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02/2012 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE GENER DE 
2012.-  
 
A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 26 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 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, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 22-12-11, 26-12-
11 I 16-01-12.- La Presidència informa que es retira l’acta de data 22-12-11 als efectes de la seua 
revisió. 
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Se sotmeten a aprovació els esborrany de les actes de les sessions celebrades els dies 26-12-11 i 
16-01-12 que prèviament s’han distribuït a tots els membres, juntament amb la convocatòria i l’ordre 
del dia de la present sessió. 
 
La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació als esborranys 
de les actes assenyalades 
 
D’acord amb l’anterior s’aproven per majoria les actes dels dies 26-12-11 i 16-01-12, amb 20 vots a 
favor (11 vots PP, 6 vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI), i 1 vot en contra (ESQUERRA). 
 
 
 
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 desembre de 2011, així com els incorporats 
com annex. 
 
3.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’EXECUCIÓ COMPTABLE DEL 4rt TRIMESTRE 2011.- 
D’acord amb el que estableix la base 44ª de les del vigent Pressupost Municipal en relació al que 
disposa l’article 207 del Texte Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, es dóna compte al 
ple de la corporació de l’execució comptable del quart trimestre de 2011. 
 

4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACOMPLIMENT / INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT.- 
Es dóna compte de l’informe de la Tresoreria municipal, de data 19 de gener de 2012, relatiu a la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials: 
 
“ASUNTO: INFORME DE TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO 
DE OBLIGACIONES (CUARTO TRIMESTRE 2011) 
 
El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido el artículo 4.3 de la Ley 15/2010 de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad  en las operaciones comerciales, que textualmente dice lo siguiente: “Morosidad 
de las Administraciones Públicas... 3. Los Tesoreros o, en su defecto Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se  incumpliendo el 
plazo. 
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación Local, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. (...)” 
 
1. OBLIGACIONES PAGADAS. CUMPLMIENTO DE PLAZOS. 

 
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal se desprende que durante el presente ejercicio 
2011 (hasta 31/12/2011), se ha atendido el pago de obligaciones por un importe global 8.667.691,71 
€, cuyo pago se ha producido de la manera siguiente: 

 

  IMPORTE % 

OBLIGACIONES PAGADAS EN PLAZO 6.479.708,63 € 74,76% 

DEMORA DE PAGO DE 1 A 30 DIAS 1.085.765,46 € 12,53% 
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DEMORA DE PAGO DE 31 A 90 DIAS 521.137,05 € 6,01% 

DEMORA DE PAGO DE 91 A 180 DIAS 454.925,30 € 5,25% 

DEMORA DE PAGO DE MAS DE 180 DIAS 126.155,27 € 1,46% 

TOTAL 8.667.691,71 100% 
 

2. OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO. 

 
De los datos obrantes en la Contabilidad Municipal se desprende la existencia de facturas que, 
habiendo sido reconocida la obligación que justifican, no han sido pagadas dentro del plazo 
establecido al efecto: 
 

FACTURAS CONTABILIZADAS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

APLIC. PRESUPUEST. Nº 
FACT. 

IMPORTE 
TOTAL DEMORA HASTA 30 D ENTRE 31-90 D ENTRE 91 Y 180 D MAS DE 181 D 

Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE 

2011/10/920/21202 1 573,48   0 0,00   1 573,48   0 0,00   0 0,00   

2011/10/920/21400 2 1.276,50   0 0,00   1 269,04   1 1.007,46   0 0,00   

2011/10/920/22001 1 95,00   1 95,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/10/920/22100 3 62.130,70   1 2.631,29   2 59.499,41   0 0,00   0 0,00   

2011/10/920/22103 7 9.847,01   1 2.722,05   3 7.124,92   0 0,00   3 0,04   

2011/10/920/22200 1 4.111,40   0 0,00   1 4.111,40   0 0,00   0 0,00   

2011/10/920/22201 2 5.184,02   0 0,00   1 5.183,96   0 0,00   1 0,06   

2011/10/920/22601 2 1.671,10   2 1.671,10   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/10/920/22699 5 1.623,10   1 183,15   2 189,35   0 0,00   2 1.250,60   

2011/11/134/22699 1 1.213,38   0 0,00   0 0,00   0 0,00   1 1.213,38   

2011/11/324/21300 1 415,37   1 415,37   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

FACTURAS CONTABILIZADAS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

APLIC. PRESUPUEST. Nº 
FACT. 

IMPORTE 
TOTAL DEMORA HASTA 30 D ENTRE 31-90 D ENTRE 91 Y 180 D MAS DE 181 D 

Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE 

2011/11/324/22699 1 120,18   0 0,00   1 120,18   0 0,00   0 0,00   

2011/12/132/21300 2 163,13   1 137,17   1 25,96   0 0,00   0 0,00   

2011/12/132/21400 7 186,20   1 4,27   6 181,93   0 0,00   0 0,00   

2011/12/132/22000 1 4,84   1 4,84   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/12/155/21301 4 1.277,79   2 599,01   2 678,78   0 0,00   0 0,00   

2011/13/150/21200 62 21.790,85   12 4.574,48   39 8.181,09   10 1.240,95   1 7.794,33   

2011/13/150/21300 7 4.214,86   6 4.112,61   1 102,25   0 0,00   0 0,00   

2011/13/150/22000 7 838,71   2 175,36   4 627,32   1 36,03   0 0,00   

2011/13/150/22706 5 4.467,84   2 194,70   1 1.729,97   1 1.977,11   1 566,06   
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2011/14/155/21000 132 106.528,87   6 13.392,81   75 38.748,58   50 35.009,71   1 19.377,77   

2011/14/155/21200 1 994,09   0 0,00   1 994,09   0 0,00   0 0,00   

2011/14/155/22003 11 1.719,21   4 841,81   4 662,47   3 214,93   0 0,00   

2011/14/155/62300 1 105,02   1 105,02   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/14/162/21300 1 5.208,58   0 0,00   1 5.208,58   0 0,00   0 0,00   

2011/14/162/22799 7 84.459,92   4 520,12   2 2.126,17   1 81.813,63   0 0,00   

2011/14/164/21200 1 29,44   1 29,44   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/14/164/21300 3 222,03   1 168,39   2 53,64   0 0,00   0 0,00   

2011/14/164/22699 1 123,71   0 0,00   1 123,71   0 0,00   0 0,00   

2011/15/920/16008 2 2.092,17   1 1.665,00   0 0,00   1 427,17   0 0,00   

2011/15/926/20300 5 1.388,35   4 1.189,53   1 198,82   0 0,00   0 0,00   

2011/16/230/22699 2 85,89   0 0,00   1 9,44   1 76,45   0 0,00   

2011/16/231/22699 5 436,25   1 63,64   4 372,61   0 0,00   0 0,00   

2011/16/337/22699 4 2.150,78   1 590,00   2 760,78   0 0,00   1 800,00   

2011/17/320/21200 3 54,18   1 8,70   2 45,48   0 0,00   0 0,00   

2011/17/320/22110 2 104,94   0 0,00   2 104,94   0 0,00   0 0,00   

2011/17/320/22699 3 723,59   0 0,00   3 723,59   0 0,00   0 0,00   

FACTURAS CONTABILIZADAS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

APLIC. PRESUPUEST. Nº 
FACT. 

IMPORTE 
TOTAL DEMORA HASTA 30 D ENTRE 31-90 D ENTRE 91 Y 180 D MAS DE 181 D 

Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE Nº FACT. IMPORTE 

2011/17/324/22000 1 9,44   1 9,44   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/17/304/22699 14 5.748,67   6 1.869,06   5 3.667,81   3 211,80   0 0,00   

2011/17/341/22609 5 1.505,62   2 170,01   1 123,51   2 1.212,10   0 0,00   

2011/17/342/21200 8 7.137,42   2 949,10   5 6.123,42   1 64,90   0 0,00   

2011/18/330/22602 3 1.589,58   1 45,85   2 1.543,73   0 0,00   0 0,00   

2011/18/330/22699 7 876,55   6 640,55   1 236,00   0 0,00   0 0,00   

2011/18/332/22603 1 2.360,00   1 2.360,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/18/334/2201 1 253,40   1 253,40   0 0,00   0 0,00   0 0,00   

2011/18/334/22609 5 3.466,57   1 1.666,57   2 1.200,00   0 0,00   2 600,00   

2011/18/335/20300 1 880,52   0 0,00   1 880,52   0 0,00   0 0,00   

2011/19/432/22605 1 1.740,50   0 0,00   1 1.740,50   0 0,00   0 0,00   

2011/19/432/22699 1 191,16   0 0,00   1 191,16   0 0,00   0 0,00   

TOTAL GNRAL 354 353.391,91   80 44.058,84  186 154.438,59  75 123.292,24   13 31.602,24  
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5.- SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA A LA GENERALITAT VALENCIANA PER A 
L’EDUCACIÓ PERMANENT D’ADULTS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
Econòmica de data 23 de gener de 2012. 
 
Atesa la proposta emesa pel president del Consell Municipal FPA de data 19 de gener de 2012 i 
fiscalitzada de conformitat per la Intervenció municipal de Fons: 
 
“Proposta de la presidència de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Formació de 
persones adultes: 
Vista l’ordre de 29 de desembre de 2011, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la 
qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense 
finalitat lucrativa que realitzen l’educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant 
l’exercici 2012,  
 
Vist l’informe de la regidora de governació i de l’enginyer informàtic de l’Ajuntament,  
 
I vista la base quarta de l’annex 1, proposo al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió 
informativa corresponent, l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Formació i Educació  ajuda per un valor de 67.000  €, 
fent constar que les partides pressupostàries establertes per al manteniment d’activitats de Formació 
de Persones Adultes per a l’exercici 2012 (reflexades a l’annex II.a de la sol·licitud) són les que 
s’enumeren a continuació, especificant  la quantitat destinada a les activitats esmentades :  
 
324 13000 Retribucions bàsiques laborals 13.305,24 

324 13001 Complementàries laboral 12.633,96 

324 13100 Retribucions monitors  61.822’91 

330 13000 Retribucions personal neteja 21.801,75 

324 21300 Reparacions i manteniment, instal·lacions i 
altres  

300 

324 20500 Arrendaments mobiliari i estris 300 

324 22001 Material d’oficina 2.500 

324 22300 Transports 100 

324 22602 Publicitat i propaganda 1.000 

324 22699 Despeses diverses 5.700 

324 22706 Estudis i treballs tècnics 4.000 

324 23001 Dietes del personal 200 
920 22200 Comunicacions telefòniques 3.015 
324 63300 Maquinària, instal·lacions 1500 

211 16000 Seguretat Social  38.347,35 
 

    
per import total de  166.526,21 

 
(Les dades econòmiques provenen del pressupost prorrogat del 2011, ja que a data d’avui el 
pressupost del 2012 encara no ha estat aprovat definitivament) 
 
Segon: Assumir el compromís de l’Ajuntament de Vinaròs de complir les obligacions que es deriven 
de la recepció de la subvenció, en cas de resultar beneficiari.” 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea Econòmica de data 23 de gener de 2012. 
 
Atesos els informes emesos per la Tresoreria municipal de data 19 de gener de 2012. 
 
Atés l’informe de fiscalització emés per la Intervenció municipal de Fons de data 23 de gener de 
2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2012: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
D. Juan Bautista Juan Roig, Alcalde de este Ayuntamiento, 
 

Vista la Providencia de la Alcaldía ordenando la tramitación del expediente necesario para la modificación de 
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalaciones de 
quioscos, mesas y sillas con finalidad lucrativa y puestos barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones 
situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, en los 
siguientes aspectos: 

1. Que se introduzcan tarifas diferenciadas para cada una de las ocupaciones previstas en la nueva 
ordenanza general reguladora de la ocupación de la vía pública para terrazas y quiscos, esto es, para 4, 8 
y 12 meses. 

2. Que se actualicen las tarifas de las terrazas y quiscos en atención al IPC. 
3. Que se establezca para dichas tarifas de terrazas y quioscos, una zona diferenciada constituida por PS. 

BLASCO IBAÑEZ, AV. COLÓN, PS. SAN PEDRO, TR. SAFONT, PZ. SAN ANTONIO , PZ. SAN 
AGUSTIÍN, C/ MAYOR, Y ZONA COLINDANTE CON EL PUERTO, a la que, atendiendo a su 
mayor rentabilidad comercial, se le establezca una tarifa incrementada respecto del resto. 

 
Visto el informe técnico económico emitido por la Tesorera del Ayuntamiento de 18 enero de 2012. 
 
PROPONGO AL PLENO, previo informe de fiscalización de la Intervención y 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 de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por instalaciones de quioscos, mesas 
y sillas con finalidad lucrativa y puestos barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones 
situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico: 

 
 Artículo 4.1. Quedará redactado de la siguiente manera: 

“La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada, y en su caso, al periodo de ocupación y a la 
zona donde se ubica dicha ocupación. 
A esto efectos , se establecen dos zonas diferenciadas dentro del municipio:  

 Zona 1. Integrada por: PS. BLASCO IBAÑEZ, AV. COLÓN, PS. SAN PEDRO, TR. SAFONT, 
PZ. SAN ANTONIO , PZ. SAN AGUSTIÍN, C/ MAYOR, Y ZONA COLINDANTE CON EL 
PUERTO 

 Zona 2. El resto de vías del municipio. 
 
 Artículo 4.2. A) y B). Quedarán redactado de la siguiente manera: 

“4.2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
A) Instalaciones de quioscos, venta de cupones etc. para cada zona: 
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En caso de autorizaciones por periodo inferior a un año completo se prorrateará, por meses 
completos, la tarifa anteriormente indicada. 

 
B) Ocupación de mesas y sillas, hamacas, sombrillas, puestos de helados 
 

 Precio m2 
12 meses 8 meses 4 meses 

Zona 1 34,50 € 23,50 € 12,50 € 
Zona 2 32 € 22 € 11 € 
 
 

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 11 vots a favor (PP), 7 vots en contra (6 vots PSPV-PSOE i 1 vot PVI), i 3 abstencions 
(2 abstencions BLOC i 1 abstenció ESQUERRA). 
 
 
 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES 
INSTAL·LACIONS I OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica de data 23 de gener de 2012. 
 
Atés l’informe favorable emés conjuntament per l’enginyer tècnic industrial i per l’enginyer tècnic 
d’obres públiques de data 23 de gener de 2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 16 de gener de 2012, informada favorablement per la 
Secretaria General de la Corporació: 
 

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

ASSUMPTE: ORDENANÇA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
 
En relació amb la voluntat d’aquesta Corporació de dur a terme una nova reglamentació de 
l’ocupació de la via pública per part d’activitats que duen a terme els particulars.  
 
Atés que, per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha elaborat una nova ORDENANÇA 
REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS I OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA DE 
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, que recull un ús més adequat a les condicions actuals dels espais 
públics, d’acord amb les característiques dels mateixos.  
 
Vist que la proposta d’aprovació de l’Ordenança de referència va ser objecte de dictamen per part de 
la Comissió Informativa de l’Àrea Governativa en sessió de data 10 de gener de 2012.  

Precio m2/año 
ZONA 1 

Precio m2/año 
ZONA 2 

51,75 € 48,75 € 
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Atés que s’ha vist necessari modificar el contingut de l’art. 51.2 d’aquesta Ordenança, per tal 
d’incorporar les diferents modalitats d’ocupació de temporada, d’acord amb el següent:  
“- Temporada A: se otorgarán con vigencia desde el 1 de marzo al 31 de octubre. 
- Temporada B: se otorgarán con vigencia desde el 1 de junio al 30 de septiembre.” 
 
És per aquesta raó que, previ nou dictamen de la Comissió Informativa corresponent.  

 

PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment l’ ORDENANÇA REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS I 
OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.  

  
Segon.- Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública i audiència a les persones interessades 
per un termini de trenta dies amb la prèvia publicació de l’ordenança al BOP i Tauler d’Edictes, per 
tal que puguen presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
fins aleshores provisional.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 13 vots a favor (11 vots PP i 2 vots BLOC) i 8 vots en contra (6 vots PSPV-PSOE, 1 vot 
PVI i 1 vot ESQUERRA). 
 
 
 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE 
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Governativa 
de data 10 de gener de 2012. 
 
Atesa la proposta de la Regidoria de Governació de data 3 de gener de 2012, informada 
favorablement per la Secretaria General de la Corporació: 
 

“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ 

ASSUMPTE: ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
En relació amb la voluntat d’aquesta Corporació de dur a terme una reglamentació de la convivència 
ciutadana local, atés el necessari establiment d’un marc de drets i obligacions estable per a la 
ciutadania. 
 
Atés que, per part d’aquesta Regidoria s’ha elaborat una nova ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, que recull l’ús adequat dels béns i instal·lacions 
que es posen a disposició del públic i la reta d’elements que conformen l’espai urbà comú a tots i 
totes.   
 
És per aquesta raó que  

 

PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment l’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE 
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.  



 

9/18 

  
Segon.- Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública i audiència a les persones interessades 
per un termini de trenta dies amb la prèvia publicació de l’ordenança al BOP i Tauler d’Edictes, per 
tal que puguen presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
fins aleshores provisional.” 
 
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). 
 
 
 
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A L’EXERCICI DE LA 
POTESTAD SANCIONADORA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa de l’Àrea Governativa de data 10 de gener de 2012. 
 
Atesa la proposta de la Regidoria de Governació de data 3 de gener de 2012, informada 
favorablement per la Secretaria General de la Corporació: 
 

“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE GOVERNACIÓ 

ASSUMPTE: REGLAMENT EXERCICI POTESTAT SANCIONADORA 

 
En relació amb la voluntat d’aquesta Corporació de dur a terme una reglamentació de la potestat 
sancionadora municipal, aplicable en defecte de normativa estatal establerta específicament al 
respecte.  
 
Atés que, per part d’aquesta Regidoria s’ha elaborat una nou REGLAMENT PER A L’EXERCICI DE 
LA POTESTAT SANCIONADORA PER L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, que recull i desenvolupa els 
principis i regles establerts al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
És per aquesta raó que  

 

PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment el REGLAMENT PER A L’EXERCICI DE LA POTESTAT 
SANCIONADORA PER L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.  

  
Segon.- 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. 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
fins aleshores provisional.” 
 
 
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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10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS FORMULADES A L’APROVACIÓ INICIAL 
DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 23 de gener de 
2012. 
 
Atesa la proposta de la Regidora de Cultura de data 17 de gener de 2012: 
 
“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
FORMULADES A L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS DEL 
SERVEI DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 
 

Atés que per acord del Ple de la Corporació de data 22 de setembre de 2011 es va aprovar 
inicialment del Reglament de Funcionament i Ús del Servei de la Biblioteca Pública Municipal. 
 
Vist que el 8 d’octubre es va publicar al BOP de Castelló anunci d’exposició al públic per termini de 
30 dies.  
 
Atés que el dia 25 d’octubre de 2011 es va presentar escrit subscrit per Doménec Fontanet i Llàtser, 
com a portaveu del grup municipal BLOC pel qual formula dos al·legacions i propostes de 
modificació al Reglament de Funcionament i Ús del Servei de Biblioteca Pública Municipal aprovat 
inicialment pel Ple. 
  
Considerant que les al·legacions formulades pel grup municipal BLOC es concreten en les següents: 
 
1. Considera que l’horari d’atenció al públic (art. 16) hauria d’ampliar-se fins a 50 hores setmanals 
distribuïdes en un mínim de 5 dies per setmana, en lloc de 40 hores setmanals.  
 
2. Es demana facilitar sense excepcions els mitjans necessaris per a la còpia i reproducció dels fons 
de la Biblioteca. 
 
Per part d’aquesta Regidoria es realitzen les següents consideracions: 
 
- La primera al·legació hauria de ser desestimada atés que el nombre de treballadors actualment 
existent, l’horari laboral del mateix, les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament i la prohibició 
legal de contractació de nou personal fan inviable una ampliació  d’horaris de la biblioteca.  
 
- En relació amb la segona petició, es considera que, d’igual manera, hauria de desestimar-se ja que 
hi ha determinades circumstàncies, de caràcter objectiu, que limitarien la possibilitat de copiar o 
reproduir documents. Així, l’estat de conservació del document, pot requerir un tractament especial 
del mateix que impedisca aquesta còpia o reproducció. En tot cas, qualsevol desestimació de petició 
de còpia o reproducció de documents, haurà d’estar convenientment motivada i ajustar-se al principi 
d’igualtat de tracte. 
 
Atés l’anterior, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades i aprovar el text íntegre del Reglament de 
Funcionament i Ús del Servei de Biblioteca Pública Municipal en la seua redacció aprovada pel acord 
del Ple el dia 22 de setembre de 2011.  
 
Segon.- Publicar l’acord definitiu que s’adopte i el text íntegre del Reglament de Funcionament i Ús 
del Servei de Biblioteca Pública Municipal al BOP de Castelló.” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 11 vots a favor (PP), 2 vots en contra (BLOC) i 8 abstencions (6 abstencions PSPV-
PSOE, 1 abstenció PVI i 1 abstenció ESQUERRA). 
 
 
 
11.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL PROJECTE TÈCNIC PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE DE SECCIONAMENT INDEPENDENT AMB NÚMERO CS-179/11 I 
PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA NÚMERO CS-178/11.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures de data 23 de gener de 2012. 
 
Atesa la proposició de l’Alcaldia de data 5 de gener de 2012: 
 
“Visto el proyecto técnico para la INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE SECCIONAMIENTO 
INDEPENDIENTE CON NUMERO CS-179/11 y PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE LINEA 
SUBTERRANEA NUMERO CS-178/11, para el edificio de Centro de Conocimiento, ubicado en la 
calle Arcipreste Sirisi, redactado por José Luis Dolz Diago. 
 
La alcaldía somete a Dictamen para su aprobación por el Pleno, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. las siguientes instalaciones para el 
edificio de Centro de Conocimiento, ubicado en la calle Arcipreste Sirisi: 

 La instalación de una línea subterránea con número de proyecto CS-178/11. 
 Centro de Seccionamiento independiente con número de proyecto CS-179/11. 

 
SEGUNDO.- En los terrenos de propiedad municipal donde existen tendidos de líneas eléctricas de 
baja y media tensión, se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. o empresa sucesora, el 
paso de personal, vehículos y materiales, a cualquier hora del día, así como para el establecimiento, 
permanencia y reparación a que hubiera lugar en el futuro, de las instalaciones eléctricas en este 
párrafo indicadas. 
 
TERCERO.- Garantizar su buen funcionamiento y reparación a cargo del Ayuntamiento por un 
periodo de un año para obra vista y tres para obra oculta. 
 
CUARTO.- La cesión se realiza libre de cargas y gravámenes sin cargo pendiente por ningún 
concepto y sin que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. se subrogue en obligación personal alguna, 
que el Ayuntamiento hubiera podido contraer con personas físicas, jurídicas o administraciones 
públicas. 
 
QUINTO.- Autorizar a que Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. la colocación y permanencia, en las 
debidas condiciones reglamentarias de apoyos y de los conductores correspondientes, así como 
para sustituir o reparar los postes y conductores, cuando por el mal estado de los mismos sea 
preciso. Autorización que se hace extensiva a quien en lo sucesivo corresponda la titularidad y 
responsabilidad de la línea. 
 
SEXTO.- Notificar el acuerdo a la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. en la forma 
legalmente establecida.” 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
12- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC EN CONTRA DE LES 
RETALLADES DEL CONSELL EN L’ENSENYAMENT.- El Sr. Fontanet justifica la urgència de la 
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proposta presentada pel Grup Municipal BLOC, en el propi contingut de la moció.  
Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar la urgència. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC en contra de les retallades del Consell en 
l’ensenyament: 
 
“MOCIÓ EN CONTRA DE LES RETALLADES DEL CONSELL EN L’ENSENYAMENT 
 
Domènec Fontanet i Llátser 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 
 
Recentment la Generalitat Valenciana ha aprovat El Decret llei 1 / 2012, de 5 de gener, del 
Consell, de mesures urgents per a la Reducció del Dèficit en la Comunitat Valenciana, que 
afecta greument als drets laborals i retribucions de centenars de milers de valencians i 
valencianes. 
 
Aquestes mesures es justifiquen per la greu situació econòmica que pateix la Generalitat 
Valenciana. 
 
Els pares i mares del País Valencià han de saber que les despeses de funcionament dels 
centres educatius públics no s’han rebut puntualment. 
 
La crisi no la han provocada els treballadors, ni tampoc la ciutadania en general. Està 
acceptat que la causa ha estat la especulació del capital realitzada per aquells que el 
controlen (grups de pressió, banca, etc.). 
 
Així doncs, si els causants de la crisi no han estat els treballadors i si la situació al nostre 
país és més greu que en altres regions, de cap manera es pot justificar que el governants de 
la Generalitat (els mateixos durant molts anys) puguen adoptar mesures per a combatre el 
deute assolit, perjudicant principal i majoritàriament als més febles, els assalariats i els 
empleats públics: 
 
Les retallades afecten a tota la població que veuran minvats els serveis públics. En educació 
concretament: 
 
Incertesa de la convocatòria de beques de llibres i bonollibres. 
Retallades en la concessió de beques de menjador. 
Reducció econòmica per despeses de funcionament als centres educatius. 
Retallades de personal. 
No substitució de les baixes laborals. 
Sobrecarregar els centres d’alumnat per no crear-ne més (aules, centres,...). 
 
Una de les mesures de pressió del professorat és de suspendre, de manera temporal, la 
col·laboració en totes aquelles activitats voluntàries – concursos, sortides, excursions, 
celebracions – en les qual participàvem fins ara. 
 



 

13/18 

Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS 
proposem al plenari de l’Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat per a que retire del Decret Llei de forma 
immediata. 
 
Segon.- Instar obrir una veritable negociació amb els sindicats per a intentar optimitzar les 
plantilles, els serveis i racionalitzar l’Administració sense disminuir els serveis. 
 
Tercer.- Instar a reduir el deute eliminant els grans events deficitaris, tot i estudiant 
alternatives d’ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners 
defraudats a l’erari públic en la gestió d’empreses públiques, aplicant mesures fiscals que 
graven l’especulació, recuperant els impostos de donacions, successions i patrimoni, 
eliminar els sobrecostos incommesurables en la construcció d’edificis emblemàtics, etc. 
 
Quart.- Donar compte del present acord, al President de la Generalitat i als grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes.” 
 

Sotmesa a votació la moció anterior es desestima per majoria d’11 vots en contra (PP) i 10 vots a 
favor (6 vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA). 
 

13.-PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
Sr. Alcalde: Punt núm.13. Precs… Alguatzil (uns segons de silenci.) Alguna pregunta? Sr. Batalla. 
 
Sr. Batalla: Bé. La primera pregunta és si té previst el govern municipal la defensa jurídica d’aquells 
treballadors que no obeïsquen les persones que han d'obeir, em refereixo als treballadors de la 
brigada municipal.  
Segona pregunta, si té l'Ajuntament un registre de les empreses de subministrament que acudeixen 
regularment a serveis i si podem tindre accés a esta base de dades els regidors.  
En tercer lloc, per altra banda, també voldria dir que s'anuncia l'Ajuntament de Vinaròs, fa els seus 
anuncis, en un periòdic de màxima difusió provincial pel que fa a qüestions administratives. La meua 
pregunta és si seguirem gastant diners en este mateix mitjà que té ingressos, en concepte de 
publicitat, per publicitat d'explotació sexual de dones i homes, com és el cas del periòdic 
Mediterráneo.  
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 zona blava s'acabava per incompliment de l'empresa i dijous 
s'assignava a una empresa nova este servei de zona blava. Voldria saber també la rendibilitat que hi 
ha hagut des de l'entrada en marxa d'este nou servei de vigilància horària, la repercussió que ha 
tingut pel que fa a ingressos, de diners, a l'Ajuntament de Vinaròs. Estic repetint l'acta de l'altre dia 
però com que no s'ha contestat… 
També m'agradaria saber si es tenen en compte les queixes del veïnat de l'avinguda de Tarragona, 
de Fora del Forat… respecte de sorolls en Carnaval, festes i tota la normativa de no aparcament que 
hi ha en dimecres i dijous. 
Pel que fa a les noves preguntes, que tampoc seran contestades, també m'agradaria fer referència 
a… com està la investigació al voltant de la planta, el permís era de biomassa però em sembla que 
és compostatge, que hi ha allà, a la carretera d'Ulldecona, crec que és la nau 22, on hi ha repetides 
denúncies pel que fa a contaminació atmosfèrica. 
Una altra pregunta és si ha recepcionat ja el pàrquing del passeig amb goteres, si s’ha recepcionat 
amb goteres. 
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Una altra pregunta és què passarà ara amb la faena que feia abans l'empresa Desguaces Vinaroz, a 
la qual se li ha retirat este servei.  
Una pregunta més. En quin punt es troba l'assignació a una empresa. Em refereixo al concurs que hi 
ha d'empreses i presentació d'ofertes pel que fa al control de la zona blava. 
Vist que aquí hi havia 5 milions d'immigrants i no 4 com s'havia dit, he vist en la documentació d'este 
mes que hi havia una baixa pel que fa a la plaça de mediador intercultural en Benestar Social. És per 
saber si tornarà a obrir-se, a donar opció a ocupar esta plaça tenint en compte la població que hi ha 
estrangera a Vinaròs.  
Per altra banda també m'agradaria saber en quin punt està el compliment del reglament del Diariet, 
estos reglaments que vostés ens tiren en cara, que no participem mai en la seua elaboració, sobretot 
tenint en compte que la seua dedicació absoluta li impedeix acudir a les reunions del consell de 
redacció i que ha provocat que el representat d'Esquerra Republicana l'abandone per incompliment. 
És curiós que vostés fan un nou reglament i l'incompleixen només entrar en marxa. 
I l'altra pregunta serà, si en estos espais tancats del passeig es podrà fumar o no. 
I l'última pregunta és: en quin moment es troba l'aplicació de l'Agenda 21? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Batalla. L'últim plenari li vaig donar una resposta, per tant no diga que no ho vaig fer 
perquè li vaig donar complida resposta al conjunt i van tindre una resposta única al conjunt de les 
seues preguntes. El que li torno a reiterar és que donat que li vaig comentar que vosté va fer una 
afirmació molt tendenciosa, inculpatòria fins i tot, li vaig demanar que rectifiqués o ho demostrés. I 
mentre vosté estiga en eixa actitud des d'esta presidència se li mantindrà allò que li vaig respondre 
en l'anterior sessió plenària. Gràcies. Més preguntes? 
Per favor, no té la paraula. Més preguntes 
 
Sr. Batalla: Em permet... 
 
Sr. Alcalde: Secretari, què ens pot dir al voltant del que manifesta en veu alta el representant 
d’Esquerra Vinaròs, el Sr. Batalla? (50 segons de silenci) Mire, el secretari farà ara lectura de l'article 
75, l'únic que veu que puga fer referència a allò que vosté consulta però vull dir-li que en este 
Ajuntament i en sessió de portaveus vam quedar com es configurarien i com es donaria resposta i, 
per tant, és la Corporació i és la Presidència la que li va donar les instruccions de com es faria i vosté 
hi va estar d'acord. De totes maneres li donarà lectura de l'article 75 perquè ho tinga clar. 
 
Secretari: L'article 75 fa referència a: “En cualquier estado del debate, cualquier concejal podrá pedir 
que se cumplan las normas de procedimiento aplicables a la sesión. A este efecto, deberá citar el 
artículo o artículos cuya aplicación reclama. No cabrá por este motivo debate alguno, debiendo 
acatarse la resolución que la Presidencia adopte, a la vista de la alegación presentada”. I també: 
“Cualquier concejal podrá pedir también, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las 
normas o documentos que sean conducentes a la ilustración de la materia que se trate. La 
Presidencia podrá denegar la petición de las lecturas que no considere pertinentes o necesarias.” 
 
Sr. Alcalde: Sra. Miralles, té alguna pregunta? 
 
Sra. Miralles: Gràcies, Sr. Alcalde. Jo, la pregunta que li volia fer és que s'han apropat al nostre 
partit alguns propietaris de Vinaròs perquè estan rebent liquidacions informatives de l'IBI. I aleshores, 
a les paperetes no consta clarament, no s’especifica clarament este concepte però sí que quan s'han 
adreçat a Contribucions els han dit que correspon a les revisions de l'IBI per un increment del valor 
cadastral de la seua vivenda de l'any 2007 al 2011. És a dir, s'estan revisant estos 5 anys. Aleshores 
la meua pregunta és que si això és verídic, perquè jo he vist una papereta de contribucions, perquè a 
part està afectat un familiar meu. Li pregunto perquè si això és així, representarà un increment per a 
les arques municipals, un augment molt quantiós, perquè clar, és una revisió de 5 anys en exercici. 
La meua pregunta, que li volia fer, és: en el pressupost del 2012 s'ha tingut en compte esta nova 
entrada d'ingressos? Hi estan reflectits? I si hi estan reflectits, saben a quina partida estan o bé a 
quina partida poden estar? I després, més o menys a quant pot ascendir? 
L'altra pregunta que li volia fer, la segona. En el mes de novembre, Sr. Alcalde, se'n recorda?, vam 
demanar tots els grups polítics que ajornés… bé van fer una moció per ajornar el deute i aleshores jo 
li vaig demanar a vosté que també m'agradaria que tirés endavant la reclamació dels 58 milions que 
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li corresponien a l'Ajuntament per la reparcel·lació de Fora del Forat i que estaven en mans de la 
Generalitat. Vosté em va dir que s'hi interessaria i, aleshores, m'agradaria saber com està este 
tràmit. 
L'altra pregunta és, també, si ja tenim alguna cosa concreta, si ja tenen clar com està la tramitació 
del Centre Especial d'Ocupació. Si ja s'ha gestionat, quin model de gestió se seguirà…  
L'altre és un prec que ja li vaig fer el mes de setembre i potser va més adreçat al Sr. Tàrrega, que és 
el de Serveis, perquè li vaig pregar que a la plaça de la Mera hi ha una sèrie de forats que estaven 
davant de la zona d'esbarjo, d'oci dels xiquets, en els quals hi ha hagut algunes caigudes 
repetidament i m'han demanat en reiterades ocasions que li faça arribar que es repare al més aviat 
possible. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Miralles. En principi, el prec com que el regidor l'ha sentit, l'atendrà. Si no, 
en farem el seguiment. 
Respecte a la tercera qüestió que planteja i començant per darrere, com vam quedar, vaig traslladar 
a Secretaria que mirés la situació i no em consta cap informació. No sé si s'ha trobat, està traslladat, 
vosté mateixa pot preguntar el dia que vulga a Secretaria i l'expedient, si està, el reclamarem com 
correspon. 
He de dir-li també com està la tramitació del Centre Especial d'Ocupació. Estem en això, perquè clar, 
perquè de Centre Especial d’Ocupació vostés no en van deixar cap, de centre, i com no en van 
deixar cap i no n'hi havia cap de definit, doncs l'hem de definir, però estem en això. El gran problema 
és que si el Centre Especial d’Ocupació l'ha d'assumir l'Ajuntament és un cost. Si l'ha d'assumir 
altres qüestions que han de venir derivades, com és la gestió del manteniment dels terrenys de la 
planta de Castor, és un altre. Però ja els avanço, i ja els ho vaig dir, que molt poques persones 
poden ocupar per a aquella gestió, si no és que l'Ajuntament haja de donar, al voltant del mateix 
Centre Especial d'Ocupació, més prestacions de servei que el puguen dotar d'un personal per a 
poder tindre una certa solidesa i consistència. Però bé, que sàpiga que en breu el Sr. Amat els 
informarà adequadament, no vull anticipar una qüestió que està en esborrany i esbós quan ho crega 
oportú i pertinent el regidor responsable… evidentment, n’estarà ben informada. 
I pel que fa al tema del deute que teníem. Sí, sí que m'ha fet una pregunta respecte al deute que 
generem respecte al govern, que van fer una moció, també m'ha preguntat. O no m’ho ha preguntat? 
Que ja ho hem aconseguit, això ja està, demorada en 10 anys. M'ha preguntat com estava, ja ho 
hem aconseguit. 
 
Sra. Miralles: No, no m'ha entés, no m'ha entés, Sr. Juan.  
 
Sr. Alcalde:  Perdone, torne a formular la pregunta. 
 
Sr. Miralles: No, no m'ha entés. Jo li he comentat que en el mes de novembre quan es va presentar 
una moció per a demanar un ajornament, aleshores en Junta de Portaveus, jo li vaig comunicar que 
també es podia incloure, a més a més, reclamar a la Generalitat estos 58 milions de pessetes. 
Aleshores vosté em va dir que era millor que li fes el prec, que no es posés este punt i que li fes el 
prec a part. Jo li pregunto pel prec. Ja sé que s'ha aconseguit l'ajornament, jo li pregunto pel prec, el 
prec que li vaig fer, sí. Vosté em va comentar: “Faça’m un prec i després nosaltres seguirem la 
tramitació i intentarem a vore què ha passat i intentarem esbrinar on estan estos diners”. Jo li 
pregunto per este punt. 
 
Sr. Alcalde: Aleshores, jo ja l'he contestada i només ens queda la primera. Pel que fa al tema de 
l'IBI, no em consta que hi haja, com està dient, una revisió cadastral i, evidentmen, vostés han tingut 
els pressupostos, poden vore si hi ha ficats increments al voltant d’això, perquè em demanava si 
s'han posat en la partida pressupostària estos increments de recaptació d'IBI que puguen derivar de 
la revisió cadastral. Jo li dic que no em consta revisió cadastral, en principi. Ens informarem, però no 
em consta que s'estiga fent i evidentment si no consta li dic que difícilment pot estar posada en 
pressupostos, però bé. 
 
Sra. Miralles: La pregunta li l’he feta perquè he vist tres paperetes i esta gent s'ha dirigit a 
Contribucions… 
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Sr. Alcalde: No, no, si ja ho ha explicat, però dic que no em consta. 
 
Sra. Miralles: Li ho dic per si era sabedor o per a poder seguir este tràmit. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Sr. Moliner. 
 
Sr. Moliner: Gràcies, Sr. Alcalde. El passat mes de desembre vaig lliurar una petició de part d'alguns 
mestres i pares de l'escola Sant Sebastià per tal d'arranjar unes deficiències al pati d'infantil, davant 
del perill de caigudes i de prendre mal que tenen els xiquets i les xiquetes. En algunes converses 
amb els assessors de serveis em van assegurar que es faria per les vacances de Nadal. Un mes 
més tard vaig parlar amb ells i em van dir que ja havia d'estar fet. La meua pregunta és si tenen 
pensat fer el manteniment que pertoca a este pati i quan pensen solucionar este problema. 
La segona pregunta és, tal com vam fer en l'anterior legislatura, amb l'anterior alcalde, amb l'anterior 
equip de govern i continuant en la mateixa línia volíem continuar exercint la nostra feina de control 
sobre els viatges i fires que feien des de l'Ajuntament. Llavors la nostra pregunta és: quantes 
persones van anar a Madrid, a FITUR, qui va anar i amb quin càrrec ho va fer i quan podem tindre 
l'informe econòmic de les despeses? 
I l'última, el passat mes de juliol de 2011 va sortir a la llum pública el robatori d'alguns arbres al 
polígon de les Soterranyes. És per interessar-nos sobre com estan estes relacions judicials sobre 
este tema i els possibles passos a fer per part de l'Ajuntament. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Moliner. Únicament preguntar quines són les deficiències a què es refereix 
respecte al col·legi Sant Sebastià. 
 
Sr. Moliner: Al pati hi ha unes areneres que tenen les vores trencades i llavors… és això. 
 
Sr. Alcalde: Pel que fa al tema de reparacions, si és el cas, perquè també caldria valorar si algun 
arbre molestava o podia ser un perill, per les branques, he de dir-li que és una qüestió que caldrà 
valorar, si en algun lloc ens reclamen vegetació, d'arbres que tenen molts anys. Però pel que fa a les 
deficiències, suposo que depén de partides pressupostàries… Si pot apagar el micròfon, millor. 
Depén de partides pressupostàries i del fet que estiga el pressupost en vigor, i vore… d'atendre per a 
poder liquidar i solucionar… però no es preocupe que el regidor de Serveis també crec que l'ha sentit 
perfectament i ho revisarem.  
Respecte a FITUR, que sàpiga que jo he fet el mateix, ja ho he demanat en previsió que ho 
poguessen demanar. Però no només per això, perquè he demanat el que costava l'any anterior i 
l'altre, quines despeses, dietes i tot allò que hi havia. I compararem. Jo crec que l'important és saber 
si estalviem o no. També és important que sàpiga que ja ho he demanat. M'he avançat a la pregunta, 
però és bo que la faça, perquè evidentment no sols vostés, tindran tots complida informació, com en 
totes les coses. 
Respecte a les Soterranyes, ja ho sap, no depén de nosaltres, està al jutjat. Jo voldria que fos més 
ràpida la celeritat amb la qual es porten els temes, tant de bo, perquè tenim coses a dir però la cosa 
més normal és que seguisca el seu procés. No depén de nosaltres, vostés reclamen moltes vegades 
que la tramitació administrativa siga més ràpida, que s'actue, com ha dit en el tema del col·legi Sant 
Sebastià. Som una administració. En altres aspectes no va tan ràpid com voldríem els ciutadans per 
a poder tindre el servei que mereixem, i això és cert que en este aspecte es retarda molt. Gràcies. 
Sr. Fontanet. 
Sr. Fontanet: Gràcies, Sr. Alcalde. Li faré unes quantes preguntes també. Als volts del mes 
d'octubre de 2011, li vaig proposar per escrit i públicament, la col·locació de fonts d'aigua al llarg del 
passeig així com la senyalització d'un carril bici i de papereres al voltant del monument de Costa i 
Borràs. Ha passat un temps prudencial per fer efectives aquestes millores, però… tenen previst 
col·locar diferents fonts al llarg del passeig? Senyalitzaran el carril bici al passeig? I posaran unes 
papereres al voltant de l'estàtua de Costa i Borràs?  
Hi ha moltes famílies que encara esperen rebre el cobrament de subvencions per part de la 
Conselleria d'Educació en l'ajut de llibres, tant als instituts com als col·legis. Pot fer alguna gestió 
com a alcalde per interessar-se per aquest tema a la Conselleria d'Educació, pel retard en el 
cobrament d'aquests ajuts? 
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I després, el passat 19, vespra de Sant Sebastià, es va celebrar per primera vegada la Llonganissa 
Festival, una bona iniciativa, que des del nostre grup municipal recolzem i hi vam assistir per passar 
una bona estona. Però, feia falta posar la música tan forta? Feia falta estar fins a les 4.30 de la 
matinada amb música a tota canya? Li trasllado la queixa de molta gent que no va poder descansar 
aquell dia. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Fontanet. He de dir-li… començo també per les últimes. Fins a les 4.30… 
tan forta… evidentment són criteris. Jo crec que a un nivell o un altre, una intensitat, una hora més, 
mitja hora menys, sempre hi haurà algú que pensa que li molesta. És a dir, amb este criteri que 
estem parlant, hem de ser tots conscients, intentar conviure, intentar donar oportunitats… si volem 
que Vinaròs siga un referent alguna cosa ens caldrà fer. Si volem fer una celebració al voltant del 
nostre patró, que al dia següent també siga participada per a gent jove, caldrà buscar alternatives. Si 
només limitem al 100%, probablement, com bé volien anteriorment en el tema de l'ocupació, que no 
volien cap terrassa, que no hi haja cap oportunitat per als locals, no dic vostés, sinó els altres. Moltes 
vegades difícil es faria que nasqueren estes oportunitats. Per tant, comprenc, i no és una disculpa, 
que per sorolls, alguna persona s'haja molestat, ho comprenc. També comprenc que possiblement el 
nivell d'intensitat de la música és un criteri que caldria valorar, fins a quants decibels, a quina 
distància… Ja s'ha buscat o s'ha intentat, com bé vosté sap, fer-ho en un lloc que no tinga una 
població pròxima per intentar evitar eixes molèsties, però pràcticament ha sigut impossible no 
molestar ningú, ho sento. Des d'ací l'única cosa que puc fer és demanar disculpes a aquelles 
persones que s'han pogut molestar. També hi ha altres, que, com bé deia vosté, la iniciativa també 
l'han felicitada, moltíssima gent, sobretot joves. Penso que és millor que els joves els tinguem al 
poble que circulen per aquí i evidentment si els donem oportunitat que siga en una activitat dins del 
nostre poble. En principi és millor que que circulen per altres municipis, en vehicles, i tinguen altres 
riscos. Però bé, caldrà compaginar-ho tot, sé que és complicat, a tots no podem acontentar.  
Pel que fa a la segona, el tema d'ajuts, ja està feta la gestió perquè és la nostra preocupació. 
Evidentment, cada vegada que tenim oportunitat, de continu, no ens cau cap anell, de reclamar allò 
que hem de reclamar. I per tant, he de dir-li que ja està. Em pot dir que pareix que no em fan gaire 
cas, doncs de moment no, ho sento. Eixa és la realitat. 
I pel que fa a les propostes que vosté ens feia en octubre de 2011, a cavall d'acabar un pressupost 
del qual ja teníem tots els recursos esgotats, li dic que, evidentment, encara que podem pensar que 
les fonts ja hagueren d'haver aparegut, en eixe passeig, o les papereres o… també hi havia, tipus la 
instal·lació del Limbo, una instal·lació que anava a l'antic bar de Las Palmeras, s'ha quedat en un no-
sé-què, només en un tipus de ferros allí. Estes qüestions ja haurien d’estar i no costar-nos 
pressupostàriament a l'Ajuntament de Vinaròs, que haurien d’estar reflectides. És veritat que ara les 
qüestions econòmiques estan molt més difícils. Es mirarà, però es mirarà el que siga més 
indispensable. Jo crec que amb les papereres estic totalment d'acord, les fonts és una qüestió de 
criteri, per cost ho mirarem però no considero que siga imprescindible. I pel que fa al carril bici li ho 
pot dir la regidora de Governació, hem estat molt de temps estudiant-lo, suposo que per això la Sra. 
Miralles i el Partit Socialista s'exclamen un poc, que si ho permetem. Les bicicletes ja hi circulen, per 
això, per damunt del passeig, no és que no hi circulen, que hi circulen lliurement, siga  zona de 
vianants o no. Circulen per tot arreu, per on volen. Per això ho vam parlar, per marcar el perfil d'on 
podrien anar. Mire, perquè veja que sí que ho hem estudiat i hem perdut moltes hores amb la Policia, 
tant la regidora, tant la part d'obres i serveis, estàvem valorant eixa part de circulació que ja existeix 
al passeig, tant per un cantó per donar servei als residents que hauran pogut comprovar que ja s'està 
executant obra per poder fer la limitació de què parlem, perquè només circule qui haja de circular. 
Doncs, podia ser la solució compartir-lo, perquè eixe carril marcat dins de la zona, dins de la zona, 
per on ja es circula, o residents… o la zona per la qual ja es circulava lliurement en dos sentits, 
doncs, permetrà alentir el trànsit i fer que eixe trànsit fos el més pausat possible per evitar, com tots 
pensem, possibles atropellaments del que és una gran zona, avui, de vianants. Però que 
malauradament necessita tindre circulació per a poder obtindre els serveis els ciutadans que viuen 
allí que, com vosté parlava dels altres que els molestaven, els altres també necessiten serveis per a 
no ser molèstia viure ara al carrer de Sant Sebastià, al carrer de Sant Pasqual, al carrer de l'Àngel o 
al carrer de les Ànimes i no poder accedir a les vivendes quan hi han accedit sempre. Per tant, eixes 
molèsties també hem intentat no produir-les i en la mateixa resposta que l'anterior, és difícil 
compaginar la totalitat de criteris perquè tot el món estiga d'acord. Però eixe carril bici, li reitero, que 
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està molt estudiat i no l'hem definit perquè l'altre sí que és una necessitat real. Mentre les bicicletes 
sí que circulen pel passeig, els altres no circulaven. 
Alguna pregunta més? Sr. Alsina. 
 
Sr. Alsina: Gràcies, Sr. Alcalde. Tenia una… un parell de preguntes a fer-li però, mostrant la meua 
solidaritat al company Batalla, ja que em nego totalment amb la seua actitud vers ell, no li faré cap 
pregunta. 
 
Sr. Alcalde: Em sembla perfecte. Algú més? 
 
Sr. Romeu: Tot el grup socialista ens solidaritzarem davant de l'actitud dictatorial del Sr. Alcalde 
negant les preguntes i la contestació a què té dret qualsevol regidor. Les farem i les portàvem 
preparades i no eren ni més ni menys, ni més ni menys, que instàncies presentades des de fa mes i 
mig i dos mesos, i que no han estat contestades per este Sr. Alcalde ni per cap dels seus regidors. I 
com en les comissions no s'hi informa, doncs, les portàvem al ple. Així que ens esperem i ens 
continuarem esperant. 
 
Sr. Alcalde: És la seua opinió, la respecto. Evidentment no la comparteixo, però bé, és la seua 
opinió. Indubtablement jo, a diferència de vostés, ni els dic que no es comporten, els intento 
recomanar que es comporten, que siguen educats. Vostés creuen que el que nosaltres estem fent és 
dictatorial, doncs bé, és la seua opinió. Ho torno a repetir, més actitud tolerant i democràtica que hi 
ha ara no l’ha hi hagut mai en mans de vosté ni de l'anterior alcalde. Es tanca la sessió.” 

 
S’aixeca la sessió a les 23.45 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 
 


