'Ajuntament o estan en mans d'un particular? No 
li he preguntat res més. 
Sr. Alcalde: Ha formulat ara una altra pregunta i com veig que els ànims estan crispats, estem a 
l'estiu i el plenari anava a proposar que fos curt, no es preocupe que com li vaig dir l'altra vegada, 
vosté tindrà complida informació, qüestió que fins ara mai ha estat i per tant tindrà tota la informació 
com se li va donar en la comissió pertinent, se li va informar, se li va informar... 
Per favor, Sr. Jiménez, faça el favor de tindre respecte a este plenari que pareix que no el vulga 
tindre. Per favor, li acabo de repetir que tinga un poc de respecte a la intervenció d'este alcalde, per 
favor. Em diu que no, que no vol tindre respecte? No? M'està dient que no vol tindre respecte? 
Doncs faça el favor de tindre respecte, de la mateixa manera que jo els el tinc a vostés, de la mateixa 
manera que no els interrompo quan vostés estan intervenint. Per tant, és el mínim, és el mínim que 
els demano. I com deia, i pensava que este ple seria més cordial, la realitat veig que vostés seguixen 
encabotats en eixa furga, en qüestions que, lamentablement, també han tingut en les seues mans i 
s'han atorgat a dit de les quals, vosté Sr. Romeu, sap que inclús per contractació i la resta estan 
investigats pel Tribunal de Comptes… i m'està preguntant a mi per este tipus d'històries? Per favor. 
Moltíssimes gràcies i s'alça la sessió. 
 
 
 


