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01/2012 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 16 DE GENER 
DE 2012.- 
 
A Vinaròs, sent les 13.00 hores del dia 16 de gener de 2012, 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 Granados i l’interventor municipal, Sr. Óscar Moreno 
Ayza, 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 
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 
 
EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA 
CARLA MIRALLES CASTELLÁ 
 
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.- AUTORITZACIÓ A LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA 
PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES PLUVIALS AL T.M. DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió de l’Àrea 
d’Infraestructures de data 2 de gener de 2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 3 de gener de 2012: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
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Dada cuenta del escrito remitido por la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua en 
relación con el “proyecto de evacuación de aguas pluviales en el T.M. de Vinaròs” incluido en el Plan 
Especial de apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana. 
 
Resultando que conforme dicho escrito, se requiere al Ayuntamiento para que previamente al inicio 
del procedimiento de contratación de las obras, la Corporación adopte el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Se autoriza a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua a la ocupación de los 
terrenos para la ejecución de las obras. 
 
2º.- Compromiso de asumir, desde la recepción de las obras por la Conselleria d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, el mantenimiento y conservación de las mismas. Efectuada la recepción de las 
obras por el representante de la conselleria con asistencia de un representante nombrado por el 
Ayuntamiento, la Corporación asumirá, desde ese momento, la conservación y mantenimiento de 
dichas obras, sin perjuicio de que la entrega se formalice posteriormente mediante la suscripción de 
un Acta por ambas Administraciones.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 

*** 
 
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, s’absenta de la sessió la regidora Mª Mar 
Medina. 
 

*** 
 
 
2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2011 SOBRE 
APROVACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE 
DE CENTRE DE DIA (EXP. OBRA 02/10).- Atés l’informe emés conjuntament per l’arquitecta 
municipal i per l’enginyer tècnic d’obres públiques en data 21 de desembre de 2011. 
 
Atés l’informe jurídic emés per la TAG d’Urbanisme en data 21 de desembre de 2011. 
 
No obstant l’informe emés conjuntament per la Secretaria de la Corporació i per la Intervenció de 
Fons municipal en data 21 de desembre de 2011. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 3 de gener de 2012. 
 
Atés el decret de l’Alcaldia de data 21 de desembre de 2011: 
 
“DECRET: Vinaròs, 21 de desembre de 2011. 
 
En relació amb l’expedient que s’ha tramitat per a l’aprovació de la modificació contractual consistent en 
preus contradictoris del PROJECTE I OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE DIA (EXP. 
OBRES 02/10). 
 
Vist l’informe favorable emés per l’arquitecta municipal i l’enginyer d’Obres Públiques municipal, del dia de 
la data. 
 
De conformitat amb la proposta emesa per la TAG d’Urbanisme, del dia de la data. 
 
No obstant els informes de la Secretaria i la Intervenció del dia de la data, en els quals s’indica la 
competència per a aprovar l’expedient per part del Ple de la Corporació, i atesa la necessitat de procedir a 
la finalització de les obres a la major brevetat, al trobar-se incloses dins el FONS ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT, amb obligació d’estar totalment acabades el dia 31 de desembre de 
2011.  
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RESOLC:  
 
Primer. Acceptar l'informe elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 21 de desembre de 2011, 
pel qual es proposa l’aprovació dels preus contradictoris subscrits per la direcció facultativa i la 
representació del contractista.  
 
Segon. Aprovar la proposta de preus contradictoris de les obres compreses en el projecte de "centre de 
dia".  
 
Tercer. Considerar incorporats els preus contradictoris al projecte, a efectes de certificació de l'obra 
executada.  
 
Quart. Emplaçar al contractista per a la formalització de la modificació contractual que suposen els 
preus contradictoris aprovats, mitjançant un protocol addicional al contracte, d’acord amb el que 
estableixen els arts. 140 i 202.3 de la LCSO, dins el termini de deu dies a comptar des del següent de la 
notificació d'aquests acord.  
 
Cinquè. Notificar els presentes acords als interessats, amb indicació dels recursos procedents, juntament 
amb una còpia de l'informe del director facultatiu de l'obra i del responsable del contracte, i a la 
Intervenció General Municipal, al seu efectes.  
 
Sisè. D'acord amb el que disposa l'article 29.1 i 2 de la LCSP, comunicar la modificació autoritzada a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
Setè. Que es procedisca a l’execució immediata de la present resolució, així com al sotmetiment a 
ratificació pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, ratificar el Decret de l’Alcaldia 
indicat.  
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13.10 hores del dia 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 
 


