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22/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE DESEMBRE 
DE 2011.-  
 
A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 22 de desembre 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 l’interventor municipal, Sr. Óscar 
Moreno Ayza, i els següents senyors regidors: 
 
PP 
LUIS GANDÍA QUEROL 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
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 24-11-11.- Se sotmet a 
aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 24-11-11, 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 24-11-11 . 
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2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DE CONFORMITAT 
AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE NOVEMBRE.- D’acord amb el 
que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i regim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte dels 
decrets dictats per l’alcalde corresponents al mes de novembre de 2011, així com els incorporats 
com annex. 
 

3.- PROPOSTA D’ACORD D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 24 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA (SUI06 ECOPARC).- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 2 de desembre de 2011. 

Atés l’informe de secretaria de data 3 de desembre de 2011. 
 
Atés l’informe jurídic emès pel secretari de la corporació en data 20 d’octubre de 2011, 
 
Atesa la proposta emesa per l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2011: 
 
““Vista la modificación puntual redactada por los servicios técnicos municipales a instancias 
de la alcaldía cuyo objeto es: 

 Modificar el uso previsto para el equipamiento público previsto en el ámbito del SUI06 de 
aparcamiento público al dotacional de infraestructuras DUDI, al objeto de albergar el 
Ecoparque (Plan Zonal RSU Zona 1ª). 

 Redistribuir la situación de las parcelas con destino equipamiento y ZU9 en la que se sitúa el 
excedente de aprovechamiento sin modificar sus superficies ni el aprovechamiento previsto 
con el fin de mejorar la situación de éstas a la vista del nuevo uso previsto.” 
 

El presidente de la Comisión somete a Dictamen la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana y DOG por un plazo de un mes, para formular las alegaciones y sugerencias que estime 
oportunas, la modificación puntual nº 24 del PGMOU.” 
 
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 PSOE-PSPV, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció 
(ESQUERRA). 
 

*** 
 

S’absenta de la sessió la regidora Mª Mar Medina Terra. 
 

*** 
 
 
4.- PROPOSTA DE SANCIÓ A L’EMPRESA UTE CENTRO DE DIA VINARÒS PER LES OBRES 
INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES 
AL CENTRE DE DIA PER A MAJORS DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A 
SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS (EXP. OBRES 02/10).- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 2 de desembre de 2011. 
 
Atés l’informe proposta emés pel secretari de la corporació de data 30 de setembre de 2011: 
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“En relació amb l’expedient de contractació de les OBRES INCLOSES INCLOSES AL FONS 
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL CENTRE DE DIA 
PER A MAJORS DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN 
VINARÒS, aprovat pel Ple de la Corporació en data 9 de març de 2010,  informo: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data En data 3 d’agost de 2010, el Ple de la Corporació, va adjudicar provisionalment la 
contractació de les OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE CENTRE DE DIA PER A MAJORS 
DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS (EXP. 
OBRES 02/10), a l’empresa UTE CENTRO DE DIA VINARÒS, per un preu de 2.143.863,00 € (IVA 
exclòs), amb les condicions de mà d’obra que consten a la seua oferta: contractada, 11.550 dies 
d’alta a la Seguretat Social; a contractar, 11.550 dies d’alta a la Seguretat Social. Pel que fa a les 
millores es tindrà en compte l’acceptació que va fer l’empresa dins l’oferta presentada.   
 
2. El contracte es formalitza amb data 8 d’octubre de 2010.  
 
3. D’acord amb la clàusula Segona del contracte “Les obres hauran de quedar totalment executades 
en el terminis establerts a l’art. 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’incorpora 
com annex.”  
 
4. La clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars indica: 
 
“La duració del contracte serà de 8 MESOS, d’acord amb els terminis parcials i resta de condicions 
establertes a l’Annex de Bases i Prescripcions Tècniques Particulars, elaborat pels Serveis Tècnics 
Municipals. En tot cas, atés que es tracta d’un contracte finançat a càrrec del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, la duració del mateix no anirà més enllà del 31 de desembre de 
2010.  

 
Atesa la naturalesa del contracte, l'execució de les obres quedarà condicionada a la supervisió, 
aprovació i replanteig del projecte per l’òrgan de contractació.  
 
No s’estableix possibilitat de pròrroga.” 
 
5.  Conformement amb la clàusula A3 de l’Annex de Bases i Prescripcions Tècniques Particulars “El 
plazo de ejecución del contrato será de 1 mes para redacción del proyecto y 7 meses para la 
ejecución de las obras”. 
 
6. En dates 6 i 19 d’abril de 2011 s’emeten informes per part dels tècnics responsables de l’execució 
del contracte relatius a l’incompliment de terminis per part de l’adjudicatari. Aquests incompliments 
fan referència, d’una banda, a la redacció del projecte, que va superar el termini d’un mes des de la 
formalització del contracte. D’altra banda, venen referits també a l’execució de les obres, que no 
permetrien l’acabament dins el termini màxim atorgat, inclús amb pròrroga, per part de 
l’Administració que financia l’obra (Ministerio de Política Territorial), això és, en principi, el 30 de juny 
de 2011. De fet, pel que fa als terminis d’execució de l’obra, d’acord amb informe dels Serveis 
Tècnics Municipals, de data 28 d’abril de 2011, i de la informació sol·licitada per l’empresa 
adjudicatària, s’estableix la necessitat d’ampliar-los fins del desembre de 2011. En l’actualitat, consta 
l’autorització del Ministerio de Política Territorial (en el format de l’Aplicación Arcadia 1.0), de 
pròrroga del termini d’execució fins el dia 31 de desembre de 2011. 
 
3. En data 4 de maig de 2011, la Junta de Govern acorda incoar procediment sancionador a 
l’empresa UTE CENTRO DE DIA VINARÒS, per presumpte incompliment dels terminis establerts al 
contracte de les OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE CENTRE DE DIA PER A MAJORS 
DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS (EXP. 
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OBRES 02/10). Així mateix se li dóna audiència a la UTE CENTRO DE DIA VINARÒS, per termini de 
10 dies, als efectes que puga presentar les al·legacions que tinga per convenient al respecte. 
 
4. En data 27 de maig de 2011 (reg. entrada 7758), la UTE CENTRO DE DIA VINARÒS presenta 
al·legacions al respecte, oposant-se a la corresponent sanció administrativa. 
 
5. En data 12 de juliol de 2011, les al·legacions són informades per l’arquitecte municipal i enginyer 
tècnic d’obres públiques que, en part, indiquen el següent: 
 
“(...) a juicio de estos técnicos, el expediente sancionador se desprende a raíz del requerimiento del 
23/03/2011: 
 
“...Se requiere al adjudicatario para que subsane las deficiencias señaladas en este informe com en 
el de la Dirección Facultativa en el plazo máximo de 10 días. 
 
Transcurrido el plazo sin aportar TODA la documentación requerida y subsanada, entenderán estos 
técnicos como Responsables del Contrato que podría estar incurriéndose en un incumplimiento de 
las condiciones del mismo, en lo que a plazos y a deficiencias del proyecto se refiere por lo que se 
procederá a notificar al departamento de Contratación dicha circunstancia para su estudio...” 
 
(...) ni la existencia de acopios anticipados ni la llegada del verano ni, por supuesto, el 
desconocimiento de la ubicación de los puntos de conexión de las compañías (telefonía, agua, gas, 
etc...) deben ser justificación del retraso en el incumplimiento, los servicios técnicos entienden que la 
verdadera razón del retraso se debe: por un lado a la demora en la aportación de los documentos 
requeridos y, por otro, a la no incorporación de las exigencias solicitadas a dichos documentos, 
según la cronología que se acompaña: 
 
(...)  
 
Es por ello que se valoran los días de retraso definidos por esta cronología, a tener en cuenta para 
una posible sanción, si así lo estima el órgano competente.” 
 
6. En data 3 d’agost de 2011, a requeriment del Servei de Contractació, s’emet nou informe dels 
Serveis Tècnics Municipals segons el qual els dies de retard imputables a l’empresa queden 
concretats en “93 días naturales”. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’art. 27 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, relatiu a les Penalitats per 
Incompliment, indica que s’imposaran penalitzacions al contractista quan incórrega en alguna de les 
següents causes: 
 
“d) Per demora. Quan el contractista, per causes que li foren imputables, hagués incorregut en 
demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials establerts, s'estarà al 
disposat en l'article 196 de la Llei de Contractes del Sector Públic quant a la imposició d'aquestes 
penalitats. 
D'acord amb l’art. 16 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, el termini màxim de finalització i 
recepció de les obres serà el 31 de desembre de 2010. L'incompliment d'aquest termini suposarà la 
pèrdua del finançament amb càrrec a aquest Fons i l’obligació de l’Ajuntament de reintegrar les 
quantitats no justificades. En el cas que l'incompliment d'aquest termini o les seves pròrrogues siga 
per causa imputable al contractista adjudicatari, aquest respondrà econòmicament, davant 
l'Ajuntament, per l'import total de pèrdua o reducció de l'aportació del Fons Estatal d’Inversió Local 
per a aquesta obra.” 
 
2. L’art. 196.2  de la Llei de Contractes del Sector Públic que disposa el següent: 
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“4. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 
euros del precio del contrato.” 
 
Atés que ens trobem davant un contracte finançat a càrrec del FONS ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL, amb una limitació temporal per a l’execució del mateix, 
actualment limitada al 31 de desembre de 2011, es fa més aconsellable l’aplicació de la sanció 
pecuniària que no la resolució contractual, ja que resultaria impossible de licitar i executar amb nova 
empresa la part pendent d’obra en els terminis indicats.  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1. Sancionar l’empresa UTE CENTRO DE DIA VINARÒS, per incompliment dels terminis d’execució 
del contracte de les OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE CENTRE DE DIA PER A MAJORS 
DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS (EXP. 
OBRES 02/10), en la quantia de 39.859 €, que es corresponen als 93 dies naturals de retard en 
l’acompliment de les obligacions derivades del mateix. 
 
2. Notificar a la interessada amb indicació dels recursos adients. 
 
3. Comunicar a la Tresoreria Municipal als efectes d’instruir l’expedient de recaptació  corresponent. 
 
4. Comunicar a la direcció facultativa i responsables del contracte, als efectes oportuns. 
 
5. Facultar l’Alcaldia per a dur a terme les actuacions necessàries en execució del present acord.” 
 

*** 
 
Derivat del debat del punt DE 3.-, a continuació es transcriu la següent intervenció del Sr. Batalla: 
 
“Sr. Batalla: Bona nit. És un cas molt concret. Hem escoltat el Sr. Tàrrega exposar moltes xifres 
objectives, terminis que hi havia marcats. Però és cert que esta situació cal analitzar-la des d’un altre 
punt de vista i jo entenc que justament esta nit que l’Ajuntament de Vinaròs es gasta quasi 3 milions 
d’euros en prorrogar el contracte a una empresa de neteja, que no complix les condicions al cap de 
tants d’anys. És curiós que ara vullgue tirar contra les cordes una empresa de Vinaròs, és gent 
vinarossenca i total perquè vosté reconeix que està al 98%de l’obra a final d’este mes. Xoca, esta 
disparitat de criteris sobretot quan qui surt perjudicat és gent d’aquí però en canvi quan qui surt 
perjudicat és FOBESA, viuda de Gimeno i estes empreses  tan peculiars que estan lligades al PP, en 
eixe cas, es paguen 2 milions i mig , 3 milions i el que face falta. Efectivament allí hi havia uns quants 
errors de plantejament que entenc que en el moment de fer-se el PAI, gràcies al gloriós pla urbanístic 
del 98, aplicat a partir de 2001, uns certs errors, com per exemple, entenc, que  per a facilitar certes 
coses, encara que en aquell moment de glòria econòmica no es podia plantejar això, si que hi havia 
gravaments a les empreses com per exemple haver de portar les infrastructures bàsiques al mateix 
lloc on hi era la finca. També hi havia altres problemes, com per exemple la possibilitat d’obrar estant 
molt prop de la via del tren. Efectivament hi ha uns permisos de RENFE que s’havien de demanar i 
tots sabem com van els permisos de RENFE. És una cosa que s’hagués pogut agilitar en el seu 
moment, en el moment que es va saber que allí hi havia un PAI i que ho haguera pogut fer el mateix 
govern municipal i no es va fer. Jo penso que si no es complixen els terminis però contemplant que el 
98 % de l’obra pot estar acabada a final d’este mes penso que una sanció de 40.000 euros a una 
empresa en els temps que corren, una empresa d’aquí Vinaròs sabent que ho pot acabar en un poc 
més de temps, penso que és un greuge comparatiu respecte a coses que aquí volem votar. Es parla 
sempre de col·laborar, d’intentar ser moderats, tindre una mica de contemplacions. Tot el món parla 
del futur del nostre empresariat, però aquí només saben portar el tema de sancions. La veritat, la 
nostra postura no pot estar a favor de sancionar una empresa perquè com vosté mateix ha reconegut 
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està a punt d’acabar esta obra i si depen del govern de Madrid jo crec que ara vostés tenen molta mà 
en el govern de Madrid per a evitar haver de tornar algun tipus de partida econòmica. Gràcies.” 
 

*** 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 12 vots a favor (11 vots PP i 1 vot PVI), 1 vot en contra (ESQUERRA) i 8 abstencions 
(6 abstencions PSOE-PSPV i 2 abstencions BLOC). 
 

** 

S’incorpora a la sessió, la regidora Mª Mar Medina Terra. 
 

*** 
 
5- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
DE 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
(ICIO).- El Sr. alcalde justifica la urgència de la proposta presentada en la situació econòmica actual. 
Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat aprovar la urgència. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica de data 20 de desembre de 2011. 
 
Atesos els informes emesos per la Tresoreria municipal i la Intervenció municipal de Fons de dates 
12 de desembre de 2011 i 13 de desembre de 2011 respectivament.  
 
Atesa la proposta de la Regidoria dHisenda de data 13 de desembre de 2011: 
 
”D. ERNESTO MOLINOS REDÓ, Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, 
 
Vista la Providencia de la Alcaldía ordenando la tramitación del expediente necesario para la 
modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del ICIO, de la Tasa por licencias urbanísticas y 
de la tasa por licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos con el fin de adaptarlas a 
las modificaciones legislativas producidas en relación al régimen de intervención de la administración 
municipal en el ejercicio de determinados derechos, que ha pasado de un régimen de control previo 
o preventivo (ejercido a través del otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas) a un 
régimen de control represivo o a posteriori articulado a través del mecanismo de la comunicación 
previa o declaración responsable. 
 
Visto el informe emitido por la Tesorera del Ayuntamiento de 9 de diciembre de 2011. 
 
PROPONGO AL PLENO, previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Educación y 
Deportes, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente modificación de los siguientes artículos de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 

 
 Artículo 2.1. Se le adicionará el siguiente párrafo: 
 

“Se incluyen en el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de 
aquellas construcciones instalaciones u obras que la normativa específica someta al régimen de 
comunicación previa o declaración responsable.” 

 
 
 Artículo 7. Normas de gestión. Quedará redactado de la siguiente forma: 
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“1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación e 
ingreso de la tasa según modelo determinado por el mismo. 
2. Dicha autoliquidación e ingreso deberá presentarse junto a la solicitud de la correspondiente 
licencia, comunicación previa o declaración responsable. 
3. El sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de la cuota satisfecha en los supuestos de 
denegación de la licencia, desistimiento, renuncia o caducidad del expediente, siempre que la 
construcción, instalación u obra no se hubiera efectivamente iniciado. 
4. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación o 
comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda.” 
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por licencias urbanísticas: 
 
 El titulo de la citada ordenanza quedará de la siguiente manera: ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
 
 El artículo 2.1 quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de la actividad municipal tanto técnica 
como administrativa tendente a verificar que los actos urbanísticos sujetos a licencia, 
comunicación previa o declaración responsable, realizados en el término municipal, se 
ajustan a la normativa vigente”. 

 
 El artículo 5. Base imponible. Quedará redactado de la siguiente manera: 
“ 

1. Con carácter  general, se tomará como base imponible del presente tributo, el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal el coste de ejecución 
material de aquélla. Dicho coste será el que conste en el proyecto visado por el colegio 
profesional correspondiente o en su defecto el declarado por el interesado, siempre que el 
mismo haya sido aceptado por los servicios técnicos. En caso contrario será el que éstos 
determinen. 

2. Particularmente, se tomará como base imponible: 
a. En las obras de demolición, el valor que tengan señaladas las construcciones a 

efectos del IBI o en su caso el valor declarado ante la administración. 
b. En parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, el valor que tengan señalados 

los terrenos a efectos del IBI o en su caso el valor declarado ante la administración. 
c. En las demarcaciones de alineaciones  y rasantes, los metros lineales de fachada 

o fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones.” 
 

 El artículo 6 quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 6. Tipos de gravamen y cuota. 
1. Con carácter general, la cuota tributaria se obtendrá de aplicar a las bases imponibles 

determinadas conforme a lo establecido en el artículo  anterior, el tipo de gravamen. 
 
2. Para los supuestos contemplados en los artículos 5.1 y 5.2 a) y b), el tipo de gravamen 

será el 0,5 %, salvo en los casos que se trate de actos sujetos al régimen de 
comunicación previa o declaración responsable, en cuyo caso el tipo de gravamen a 
aplicar será el 0,3 %, estableciéndose para todos los supuestos una cuota mínima de 
12,02 €. 

 
3. Para  los supuestos contemplados en el artículo 5.2 c) la cuota será el resultado de 

aplicar a la base imponible una tarifa de 3 € por metro lineal.” 
 
 El artículo 8. Devengo. Quedará redactado de la siguiente manera: 

“ 
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1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada 
dicha actividad en la fecha de presentación de la solicitud de licencia, declaración 
responsable o comunicación previa, momento en que deberá ingresarse la misma. 

2. Cuando como consecuencia de una actividad de comprobación o inspección resulte la 
existencia de obras o instalaciones para las que no se ha solicitado la correspondiente 
licencia o presentado la oportuna comunicación previa o declaración responsable, se 
considerará iniciada la actividad administrativa de prestación de servicios urbanísticos 
en el momento de la comprobación.” 

 
 El artículo 9. Normas de gestión. Quedará redactado de la siguiente manera: 

“ 
1. La tasa por prestación de servicios urbanísticos se exigirá en régimen de 

autoliquidación siempre que la actividad se inicie a instancia del interesado. 
2. Se exigirá en régimen de liquidación cuando la actividad municipal constitutiva del 

hecho imponible de la tasa se inicie de oficio. 
3. En caso de desistimiento o renuncia del interesado, las cuotas a liquidar serán el 20% 

de las señaladas en el artículo 6, siempre que la actividad municipal se hubiera 
efectivamente iniciado. 

4. Una vez concedida la licencia, no procederá la devolución de la tasa por motivos de 
desistimiento, renuncia o caducidad. 

5. Las autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivos podrán ser objeto de 
verificación y comprobación por el Ayuntamiento que practicará, en su caso, la 
liquidación que proceda. 

6. Cuando se modificarán las circunstancias que dieron lugar a una autoliquidación, el 
sujeto pasivo estará obligado a comunicarlas y a practicar la autoliquidación 
complementaria. 

7. Los sujetos pasivos deberán, una vez concluidas las instalaciones u obras realizadas 
y en el plazo de 30 días a contar desde la finalización, presentar declaración de las 
obras efectivamente realizadas y su valoración.” 

 
 Se derogan los artículos 10 a 19. Los artículos 20 a 23 pasan a ser los artículos 10 a 13. 
 Se elimina la disposición adicional existente y se añade una disposición final con el siguiente 

tenor literal: 
“Disposición final. 
Esta ordenanza entrará en vigor al día siguientes de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 
TERCERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos: 
 
 La ordenanza pasará a denominarse “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS”. 

 
 El artículo 2.1 quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de la actividad municipal tanto técnica 
como administrativa tendente a verificar que los establecimientos industriales y mercantiles 
reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las 
correspondientes ordenanzas y Reglamentos municipales o generales para su normal 
funcionamiento ya se encuentre sujeto, el ejercicio de dicha actividad, al régimen de licencia 
administrativa, comunicación previa o declaración responsable.” 

  
CUARTO.- Exponer al público el anterior acuerdo provisional mediante inserción en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los 
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diarios de mayor difusión de la provincia. En caso de que no se presenten alegaciones al expediente 
en el plazo anteriormente indicado, la ordenanza se entenderá definitivamente aprobada, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, conforme a lo establecido en el artículo17.3 del RDLeg 
2/2004.” 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
DE 2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES.-  El Sr. alcalde 
justifica la urgència de la proposta presentada en la situació econòmica actual. Sotmesa a votació, el 
Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat aprovar la urgència. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica de data 20 de desembre de 2011. 
 
Atesos els informes emesos per la Tresoreria municipal i la Intervenció municipal de Fons de dates 
15 de desembre de 2011 i 16 de desembre de 2011 respectivament.  
 
Atesa la proposta de la Regidoria dHisenda de data 16 de desembre de 2011: 
 
“D. ERNESTO MOLINOS REDÓ, Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, 
 
Vista la Providencia de la Alcaldía considerando conveniente la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa de recogida de basuras al objeto de poder incluir una nueva tarifa para las 
viviendas con una reducción del 50% de la cuota prevista para ellas y a la que se puedan acoger los 
sujetos pasivos de demuestren un bajo nivel de renta. 
 
Visto el informe emitido por la Tesorera del Ayuntamiento de 15 de diciembre de 2011. 
 
PROPONGO AL PLENO, previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Educación y 
Deportes, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la siguiente modificación del artículo 4 de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa de recogida de basuras, que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 4. Cuantía. 
 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local que se determinará en 

función de la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo 

TIPO DE VIVIENDA O LOCAL EUROS 
 
1. Viviendas ................................................................... 19 € 
2. Viviendas o almacenes de uso particular ......................... 38 € 
3. Establecimientos y locales no comprendidos en los apartados siguientes 

.................................................... 
 
44,38 € 

4. Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares .......... 69,47 € 
5. Fábricas ..................................................................... 79,11 € 
6. Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías 

................................................................. 
       135,07 €

7. Cafés, bares ............................................................... 135,07 € 
8. Fondas y hoteles de 1 y 2 estrellas ................................ 135,07 € 
9. Restaurantes de 1 y 2 tenedores ................................... 135,07 € 
10. Pubs y discotecas ........................................................ 173,06 € 
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11. Hoteles de más de 2 estrellas ....................................... 173,06 € 
12. Restaurantes de mas de 2 tenedores ............................. 173,06 € 
13. Supermercados y grandes superficies de hasta 500 m2 .... 160,79 € 
14. Supermercados y grandes superficies de 501 a 2000 m2 .. 546,71 € 
15. Supermercados y grandes superficies de 2001 a 3000 m2  803,99 € 
16. Supermercados y grandes superficies de más de 3000 m2  1061,26 € 
 
2. La cuota establecida en el punto uno del apartado anterior referida a viviendas, podrá aplicarse a 
los inmuebles que constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo de la tasa regulada en la 
presente ordenanza, previa constatación de que la unidad de convivencia acreditada mediante 
certificado, no es titular, en concepto de propietario, usufructuario o nudo propietario, de otros 
inmuebles distintos al que constituye su residencia habitual y no percibe rentas de cualquier 
naturaleza superiores, según los casos: 

a. Al “Indicador Público de Renta a efectos múltiples” (IPREM) vigente a la fecha de 
devengo, cuando la unidad de convivencia la constituya un único miembro. 
b. Al resultado de multiplicar el “Indicador Público de Renta a efectos múltiples” 

(IPREM) vigente en la fecha del devengo por 1,5 cuando la unidad de convivencia esté 
constituida por 2 o 3 miembros. 
c. Al resultado de multiplicar el “Indicador Público de Renta a efectos múltiples” 

(IPREM) vigente en la fecha del devengo por 2 cuando la unidad de convivencia esté 
constituida por 4 o mas miembros. 
 

3. La aplicación de la cuota 1. Viviendas tendrá carácter rogado y deberá solicitarse por el sujeto 
pasivo. Para la aplicación de dicha cuota el interesado deberá presentar su solicitud, junto con la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, con 
anterioridad a la aprobación del padrón a que se refiere el artículo 6.3 de esta ordenanza, surtiendo 
efectos únicamente para el ejercicio en que se solicita. “ 
 

SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo provisional mediante inserción en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los 
diarios de mayor difusión de la provincia. En caso de que no se presenten alegaciones al expediente 
en el plazo anteriormente indicado, la ordenanza se entenderá definitivamente aprobada, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, conforme a lo establecido en el artículo17.3 del RDLeg 
2/2004.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 19 vots a favor (11 vots PP, 6 vots PSOE-PSPV i 2 vots BLOC) i 2 vots en contra (1 vot 
PVI i 1 vot ESQUERRA). 
 
 
 
DE 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PER A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 
SUBSCRIT AMB LA U.T.E VINARÒS RELATIU A LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES I 
PAPERERES I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS.- El Sr. alcalde justifica la urgència 
de la proposta presentada atesa bla pròxima finalització del contracte de referència. Sotmesa a 
votació, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat aprovar la urgència. 
 
Atés l’informe emés per la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs de data 23 de 
novembre de 2011. 
 
Atés l’informe emés conjuntament per la Secretaria i la Intervenció municipal de Fons de data 16 de 
desembre de 2011. 
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Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 23 de novembre de 2011: 
 

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 
En data 26 d’octubre de 2011 (registre entrada 15575), la Unión Temporal de Empresas Fomento 
Benicasim, S.A. y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (U.T.E Vinaroz), adjudicatària de la 
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA 
VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES I PAPERERES, I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS, 
presenta escrit pel qual sol·licita la segona pròrroga del contracte administratiu adjudicat pel Ple de la 
Corporació en data 24 de gener de 2001 i formalitzat en data 5 de març de 2001. 
 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars que va regir la contractació, en l’art. 4. Duració de la 
concessió, preveu el següent: 
 

“ La vigencia del contrato será de diez años (10 años), prorrogables de año en año por otros dos 
más como máximo, de forma que la duración máxima del contrato no excederá en ningún caso de 
doce años (12 años) y totales. Cualquiera de las dos posibles prórrogas anuales previstas con 
posterioridad a los diez años de duración, deberán establecerse entre las partes de forma 
expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentiemiento tácito de las partes. 

(...)” 
 
Tenint en compte que es tracta d’una de les contratacions més importants amb què compta 
l’Ajuntament, tant pel que fa al contingut de la mateixa com pel seu aspecte econòmic i duració 
temporal. 
 
Vist que la nova licitació a dur a terme haurà de tindre en compte, de manera especial, l’actual 
situació socioeconòmica. La qual cosa comportarà una necessitat d’anàlisi exhaustiu dels concrets 
serveis a prestar, dels mitjans materials i humans que hauran de concórrer, així com dels costos 
econòmics a assumir per l’Ajuntament. 
 
Atés que la finalització del contracte tindrà lloc en data 24 de gener de 2012, i que es veu adequat 
continuar el mateix per un any addicional a fi de poder dur a terme l’estudi indicat anteriorment.   
 
És per això que com a alcalde d’aquest Ajuntament, i previs els informes oportuns, 
 
PROPOSO: 
 
Prorrogar el contracte administratiu subscrit amb la Unión Temporal de Empresas Fomento 
Benicasim, S.A. y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (U.T.E Vinaroz), relatiu a la 
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA 
VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES I PAPERERES, I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS, 
amb data d’adjudicació 24 de gener de 2001, per un període addicional d’1 any (fins al 23 de gener 
de 2013).”  
 
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 PSOE-PSPV i 1 vot PVI) i 3 vots en contra (2 vots 
BLOC i 1 vot ESQUERRA). 
 

DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE DE REBUIG A LA 
PROPOSTA DE LA GENERALITAT DE POSAR SÒL PÚBLIC MUNICIPAL D’ÚS ESCOLAR A 
DISPOSICIÓ D’EMPRESES PRIVADES AMB EL PAGAMENT D’UN CÀNON PER A LA CESSIÓ 
DE TERRENYS PÚBLICS.-  El Sr. Romeu justifica la urgència de la proposta presentada pel Grup 
Municipal PSPV-PSOE, en el propi contingut de la moció. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament 
acorda per unanimitat aprovar la urgència. 
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Atesa la moció presentada por el Grup Municipal PSPV-PSOE de rebuig a la proposta de la 
Generalitat de posar sòl públic municipal d’ús escolar a disposició d’empreses privades amb el 
pagament d’un cànon per a la cessió de terrenys públics:  
 
“MOCIÓ DEL PSPV-PSOE DE VINARÒS DE REBUIG A LA PROPOSTA DE LA GENERALITAT DE 
POSAR SÒL PÚBLIC MUNICIPAL D’ÚS ESCOLAR A DISPOSICIÓ D’EMPRESES PRIVADES  AMB 
EL PAGAMENT D’UN CÀNON PER A LA CESSIÓ DE TERRENYS PÚBLICS 
El  Grup Municipal Socialista presenta la següent moció  per a la seua consideració, debat i 
aprovació al Ple de l’Ajuntament de Vinaròs. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’Avantprojecte de Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2012 assenyala que 
la Generalitat podrà col·laborar amb els particulars en la promoció de centres educatius d’iniciativa 
social (CIS), amb la finalitat de garantir la llibertat d’ensenyament.  És per això que podrà atorgar 
concessions sobre béns demanials de la seua titularitat, així com els que hagen transmés altres 
administracions, per a la construcció de centres educatius de titularitat privada que reunisquen els 
requisits per a ser sostinguts amb fons públics. 
Segons aquest plantejament els col·legis serien centres concertats –és a dir privats subvencionats 
amb fons públics- i gaudirien d’una concessió de 75 anys durant els quals serien explotats per 
l’empresa privada, amb el pagament d’un cànon per la cessió dels terrenys públics. 
El nou conseller d’Educació, José Císcar, va afirmar el passat 8 de juliol, que ja “tenemos el pliego” 
de condicions i “se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos” 
que seran els que realitzen la cessió del terreny a la Generalitat per a que esta licite la seua 
concessió a l’empresari corresponent. 

Així mateix el titular d’educació  va desvelar que aquest projecte té com a objectius garantir "la 
llibertat d'elecció de centres" i "equilibrar" el mapa de l'ensenyament a la nostra comunitat. De 
manera que del 37% de col·legis concertats i privats i el 63% de públics passaran a ser d'un 50% en 
els dos models. 

Aquesta iniciativa suposa renunciar a l'escola pública de qualitat com l’única que pot garantir la 
igualtat d'oportunitats entres els ciutadans i ciutadanes i substituir-la per una escola 
privada/concertada, on l'escola pública seria merament subsidiària d'aquesta. Suposa igualment un 
trencament del consens sobre la planificació del mapa escolar i l'execució del mateix. Darrere 
d'aquesta proposta es troba igualment la renúncia de la conselleria a la construcció de nous centres 
escolars propis.  

Aquest model de potenciació de l'escola privada/concertada no és cert que supose una major 
oferta o llibertat per part dels pares i les mares. Al contrari del que afirma el conseller, en les grans 
ciutats la majoria de l'alumnat està escolaritzat en centres concertats i és una vertadera odissea 
trobar plaça en centres públics, pel que moltes persones es veuen obligades a matricular els seus 
fills i filles en una escola privada/concertada. És necessari per tant atendre aquesta demanda de 
places públiques amb la construcció de nous centres escolars públics.  

L’article 27 de la Constitució Espanyola estableix, entre altres, que: 
“Els poder públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de 

l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents” 
Així mateix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació  a l’article 15 planteja que “Per tal 

d’atendre les demandes de les famílies, les Administracions educatives garantiran una oferta 
suficient de places en els centres públics i concertaran amb centres privats, en el context de la seua 
programació educativa”. 

El conseller d'Educació que va parlar de 6.000 alumnes que tots els anys es queden sense plaça 
en centres concertats es va oblidar d’esmentar els quasi 1000 barracons, 148 nous aquest curs en 
60 poblacions distintes. Cal dir que en 2004 el conseller de Cultura i Educació en aquell moment, 
González Pons, va afirmar que les aules prefabricades desapareixerien en dos anys. 

Per tot això l’ Ajuntament acorda: 
1- Reafirmar la defensa del sistema públic de l’ensenyament, com a millor manera de garantir 

l'exercici del dret a l'educació que, des de l'Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei 
de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics 

2- Demanar al conseller d'Educació : 
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 a- La retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per a construcció i 
explotació de centres escolars durant 75 anys. 

 b- Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on aquesta necessitat és 
més evident amb l'eliminació dels barracons. 

 c - L'elaboració d'un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat educativa, que done 
solució a la falta de centres públics existents. 
3 – Enviar la certificació amb l’aprovació d’aquesta moció a la Mesa de les Corts, als partits polítics 
amb representació parlamentària i a la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la proposta 
d’acord anterior, amb 11 vots en contra (PP), 9 vots a favor (6 vots PSOE-PSPV, 2 vots BLOC i 1 vot 
ESQUERRA)i 1 abstenció (PVI). 
 
 
6.-PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
Sr. Alcalde: Punt número 6, precs i preguntes. Sr. Batalla. 
 
Sr. Batalla: Sí. Bona nit. En primer lloc volia començar amb un prec. I és fer-li arribar a la seua taula, 
jo mateix o qui puga ser, perquè admeta això que li donaré ara.  
(Pausa.) 
Bé, això que té a les mans, dins de la línia demagògica, en fi, que s’ha dit esta nit, és la placa que 
se’ns ha donat per a ocupar una plaça de pàrquing, en un pàrquing on hi ha gent que està pagant 
uns abonaments mensuals. El meu prec és que accepte esta placa, renuncio a este privilegi des 
d’ara mateix, perquè entenc que és un greuge comparatiu cap a aquella gent que està pagant el seu 
abonament en el pàrquing de Río Cuarto. De la mateixa manera que ja sortirà en el debat de dilluns, 
crec que és dilluns, respecte d’este peculiar pàrquing, que de 64 places ha passat… se n’han llevat 
tres de cop. 
Bé, la resta de preguntes. En primer lloc, la pregunta és si seguirà per part del Diariet de Vinaròs 
esta caça de bruixes que hi ha hagut respecte de gent que, perquè declara que el poble està brut, se 
li fa una persecució amb càmeres fotogràfiques, passejant el seu gosset, aquí ben prop ho tenim. 
Aleshores la meua pregunta és si seguirem amb esta dinàmica, utilitzaré una paraula que és dura 
però no sé si… de criminalitzar aquelles persones que no opinen com nosaltres pensem. Esta seria 
una pregunta. 
Una altra pregunta seria qui va fer estes fotos que es van publicar en un espai d’una Regidoria i qui 
les va encomanar. Per altra banda també voldríem saber si esta exemplaritat que té… estes 
fotografies, a més, justament en esta setmana que vosté assumia la direcció, així es va dir, si això té 
una certa exemplaritat per a callar boques.  
Per altra banda també tenia una altra pregunta, que era, si té previst el govern municipal la defensa 
jurídica cap a aquells treballadors que no obeïsquen les persones que han d’obeir. Em refereixo a la 
brigada municipal, de qui han de rebre ordres, és una pregunta que li vaig fer en el seu moment, si 
segueixen ordres de persones que no estan capacitades per a això i prenen mal en un accident 
laboral, si tindran emparament jurídic per part de l’ Ajuntament. 
També li volia fer una altra pregunta. Si té l’Ajuntament un registre de les empreses de 
subministrament que s’adrecen a serveis i si hi podem tindre accés els regidors. 
Per altra banda, he llegit, he sentit, que avui, que parlaven també que s’anunciarien en un periòdic de 
màxima difusió provincial les qüestions administratives. La meua pregunta és, que som molt donats 
tots a pegar-nos cops al pit per qüestions socials, la pregunta és: si l’Ajuntament de Vinaròs, el 
govern municipal, seguirà pagant publicitat a periòdics que tenen ingressos per publicitat d’explotació 
sexual de dones i hòmens, com és el cas del periòdic del moviment Mediterráneo, que en les seues 
pàgines es dedica també a promocionar l’explotació sexual. És per saber si seguirem abonant diners 
a esta empresa que està tan encabotada a… si t’anuncies et promocionem, si no t’anuncies no ho 
fem. 
Una altra pregunta. Es podria qualificar, i és una qüestió que vosté hauria d’analitzar, si es podria 
qualificar de mentida el fet que en una certa comissió, un dimarts, la Sra. Mar Medina ens digués que 
efectivament el servei de la zona blava s’acabava, per incompliment de l’empresa. Era dimarts, no hi 
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havia cap previsió de cap concert, ni cap previsió que poguera funcionar, és a dir, fins i tot es va dir 
que deixava de funcionar la zona blava, i sorprenentment el mateix dijous se li assignava a una 
empresa, amb dos treballadors i ja sabem la història, amb un munt de màquines inutilitzades. 
Voldríem saber també, si és possible saber-ho, la rendibilitat que, des que ha entrat en marxa el nou 
servei de vigilància horària, té a Vinaròs. Perquè efectivament, en el seu moment també es va culpar 
l’anterior empresa que no arribaven denúncies, i en este sentit suposo que era, que volia dir, que no 
hi havia ingressos. 
També volia preguntar si a causa del temporal de mar de nord que hi va haver el 30 de novembre, si 
són conscients que s’ha tapat el tub de pluvials que hi ha a la sortida del riu Cervol, més que res per 
si hi ha una alerta taronja, que no ens torne a pillar una mica  “en pilotes”.  
També volia marcar que la platja del Fortí efectivament, està, està… no és de gust, ho sento, és que 
no sé què dir, Sr. Tàrrega… efectivament no està neta i és per si són conscients que s’hauria de 
netejar esta platja, més que res boles de greix, també detergent que es puga acumular, aquí ja 
entrem en el tema de la conscienciació ciutadana, que es tira de tot al clavegueram. També volia 
preguntar-li si ja des de serveis tècnics s’ha contemplat el projecte de comportes que fa uns dies, o 
una setmana, crec que va ser, va presentar l’Associació de Veïns Migjorn. 
En últim lloc també volia portar aquí un prec, que es tinguen en compte les queixes del veïnat de 
l’avinguda de Tarragona, Fora del Forat, al respecte de sorolls en carnavals, festes i tota la normativa 
de no aparcament que hi ha dimecres i dijous. 
I de moment, això. 
 
Sr. Alcalde: Bé, vista l’actitud de vosté amb la contundència de l’afirmació que ha fet davant de, 
l’acusació a este grup de la vinculació a una empresa, que ni ha rectificat, ni ha demostrat que 
alguns dels membres del Partit Popular tinguen implicacions directes amb l’empresa, cosa que veig 
que no fa, em reservaré contestar-li en el pròxim plenari. 
Sra. Miralles. 
 
Sra. Miralles Bona nit, Sr. Juan. Bé, jo només tinc dos preguntes. La primera pregunta és que, en el 
punt quatre, avui, de l’ordre del plenari, ha passat l’aprovació a la sanció per a la residència de dia. 
Aleshores el que jo sí que volia comentar-li era el següent. 
 
Sr. Alcalde: Qui abandone el plenari serà anotat i amonestat. 
 
Sra. Miralles: Puc tornar a començar la pregunta? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, pot tornar a començar, per favor. 
 
Sra. Miralles: Bé, el que volia comentar és el següent. Abans hem aprovat en el punt número 4 la 
proposta de sanció a l’empresa UTE Centro de Dia Vinaròs. El que sí que li volia comentar és que el 
Sr. Tàrrega ha afirmat que està fet en un 97/98% i que es  finalitzarà en els terminis, al 31 de 
desembre. El que sí que m’agradaria saber, o bé que ens informés, és si ja tenen o si s’ha d’estudiar 
o ja s’ha dissenyat com es portarà a terme esta gestió i si vostés ja han pensat de quina manera ho 
faran o si no n’han pensat cap, per què no pregunten a l’anterior equip de govern com ho tenien 
previst. 
I la segona pregunta. Vull preguntar també per què està tancat encara el Centre Especial 
d’Ocupació, d’acord? I penso que fa sis mesos que ens estan governant, quan nosaltres vam sortir 
pràcticament estava acabat, i la veritat sí que ens han explicat en diverses comissions què estan 
tractant i bé, ens interessa que això es pose en marxa al més aviat possible.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Miralles. Li he de dir que, quant a la primera pregunta, vosté sap 
perfectament… li vam donar la informació del Centre de Dia. 
Sr. Secretari, anote l’abandonament del Sr. Batalla del saló de plens. 
I a més vam fer constar a tots els participants de la comissió que com era una gestió arrancada de 
l’anterior equip de govern que ens donessen compte de quines eren les propostes o les alternatives 
de funcionament d’este futur centre. Recordo que vosté també estava present en la comissió, per 
tant m’estranya que m’ho pregunte, perquè també va haver-hi una resposta. En aquell moment, la 
resposta de la Sra. Maribel Sebastià va ser, diu: “ara és problema de vostés”. Bé, esta va ser la 
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resposta, per tant m’estranya que m’ho pregunte. La realitat és que nosaltres sí que ho estem 
estudiant i, conforme fem amb tot, primer tindran complida informació vostés en la comissió pertinent 
de les propostes de viabilitat que des de l’equip de govern s’estan plantejant  per a dotar del servei 
necessari a este centre que pensem que ha d’anar unit a una futura construcció d’una residència a 
dalt, per tant, dir-li això. 
I quant al Centre Especial d’Ocupació, bé, una cosa és acabar obres o instal·lacions i l’altra és ficar 
en marxa programes o societats o entitats que puguen donar este servei. La realitat és que no hi ha 
res preparat i a vegades fer obres costa però posar en marxa serveis és molt més complex, i clar, no 
hi ha cap de preparat. També és veritat que es va formalitzar un conveni amb una empresa, en este 
cas amb el projecte Castor, amb l’empresa ESCAL UGS, amb la qual es volia vincular este Centre 
Especial d’Ocupació en un tipus d’atencions en la zona que limita al projecte, que clar, difícilment té 
viabilitat. Exclusivament un centre especial d’ocupació per a això, i clar estes qüestions queden molt 
bé davant els micròfons però la realitat i la possibilitat d’ocupació… tal com està en una xicoteta 
memòria que vostés tenien en esta documentació, pensen que parlen de set o deu persones. I si deu 
persones ha de ser la capacitat laboral que ha de formar part d’este centre especial, doncs bé, em 
permetran que diga que la possibilitat d’ocupació és molt baixeta, però bé s’ha d’estudiar i s’ha de 
buscar la viabilitat i, per tant, que no supose un cost molt més elevat a este Ajuntament posar en 
marxa este centre. Per tant, he de dir-li que s’està estudiant. El regidor Juan Amat té tot el temps 
dedicat actualment a posar en marxa el Centre Especial d’Ocupació, està plenament implicat a 
intentar vincular tots aquells serveis que puguem oferir des de l’Ajuntament per a completar-lo, que 
siga el més eficient possible i, com la resposta anterior, vostés seran els primers a assabentar-se de 
quina serà la proposta que des de l’equip de govern es vol portar a terme per a això. 
Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet: Gràcies Sr. Alcalde. Bé, crec recordar que el mes passat li vaig fer la pregunta de com 
estaria la recepció del col·legi Manuel Foguet, em va dir que ja s’informaria i s’hi interessaria. Bé, vist 
que va vindre el conseller, suposo que una de les preguntes que li devia fer és què passa amb el 
col·legi Manuel Foguet, si ja una vegada per totes el recepcionarem perquè estava en un punt mort 
de tots eixos manteniments que fan falta a eixa escola. Espero que ara em donarà la contestació. 
Aprofitant també que va vindre el conseller suposo que també li devia dir el malestar que hi ha 
perquè moltíssimes, moltíssimes famílies encara no hem cobrat eixes subvencions de llibres de text 
per als joves. Esta Generalitat es veu que no té molts de diners perquè estem al mes de desembre, 
els altres anys al mes de setembre, ingressava eixe cost, eixa subvenció. Per tant, li devia recordar 
al conseller que s’espavile una mica, perquè la gent ja se’n cansa i en temps així necessitem que 
s’ingressen eixes subvencions, ja que està previst fer-les. 
I ja per acabar només un prec, un prec que m’ha sabut mal. Este matí a tres quarts d’una, m’he 
assabentat per una persona del carrer, que vostés han inaugurat una bomba carro o el carro bomba 
de patrimoni vinarossenc, quan no han tingut la delicadesa d’enviar un SMS o fer una trucada de 
telèfon, al menys, al menys, als portaveus de cada grup. Perquè crec que sent un patrimoni de tots 
els vinarossencs, no només calia estar l’equip de govern allí present, a eixa inauguració, sinó que la 
resta de grups també hauríem d’estar presents en eixa alegria que el nostre poble ha tingut per 
restaurar una de les peces més importants que tenim al nostre poble, ja que és una peça de gran 
rellevància, no només a l’Estat espanyol  sinó a tot Europa. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Fontanet. Començaré pel final i li diré que, sobre el prec, bé, li demano 
disculpes si ha sigut així i a tots els portaveus i membres desconec si se’ls havia comunicat. Vull dir, 
la voluntat, vosté sap de sobra que no és esta i si s’ha produït així els demano disculpes. No puc fer 
res més, lamento que s’haja produït, entenc el seu malestar i simplement… i recordar-li que està en 
exposició al mercat i està a la disposició de tots els vinarossencs. Jo en este cas només puc fer el 
que he fet, demanar-li disculpes pel fet produït. 
Quant a la primera qüestió li he de dir que sí. Evidentment, en el tema del Manuel Foguet li vam 
comentar que és una qüestió que està pendent d’inaugurar i de recepccionar per part de l’Ajuntament 
les qüestions que li competen. Per tant, es va interessar i va dir que la seua agenda, amb la 
disponibilitat… que mirarà que siga el més breu possible, així ens ho va informar, inclús amb 
posterioritat a la visita que ha tingut a Vinaròs em consta que per part del Sr. Adell, ja ha tingut 
reunions amb el director general, en este cas de Centres, el Sr. Rafa Carbonell, ja que està en la 
línia de poder fer esta acció. 
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En el segon cas, el mateix. Li dic que és el primer trasllat que tinc, que no s’han  encara liquidat les 
beques de llibres. Em pareix que sí, que és veritat que la Conselleria, i en este cas el conseller, és 
conscient que poden haver-hi certs retards, ho va manifestar aquí, amb la presència i va donar 
compte dels pressupostos de la Generalitat que, evidentment, hi ha dificultats econòmiques com és 
normal i com nosaltres també les hem patides i saben que les hem expressades aquí en moments 
determinats, però crec que està en la línia de poder solucionar-se al més prompte possible. Però bé, 
de totes formes m’interessaré pel tema. Gràcies. 
Sr. Romeu. 
 
Sr. Romeu: Sr. Alcalde, no li farem preguntes, li les farem per escrit. Volem comprovar que la 
tecnologia funciona bé perquè les preguntes, que li les farem per escrit, es puguen reproduir i siga 
coneixedora l’opinió pública. Però per fer la prova, li’n faig una, perquè ha sortit el Centre Especial 
d’Ocupació i el conveni que es va signar amb el projecte Castor. Després de sis mesos que està com 
a alcalde, el conveni l’ha localitzat, el té a les seus mans, el conveni? Sí o no? 
 
Sr. Alcalde: És breu la resposta. El tinc, i no perquè el localitzés a l’Ajuntament i davant està el 
secretari. Davant de la pregunta que li vaig fer el secretari desconeixia que estigués a disposició de 
l’Ajuntament. Després es va preguntar als funcionaris i evidentment està arxivat però he de dir-li que 
nosaltres el vam localitzar fent sol·licitud a l’empresa que ens va facilitar una còpia. A partir d’eixe 
moment l’hem tingut a la nostra disposició, inclús sap vosté que, si li ho ha comentat el Sr. Albiol, li 
vaig comentar que no teníem constància que estigués a l’Ajuntament. Jo vaig insistir al secretari que 
es revisés a través de tots els funcionaris que manegen documentació en Secretaria, per si només hi 
havia arxiu sense fer constància del dit conveni, i amb posterioritat se’m va comunicar per part del 
secretari que s’havia localitzat i estava arxivat. 
Per tant, si no hi ha cap altra qüestió, s’aixeca la sessió. Molt bona nit i bones festes, perdone un 
moment , bones festes i bon Nadal a tothom. 
 

 
S’aixeca la sessió a les 22.00 hores del dia següent al que consta a l’encapçalament, de la qual cosa 
com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.   

  
 Vist i plau 

El Secretari acctal. L’alcalde 
 

 
 
 
Jordi Romeu Granados Juan Bta. Juan Roig 
 
 
 


