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03/2012 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE FEBRER DE 
2012.-  
 
A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 23 de febrer 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 I 26-01-
12.- Se sotmeten a aprovació els esborrany de les actes de les sessions celebrades els dies 26-12-
11 i 26-01-12 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. 
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D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 22-1-11 
i 26-01-12. 
 

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 gener de 2012, així com els incorporats com 
annex. 
 
 
 
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS NÚM. 01/2012.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica del dia 
20 de febrer de 2012. 
 

No obstant l’informe de fiscalització núm. 66/2012 de data 14 de febrer de 2012. 
 

Atés l’informe de fiscalització núm. 65/2012 de data 14 de febrer de 2012. 
 

Atesa la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 15 de febrer de 2012: 
 

“ERNESTO MOLINOS REDO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vinaròs, 
 

Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 

Visto el informe nº 65/2012 de la Intervención municipal, general sobre expediente. 
 

Considerando que habiéndose contraído las obligaciones es necesario hacer frente al pago de las 
mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda municipal 
  

A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1, así como las 
facturas que conforman el mismo. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos derivados 
del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1 por importe total de 399.963,98 €. 
 

TERCERO.- La aprobación de estos gastos se imputaran a las partidas 
presupuestarias del presupuesto de 2012, las cuales, y una vez liquidado el 
presupuesto de 2011, serán incrementadas en las cantidades que ahora se 
minoran.” 
 

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) i 9 abstencions (6 abstencions PSPV-PSOE, 2 
abstencions BLOC i 1 abstenció ESQUERRA).  
 
 
 

4.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
DE CASTELLÓ DE FACULTATS DE RECAPTACIÓ DE CARÀCTER EXECUTIU DE QUOTES 
D’URBANITZACIÓ I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea Econòmica del dia 20 de febrer de 2012. 
 

Atés l’informe jurídic emés per la Secretaria en data 20 de febrer de 2012. 
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Atesa la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 9 de febrer de 2012, fiscalitzada de conformitat 
la Intervenció municipal de Fons: 
 
“D. Ernesto Molinos Redó, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs. 

Considerando lo expuesto en el artículo 106.3 de la Ley de Bases de Regimen Local 7/1985, 
referente a la postestad de las entidades locales para la delegación de sus competencias sobre 
gestión, recaudación e inspección de tributos a otras entidades locales. 
 
Considerando que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, prevé además la delegación “en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, 
las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de derecho 
público que les correspondan” 
 
Vista la Ordenanza reguladora de la “Tasa por prestación de los servicios de Gestión, Inspección y 
Recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público”  que presta la Diputación de 
Castellón, publicada en el BOP nº 133 de 30 de octubre de 2007  
 
Considerando que al amparo de lo expuesto anteriormente, existe la necesidad de proceder tanto a 
la delegación como a la convalidación, de los actos de gestión, inspección y recaudación, de los 
ingresos de derecho público no tributarios, encomendado a la Diputación Provincial en virtud del 
Convenio suscrito entre esta y el Ayuntamiento de Vinaròs el 30 de enero de 1996.  
 
A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA se propone dictamine favorablemente la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Castellón,  la recaudación en periodo ejecutivo de los 
conceptos que se enumeran a continuación: 
 
a) Cuotas de Urbanización. 
b) Restantes ingresos de Derecho Público. 
 
Convalidando, por este acuerdo, y a efectos de lo prevenido en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 
27 de noviembre, cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido realizados por el Servicio 
Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón en recaudación 
ejecutiva relativos a dichos conceptos desde el 01 de enero de 1999.    
 
SEGUNDO.- Convalidar, a efectos de lo prevenido en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 27 de 
noviembre, los actos realizados por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de 
la Diputación de Castellón en recaudación ejecutiva relativos a las cuotas de urbanización liquidadas 
a la mercantil SUBURFINQUES, SLU con CIF B-12642716 en expediente número 000046/2010-PA.  
 
Procediéndose en consecuencia a la convalidación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, 
dictada el 26 de abril de 2011 por el recaudador de Vinaròs sobre la finca registral número 42232, la 
cual esta afecta al pago de las cuotas de urbanización liquidadas a la mercantil SUBURFINQUES, 
SLU, todo ello, de conformidad con lo prevenido en el artículo 66 de la mencionada Ley 30/1992.   
 
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Tesorería Municipal y a la Diputación Provincial a los 
efectos oportunos.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
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5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
GENERAL DE REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL MERCAT MUNICIPAL DE VINARÒS.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Governativa de data 14 de febrer de 2012. 

Atesa la proposta emesa per la Regidoria de Comerç de data 19 de gener de 2012: 

“Amparo Martínez Albiol, regidora de Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs, d’acord amb el que 
disposa l’article 7 del Reglament General de Regulació de l’Activitat del Mercat Municipal de Vinaròs. 
 
Proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del Reglament General de Regulació de l’Activitat del 
Mercat Municipal de Vinaròs amb la inclusió d’un apartat f) a l’article 24 amb el següent contingut: 
 
“f) Els adjudicataris del llocs número 23 i 42 destinats a bar, podran ocupar 
 amb la instal·lació de taules i cadires l’espai públic adjacent a l’espai del qual són adjudicataris. 
L’ocupació requerirà autorització administrativa, previ pagament de les taxes corresponents. Aquesta 
autorització municipal determinarà explícitament el perímetre a ocupar, el model de mobiliari i el 
nombre d’elements que es podran instal·lar.” 
 
Segon. Obrir un període d’exposició pública de trenta dies amb la prèvia publicació de la modificació 
al BOP i Tauler d’Edictes. Durant aquest termini les persones interessades podran presentar 
reclamacions i suggeriments a l’expedient. Si no se’n presenta cap, s’entendrà definitivament aprovat 
l’acord fins aleshores provisional.” 
 

Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 

 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSELL LOCAL DE COMERÇ.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
Governativa de data 14 de febrer de 2012. 

 

Atesa la proposta emesa per la Regidoria de Comerç de data 18 de gener de 2012: 

“Amparo Martínez Albiol, regidora d’Indústria i Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs, en relació amb 
els Estatuts del Consell Local de Comerç, aprovats pel Ple de la Corporació el dia 9 de novembre de 
1999,  
 
Proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació dels Estatuts  del Consell Local de comerç que 
consisteix en una nova redacció dels següents articles: 
 
“1. Article 6.- On diu: “El Consell Local de Comerç es composarà pels següents membres: 
B. Els regidors de cadascun dels grups polítics que composen la corporació municipal. Els esmentats 
regidors deuran coincidir amb els integrants de la Comissió de Comerç i Indústria o la que faça les 
seues funcions i que ja van ser ratificats en sessió plenària de l’Ajuntament.” 
Ha de dir: El Consell Local de Comerç es composarà pels següents membres: 
B. Un regidor de cadascun dels grups polítics que composen la corporació municipal. 
 
2 . Article 10.- On diu: “El Consell es reunirà amb caràcter ordinari mensualment i amb caràcter 
extraordinari en els següents casos:...” 
Ha de dir: “El Consell es reunirà amb caràcter ordinari trimestralment i amb caràcter extraordinari en 
els següents casos:...” 
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Segon. Obrir un període d’exposició pública de trenta dies amb la prèvia publicació de la modificació 
al BOP i Tauler d’Edictes. Durant aquesta termini les persones interessades podran presentar 
reclamacions i suggeriments a l’expedient. Si no se’n presenta cap, s’entendrà definitivament aprovat 
l’acord fins aleshores provisional.” 
 

Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA 
DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL I L’AJUNTAMENT DE VINARÒS RELATIU AL PROGRAMA 
CENTRE INFODONA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 8 de 
febrer de 2012. 

 

No obstant l’informe de Secretaria, de data 6 de febrer de 2012, fiscalitzat de conformitat per la 
Intervenció municipal de Fons. 

Atesa la proposta de la Regidoria de Benestar Social de data 31 de gener de 2012: 

“Dª MARCELA BARBÉ BELTRÁN, REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VINARÒS, 
 
Considerando la necesidad de suscribir el convenio de colaboración entre la Consellería de Justicia y 
Bienestar Social y el Ayuntamiento de Vinaròs, relativo al programa Centro Infodona. 
 
Previos los informes oportunos, 
 
PROPONGO al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.-Aprobar el convenio de colaboración entre la Conselleria de Justicia y Bienestar Social y 
el Ayuntamiento de Vinaròs, relativo al Programa Centro Infodona. 
 
SEGUNDO.-Trasladar el acuerdo a la Intervención Municipal, así como a la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social y a los Servicios Sociales a los efectos oportunos.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 

8.- PROPOSTA EN RELACIÓ AL PROJECTE TÈCNIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE 
DE SECCIONAMENT INDEPENDENT AMB NÚMERO CS-174/11 I PROJECTE PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE LÍNIA SOTERRADA NÚMERO CS-173/11.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 7 de febrer de 2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2012: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
Dada cuenta del acuerdo adoptado por el pleno cuyo tenor literal es el que sigue: 
 
“Visto el proyecto técnico para la instalación de una línea subterránea trifásica 20 kv con número de 
proyecto CS-173/11 y proyecto del centro de Seccionamiento independiente con número CS-174/11, 
para el edificio de Centro de Día, ubicado en la calle en Proyecto (recayente en la Avda. Gil de 
Atrocillo nº 16 ), redactado por Jose Antonio Forner Roca. 
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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 Día, ubicado en la calle en Proyecto (recayente en la Avda. Gil de Atrocillo nº 
16): 

 la instalación de una línea subterránea trifásica 20 kv con número de proyecto CS-
173/11. 

 centro de Seccionamiento independiente con número de proyecto CS-174/11. 
 
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.” 
 
Y resultando que en el punto primero del acuerdo sobre cesión, no figura la cesión de los terrenos 
donde se ubican las instalaciones, y siendo requisito para la plena eficacia del acuerdo la cesión.  
 
Esta alcaldía PROPONE al pleno : 
 

 Incluir en el punto primero del acuerdo adoptado por el pleno, la cesión de los terrenos.” 
 

Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
9.- PROPOSTA 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 SOTERRADA NÚMERO CS-178/11.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 7 de febrer de 2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2012: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
Dada cuenta del acuerdo adoptado por el pleno cuyo tenor literal es el que sigue: 
 
“Visto el proyecto técnico para LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE SECCIONAMIENTO 
INDEPENDIENTE CON MUMERO CS-179/11 y PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LINEA 
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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.2 
 
Y resultando que en el punto primero del acuerdo sobre cesión, no figura la cesión de los terrenos 
donde se ubican las instalaciones, y siendo requisito para la plena eficacia del acuerdo la cesión.  
 
Esta alcaldía PROPONE al pleno : 
 

 Incluir en el punto primero del acuerdo adoptado por el pleno, la cesión de los terrenos.” 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

10.- RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ DE TERRENY AMB DESTINACIÓ VIAL A LA 
PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 14 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PAI UE1 R07 
DE LA PARTIDA BOVERALS- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
d’Infraestructures de data 7 de febrer de 2012, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys 
amb destinació a vial públic a la parcel·la resultant número 14 del Projecte de Reparcel·lació de la 
Partida Boverals de data 23 de desembre de 2011: 

“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

Reunidos en la casa consistorial, de una parte Pascual Fontanet Miralles con NIF 18.903.290-G, 
José Luis Fontanet Miralles con NIF 73377454-W, y Gines Fontanet Miralles con NIF 18.909.516-C y 
de otra Juan Bta. Juan Roig, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y representación 
del Ayuntamiento. 
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Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Que Pascual Fontanet Miralles con NIF 18.903.290-G, José Luis Fontanet Miralles con NIF 
73377454-W, y Gines Fontanet Miralles con NIF 18.909.516-C son propietarios de la finca registral nº 
Finca 40.250, Tomo 2.111,  Libro 678 , Folio 53 del Registro de la Propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, gravámenes y arrendamientos de la titularidad 
dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al 
Ayuntamiento. 
 

Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario 
de los terrenos descritos.  

 
C E D E N gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado en 
este acto por Jorge Romeu Llorach. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
 

DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 

“Parcela vial de forma angular correspondiente con la parcela resultante número 14 del Proyecto de 
Reparcelación PAI UE1 R07, emplazada en Partida Boverals, de superficie 1.113.00. Sus lindes son: 
 
Norte: Vial del PAI 
Sur: Parcela resultante 8 del PAI 
Este: Parcelas resultantes 11, 7 y 12 del proyecto de reparcelación del PAI 
Oeste: Parcelas resultantes 9, 6, y 10 del proyecto de reparcelación del PAI” 
 
 Datos registrales: Finca 40.250, Tomo 2.111,  Libro 678 , Folio 53 del Registro de la Propiedad 

de Vinaròs. 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la división o 

segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea forzosa o 
voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno resultante de la 
división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta innecesaria la expedición de 
la licencia de segregación. 
 

La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el pleno de la aceptación de la misma.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda ratificar, per unanimitat, l’acta anterior.  

 
 
11.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ 
INTEGRADA CORRESPONENT AL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL SUR 13.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 7 de febrer de 2012. 
 
Atés l’informe proposta emés per la TAG d’Urbanisme de data 9 de gener de 2012: 
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“M.Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración Gral., en relación con el expediente de 
aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Integrada correspondiente al sector de suelo 
urbanizable residencial SUR 13 del Plan General de Ordenación Urbana  de Vinaròs, 
 
INFORMA: 
 
Antecedentes. 
 
Primero. Con fecha 10 de julio de 2.002, registro de entrada 9784 (registro de entrada en Servicios 

Técnicos ST/1281) se presenta ante el Ayuntamiento de Vinaròs instancia, firmada por D. JUAN 

ALBERTO OLLER SANZ, en representación de la mercantil CALVIGA SA, solicitando se tenga por 

presentada Alternativa Técnica de Programa de Actuación Integrada para el ámbito de la Unidad de 

Ejecución SUR-13 del P.G.O.U. 

Junto con la instancia se presentan los siguientes documentos: 
- Memoria propia del Programa de Actuación Integrada 
- Plan Parcial con modificación del Plan General 
-Anteproyecto de urbanización 
 
Segundo. Previa tramitación del oportuno expediente . 

 
Tercero. En plazo y forma se presenta una única proposición jurídico económica, por la propia 
proponente, con un presupuesto total estimado de cargas de urbanización de 2.179.049, 29 euros . 
 
Cuarto. Sobre las bases anteriores y a la vista de los informes emitidos, el pleno del Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 8 de juliol de 2008 , modificado por el pleno en sesión ordinaria del día 
12 de agosto de 2008, acordó aprobar el Texto Refundido del Plan Parcial correspondiente al SUR 
13, desestimado las alegaciones presentadas al mismo y en consecuencia elevar el acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2.004, de aprobación provisional 
del programa de actuación integrada, a definitivo. 
 
Quinto. Desde la fecha de la aprobación, la mercantil CALVIGA SL, en su condición de adjudicataria, 
no ha aportado la garantía requerida ni en consecuencia ha formalizado el correspondiente contrato 
con la Administración. 

Fundamentos jurídicos 

Primero: Es causa de resolución la falta de prestación de garantía o de suscripción del contrato, 
conforme el Art. 143.2 de la Ley urbanística Valenciana, cuyo tenor literal dice: 

“2. Serán causas de resolución de la adjudicación del Programa, las derivadas de la incapacidad 
legal sobrevenida del Urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la 
legislación general aplicable a sus relaciones con la administración, incluyendo la falta de prestación 
de garantías o de suscripción del contrato que formalice los compromisos contraídos ante ésta.” 

Segundo. La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo 
Dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo, que podrá ser instado también por el 
Urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la 
cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo 
urbanizable sin programación. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda: 
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a. Declarar, de conformidad con el referido Dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo 
propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización. 

b. Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo 
avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las 
Actuaciones Aisladas. 

c. Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación 
del terreno en la que el nuevo Urbanizador, o la administración en caso de optarse por la 
gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos 
resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en 
otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer: 

1. La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente 
satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no 
se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo 
procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos 
administrativos dictados para la ejecución del Programa cancelado; o 

2. La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las 
cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el 
antiguo Urbanizador, cuando ésta proceda. 

3. Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del 
incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes. 

d. A los efectos de lo previsto en el presente apartado, la administración, en caso de mantener 
la gestión indirecta del Programa, podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-
económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de 
los criterios de adjudicación del artículo 135, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan 
con la ejecución del Programa. Subsidiariamente, la administración actuante podrá acordar el 
inicio de nueva licitación sobre la alternativa técnica seleccionada por el procedimiento 
previsto en el artículo 130 y siguientes de la presente Ley, o declarar la caducidad del 
Programa. 

e. También podrá acordarse la directa intervención gestora de la administración para la 
prosecución provisional del Programa mientras se resuelve sobre su resolución y, en su caso, 
nueva adjudicación. 

CONSIDERANDO que no se ha iniciado la obra de urbanización correspondiente al ámbito dado que 
el adjudicatario del programa, no ha firmado el convenio ni ha aportado la garantía. 

La Técnico que suscribe PROPONE 
 
La resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada correspondiente al sector de 
suelo urbanizable residencial SUR 13 del Plan General de Ordenación Urbana  de Vinaròs, previo 
Dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo, y trámite de audiencia al interesado.” 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
12.- PROPOSTA DE NOMENAMENT D’INTERVENTORA TÈCNICA PER A LA LIQUIDACIÓ DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS, NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES I PAPERERES I MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE JARDINS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
d’Infraestructures de data 7 de febrer de 2012. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2012: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
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En relació amb 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, 
de data 5 de març de 2001. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2011, el Ple de la Corporació, va aprovar la pròrroga 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). 
 
Atés que la finalització del contracte tindrà lloc en data 23 de gener de 2013. 
 
Atés que, la clàusula trenta-dos del Plec de Clàusules Administratives, que en part diu el següent: 
 
“Artículo TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Reversión. 
(...) 
 
Durante el año anterior a la fecha de la finalización del contrato de concesión, el Ayuntamiento 
nombrará un Interventor Técnico que vigilará la conservación de las instalaciones, vehículos y 
materiales adscritos a los servicios concertados, e informará al Ayuntamiento de las reparaciones y 
reposiciones necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas (...)” 
 
Vist que el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament exerceix les funcions de control i 
seguiment d’aquesta concessió. 
 
PROPOSO: 
 

1. Nomenar com a Interventora Tècnica per a la liquidació del contracte de concessió del servei 
públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i papereres, i 
manteniment i conservació de jardins a Mª JOSÉ BARREDA LLOMBART, tècnic de Medi 
Ambient, amb les atribucions de l’art. 32 del Plec de Clàusules Administratives que regeix 
aquesta contractació. 

 
2. Comunicar a la tècnic de Medi Ambient. 
 
3. Notificar a la UTE VINAROZ.” 

 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
13.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE EN RELACIÓ AL DECRET LLEI 1/2012, 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DEL 
DÈFICIT A LA COMUNITAT VALENCIANA.- Vist el dictamen desfavorable de la Comissió 
Informativa de l’Àrea Governativa de data 14 de febrer de 2012. 
 
Atesa la proposta del grup municipal PSPV-PSOE en relació al Decret Llei 1/2012, de la Generalitat 
Valenciana, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana: 
 
“El portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Vinaròs, de conformitat amb allò 
establert en l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per RD 2568/1986, formula la següent moció al Ple Municipal per a l seu debat i 
aprovació si s’escau. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa General de Negociació de l’Administració 
del Consell, UGT, CCOO, CSIF, PSES i Intersindical Valenciana, ens informen de la situació 
generada amb l’aprovació i publicació en el DOCV de 10 de gener de 2012 del Decret llei 1/2012 de 
Mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana. 
 
En l’Administració de Justícia, el Govern valencià ha renunciat en 2011 a la creació de 15 jutjats 
nous, autoritzats en el seu moment pel Govern de l’Estat, tot i al·legant la falta de recursos 
econòmics per poder dotar-los del personal necessari per a atendre’ls. 
 
La retallada en un 25% dels reforços en personal dels jutjats actuals perllongarà la demora de 
resolucions judicials (sentències, actuacions, etc), sense parlar de la manca d’inversió en mitjans 
tècnics i locals que permeten un treball més àgil i productiu. 
 
En la funció pública valenciana i el sector públic empresarial la retallada de la jornada de treball al 
personal interí i temporal, a més del perjudici directe a les persones afectades, comportarà la 
disminució de l’horari i qualitat de l’atenció a la ciutadania usuària dels serveis públics. El nivell de 
temporalitat del personal que atén al públic és superior al 30%, per la qual cosa, una retallada en 
seua jornada és una gran retallada en servei. Amb la falta de personal, pot produir-se un augment en 
la demora de resposta administrativa davant reclamacions o sol·licituds dirigides a l’Administració 
autonòmica, i amb això produir-se uns efectes negatius molt importants sobre la ciutadania ja que, a 
la nostra Comunitat, el silencia administratiu té en general la consideració de negatiu, la qual cosa 
obligarà a interposar recursos administratius amb el cost econòmic i personal que això implica. 
 
Quant als serveis socials de l’Administració autonòmica, les valoracions a la dependència ja han 
sigut reduïdes i es veuran més paralitzades a la Comunitat Valenciana, doncs en l’agència 
responsable d’efectuar aquestes valoracions (AVAPSA), el nivell de temporalitat és molt elevat i la 
retallada de jornada imposat comporta una reducció de personal. Això mateix ocorrerà en altres 
organismes com en l’IVADIS, que presta atenció especialitzada a la discapacitat, en l’IVVSA, que ha 
d’efectuar sobre polítiques d’habitatge i atenció en aquesta matèria a les persones més desfavorides, 
etc. 
 
Quant a l’ensenyament públic, les mesures de retallada, encara que presentades com a 
racionalització de despesa i repartiment equitatiu de la càrrega de la crisi, només provoquen una 
erosió de l’ensenyament públic en múltiples aspectes. La càrrega de les mesures es reparteixen 
entre retallada de professorat (al voltant de 1.550 professionals menys en 2010 –informe del Síndic 
de Comptes- i 1.000 menys en 2011), línies i programes educatius i falta d’inversió en centres, així 
com retards i retallades en el pagament de despeses comunes. 
 
Tot això ha provocat: 
 

1. Manca de construccions escolars, tant de noves (no construcció de la xarxa d’escoletes 
infantils i d’altres centres públics) com de reparacions necessàries (manteniment de 
barracons crònics any rere any). 

2. Reducció de la plantilla del professorat (2.550 menys en dos cursos), la qual cosa implica 
augment de ràtios d’alumnat en les aules i la falta d’atenció a milers d’alumnes en no cobrir-
se les baixes. 

3. Desaparició de programes d’atenció individualitzada d’alumnat, d’atenció a la diversitat, 
d’atenció compensatòria, de línies en valencià i de cicles formatius. 

4. Falta de les transferències per a despeses dels centres, cosa que genera problemes en 
menjadors escolars, d’activitats de suport a les famílies (escoletes matineres, d’estiu...), 
manca de material didàctic, centres sense calefacció o sense electricitat. 

 
En la sanitat pública, la Conselleria ha anunciat un altre paquet de 300 mesures per a la reducció de 
la despesa sanitària per import d’entre 440 i 550 milions d’euros, més del 10% del total de la despesa 
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sanitària a la Comunitat Valenciana. Algunes són de sentit comú i faran més eficient el sistema, però 
ens preocupen molt unes altres que, sí s’apliquen comportaran una seriosa retallada de la quantitat 
de les prestacions sanitàries i que propiciaran la privatització de la sanitat pública. 
 
Es pretén reduir personal i no fer substitucions en les plantilles que atenen les persones. Es 
redueixen els recursos dedicats a l’atenció d’urgències i emergències sanitàries, la conseqüència 
dràstica de les quals serà un important augment dels temps d’espera per a ser atesos i ateses i un 
empitjorament de l’eficàcia del sistema en donar resposta a les situacions de salut que no admeten 
demora. També es tancaran centres sanitaris amb l’argument de falta d’activitat o per obsolets. Les 
llistes d’espera d’intervenció quirúrgica s’incrementaran en milers de persones, a causa de 
l’eliminació dels programes existents. 
 
En resum, cas d’aplicar-se aquest conjunt de mesures, amb la reducció dels serveis públics ja de per 
si escassos en el nostre àmbit, deixaran molt tocada la ciutadania valenciana. Els ciutadans i les 
ciutadanes i les i els professionals seran qui paguen la factura resultant de la negligent gestió dels 
recursos polítics. 
 
És per això que el Grup Municipal Socialista proposa els següents 
 

ACORDS 

 
Primer.- Posar de manifest el rebuig de les mesures adoptades pel Decret DL 1/2012 i demanar al 
Govern Valencià la derogació d’aquest.” 
 
Sotmesa a votació la proposta 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). 
 
14.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AL “MANIFEST PER A LA SUPERVIVÈNCIA 
DEL SECTOR AGRÍCOLA” DE L’ASSOCIACIÓ LOCAL D’AGRICULTORS DE VINARÒS – 
ASAJA. D’acord amb l’art. 82.3 i 97-2 del RD 2568/86 de 28 de novembre, el Sr. alcalde indica la 
necessitat de votar la urgència de la proposició per incloure-la a l’ordre del dia. Sotmesa a votació, el 
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la.  
 
Atesa la proposició de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2012: 
 

“PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA 

 

L’alcalde d’aquest Ajuntament proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord, prèvia 
ratificació de la inclusió de la present a l’Ordre del Dia, d’acord amb els termes de l’art. 82.3 i 97 del 
RD 2568/86 de 28 de novembre:  

La urgència de la proposició al Ple deriva de la situació actual del sector agrícola que, atesa la 
conjuntura econòmica existent, requereix una actuació conjunta i compromesa de la societat per a la 
supervivència del sector. 

Es per això que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Vinaròs de recolzar el “Manifest per a la 
supervivència del sector agrícola” de l’Associació Local d’Agricultors de Vinaròs – ASAJA, pel qual 
s’insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a diverses accions al respecte. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació Local d’Agricultors de Vinaròs – ASAJA. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, als 
efectes oportuns. 
 
Quart.- Donar compte a la Comissió Informativa corresponent en la primera sessió que se celebre.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
15.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER A LA CREACIÓ 
DE LA LÍNIA DE RODALÍES ENTRE CASTELLÓ I VINARÒS.- El Sr. Fontanet justifica la urgència 
de la proposta presentada pel Grup Municipal Bloc, en la situació actual de la manca del servei de 
rodalies. Sotmesa la urgència a consideració del Ple, aquest per unanimitat acorda aprovar-la. 

*** 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC-COMPROMIS, en la qual es proposa: 
“Primer.- L'Ajuntament de Vinaròs, en vista de que la línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs 
disposa de les condicions tècniques exigibles, té una demanda social i unes possibilitats 
econòmiques que la fan rendible econòmicament i social, exigeix dels nostres governants tant a 
nivell autonòmic com estatal que inicien de manera immediata totes les accions necessàries per tal 
de que les poblacions situades al Nord de Castelló disposen d'un servei de Rodalies que s'iniciaria 
en Vinaròs i acabaria en Castelló. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a Presidència del Consell de la Generalitat i Presidència del 
Govern de l’Estat, als grups polítics de les Corts Valencianes, del Congrés dels Diputats i del Senat. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Presidència de RENFE i de ADIF. 
 
Quart.- En el termini d'un mes a partir de la data d'aprovació es donarà compte als grups municipal 
del compliment dels acords.” 
 
“ 

*** 
Atesa l’esmena presentada a la moció pel Grup Municipal Popular: 
 
“Luis Gandía Querol, Portaveu municipal del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Vinaròs, en 
nom i representació del mateix, i vista la moció presentada pel Grup Municipal del BLOC relativa a 
l’establiment d’una línia de rodalies entre Vinaròs i Castelló, presenta la següent: 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ 
 
1.- L’Ajuntament de Vinaròs, insta al Govern Central a que en el termini més breu possible inici 
l’estudi de viabilitat en el Plan Cercanías 2010-2020 signat el 20 d’abril de 2010 com a pas previ a la 
implantació d’un servei de Rodalies entre Vinaròs i Castelló.” 
 
Sotmesa l’esmena a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda estimar 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 ESQUERRA i 1 
vot PVI) i 1 abstenció (ESQUERRA). 
 

*** 
Atés el text definitiu de la moció presentada pel Grup Municipal BLOC-COMPROMIS per a la creació 
de la línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs, amb l’esmena incorporada: 
 
“MOCIÓ PER LA CREACIÓ DE LA LÍNIA DE RODALIES ENTRE CASTELLÓ I VINARÒS 
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Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 del 
ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de l'Ajuntament de 
Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l'Ajuntament, prèvia ratificació 
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Els valencianistes estem reivindicant la creació d'un servei ferroviari de rodalies entre Castelló i 
Vinaròs des de l'any 1997. El dia 14 de febrer d'aquell any, ja informaven els mitjans de comunicació 
que “UPV exigeix un servei regular de trens entre Castelló i Vinaròs”, i des de llavors han estat 
incomptables les nostres accions en aquest sentit: articles, notes de premsa, mocions als diferents 
ajuntaments de la zona, que es van aprovar sovint per unanimitat. L'any 2002 ja es va debatre a Les 
Corts l'ampliació del servei ferroviari al nord de Castelló i la passada legislatura es va aconseguir 
aprovar per unanimitat la Proposició No de Llei presentada per Compromís demanant la creació de la 
línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs. 
 
Malgrat tot això fins ara mai hem trobat resposta positiva a les nostres reivindicacions, unes vegades 
han argumentat la saturació de la línia, a causa d'haver un tram de via única entre Benicàssim i 
Orpesa altres que no existeix suficient demanda per a crear aquesta línia. Avui podem afirmar que el 
tram de via única ja fa vuit anys que s'ha reformat i que la demanda és la suficient per a que el servei 
siga rendible. 
 
Però el Pla de Rodalies que per al País Valencià van presentar i signar el 20/04/2010 l'expresident 
de la Generalitat, Francisco Camps i el aleshores Ministre de Foment, José Blanco, deixà l'ampliació 
del servei de rodalies fins Vinaròs en funció d'un estudi de viabilitat de qual encara no tenim 
constància de que s'haja ni tan sols encarregat, pel contrari aquest pla de rodalies deixa aïllades les 
poblacions del nord de Castelló en no contemplar el servei entre Vinaròs i Castelló. Aquesta situació 
és un greuge comparatiu respecte a les poblacions existents entre Castelló i València, greuge que no 
es pot justificar amb argumentacions econòmiques sinó que són només criteris polítics els que estan 
darrere d'aquesta decisió que ens discrimina.  
 
La possibilitat tècnica per ampliar el serveis de trens de rodalies, es fàcilment constatable, atès que 
les instal·lacions existents en tot el trajecte consisteixen en una doble via banalitzada i amb CTC 
(sistema de bloqueig amb Control del Tràfic Centralitzat) i bones  disposicions de seguretat, 
permetent velocitat màximes que superen el 200 km hora. En conseqüència  podem afirmar que les 
condicions tècniques i la capacitat de línia són les adequades per a l'establiment d'un servei de 
Rodalies similar al de la línia C6, de Castelló a València. 
 
Entenem, tal com es desprèn dels càlculs econòmics que Compromís ha fet públics, que el servei de 
rodalies entre Castelló i Vinaròs és totalment viable, almenys de manera similar al que ho són la 
resta dels serveis que existeixen com la línia C6, entre Castelló i València. 
 
Però, al marge de la seua rendibilitat econòmica existeix una rendibilitat social que no podem oblidar. 
Les poblacions situades al nord de Castelló avui estan diferenciades d'aquelles que estan situades al 
sud en vore's privades d'un servei eficient de transport que els ocasiona diversos problemes que 
desemboquen en una major despesa amb el que podem afirmar que els seus impostos no tenen el 
mateix valor que els dels demés. Estudiants, treballadors i usuaris de l'hospital i serveis mèdics de 
Castelló i Vinaròs, dels Jutjats i de les empreses de les dues poblacions, a més de la unió de les 
poblacions turístiques de la costa 
 
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.- L’Ajuntament de Vinaròs, insta al Govern Central a que en el termini més breu possible inici 
l’estudi de viabilitat en el Plan Cercanías 2010-2020 signat el 20 d’abril de 2010 com a pas previ a la 
implantació d’un servei de Rodalies entre Vinaròs i Castelló. 
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Segon.- Comunicar aquest acord a Presidència del Consell de la Generalitat i Presidència del 
Govern de l’Estat, als grups polítics de les Corts Valencianes, del Congrés dels Diputats i del Senat. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Presidència de RENFE i de ADIF. 
 
Quart.- En el termini d'un mes a partir de la data d'aprovació es donarà compte als grups municipal 
del compliment dels acords.” 
 
Sotmés el text de la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda estimar 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). 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA EN RELACIÓ ALS FETS 
RECENTS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA, I RECOLZADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSPV-
PSOE I PVI.- El Sr. Batalla justifica la urgència de la proposta presentada pel Grup Municipal 
ESQUERRA, en els recents fets violents produïts a la ciutat de València. Sotmesa la urgència a 
consideració del Ple, aquest per unanimitat acorda aprovar-la. 
  
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal ESQUERRA en relació als fets recents a la ciutat de 
València: 
 
“En Lluís Batalla i Callau regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de 
Vinaròs, fent ús de la legalitat vigent, en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la 
seua inclusió, debat i aprovació del Ple Ordinari la següent MOCIÓ 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat dimecres 16 de febrer els estudiants de l’IES Lluís Vives es concentraren a les portes del 
centre per denunciar els retalls en educació del Consell Valencià. En aquest institut ja estan patint 
aquests retalls ja que no tenen ni calefacció. Aquesta concentració començà de forma pacífica per 
denunciar la falta de professors, la falta de material escolar, la falta dels mitjans bàsics per estudiar, 
folis, aigua, llum, calefacció.... 
 
Arran d’àçò, s’ha produït una violentíssima i desproporcionada actuació policial, de la qual hi ha 
testimonis personals, fotogràfics i videogràfics, amb el resultat de diversos alumnes ferits i 
contusionats, altres amb la roba trencada i detinguts, enmanillats i retinguts en la comissaria de 
Zapadores. 
 
A més més, han continuat les mobilitzacions i les concentracions. Dilluns 20 de febrer aquest 
enfrontament ha estat encara més contundent i més repressiu. L’actuació policial ha estat 
violentíssima i desproporcionada des de qualsevol lògica democràtica. 
D’acord amb això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 
 

1. L’Ajuntament de Vinaròs manifesta el seu recolzament a totes les mobilitzacions estudiantils, 
així com a donar suport als moviments sindicals estudiantils. 

 
2. L’Ajuntament de Vinaròs manifesta la seua repulsa a aquestes accions policials. 

 
3. L’Ajuntament de Vinaròs reprova l’actitud de la Delegada del Govern, Paula Sánchez de 

León, i demana la seua dimissió immediata com a responsable de tot el succeït. 
 

4. L’Ajuntament de Vinaròs reprova les expressions de tipus bèl·lic del cap superior de la Policia 
de València, Antonio Moreno, per referir-se a les mobilitzacions estudiantils com ara 



 

17/24 

“l’enemic” i demana el seu cessament immediat, tot atenent a la justificació de l’actuació 
policial contra els estudiants.” 

 
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). 
 
 
 
16.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Alcalde: Punt núm.16 precs i preguntes. Sr. Batalla. 

Sr. Batalla: Sí, bona nit. Bé, abans que res tenia un ordre de preguntes però m’agradaria preguntar 

al Sr. Alcalde en esta defensa tan bucòlica de la llibertat que fan vostés, si és cert que abans del dia 

2 de febrer va rebre una petició per registre d’entrada on es reclamava un equip de megafonia per a 

la manifestació que es feia el dia 2 de febrer. 

Segona pregunta. Respecte d’este mateix tema, si vosté va donar l’ordre uns instants abans de 

poder començar que no es podia donar llum, per poder connectar la megafonia sempre amb el 

respecte degut, en eixa defensa afermada de la llibertat d’expressió i de qualsevol tipus de 

manifestació. 

Una altra pregunta. Respecte al corredor mediterrani. Hi ha algun tipus de projecte a mitjà o curt 

termini, tenint en compte que Vinaròs podria ser un port complementari entre Tarragona i Castelló? 

Hi ha algun tipus d’estratègia que ens puga interessar a tots? I ho dic sense cap tipus de sarcasme 

sinó perquè és una possibilitat que Vinaròs puga tindre una línia marítima de transport, mercaderies 

o passatgers. I aleshores com que estem una mica equidistants entre l’un i l’altre port, seria molt 

interessant. 

Una nova pregunta. Ja veu que no faig les de l’altre plenari perquè ja les farem per escrit, en tot cas. 

Una altra pregunta és respecte al mobiliari que s’ha comprat, 3 cadires d’ajuntament, 543€. Si tenen 

rodes, és per saber la velocitat, els segons que tarda d’anar de 0 a 100. És per saber les prestacions 

perquè amb este preu han de ser unes cadires fantàstiques. 

També m’agradaria saber, si li sembla un preu prudent pagar 712€ pel manteniment del parquet 

d’alcaldia i sobretot veient els metres quadrats dels quals estem parlant. També seria interessant 

saber, per a mi i per al meu grup, exactament les despeses, que suposo que seran austeres, pel que 

fa a tota la reforma que s’ha fet a la primera planta, a la zona de despatxos, parquet inclòs.  

Per altra banda m’agradaria afegir si ha arribat a vostés, si hi ha algun tipus de disposició, d’una 

queixa que van expressar els veïns del carrer, de l’avinguda de Leopold Querol a l’alçada del número 

49, un bar que es diu Solet (fem propaganda) respecte del lamentable estat en què es troben les 

faroles. Van comentar els veïns que fa cosa d’un any, per l’estat d’oxidació d’aquestes, en van caure 

algunes. Ells van fer per registre d’entrada de 8 de gener una petició, a serveis, perquè vist el que va 

passar l’any anterior tenen un poc de por. 

Hem vist en comissions que es presenta moltes voltes per a justificar la manca de diners que arriben 

aquí l’augment de la població, també l’augment de la població estrangera. I he observat que hi ha 

una baixa del mediador intercultural, en Benestar Social. És per saber si hi ha previsió, en el futur, de 

poder cobrir esta plaça que entenc que és ara mateix absolutament necessària. 

També hi ha hagut una baixa en el personal del SEAFI que és el Servei Especialitzat d’Atenció a la 

Família i a la Infància. No tenim tècnic en este sentit i crec que la tasca que es feia quant a 
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psicoteràpia individual, familiar, assessorament en resolució de conflictes… És per saber si hi ha 

alguna previsió, de cara el futur, de poder tornar a cobrir la plaça d’este tècnic. 

Hem vist estos dies que hi ha una subvenció del menjador social. Vaig fer la mateixa pregunta a la 

comissió però la qüestió, penso que sí que seria interessant analitzar-ho, en eixe moment no podia 

estar la Sra. Barber, però sí que seria important saber si la subvenció que donarà al menjador 

solidari serà per augmentar el nombre de beneficiaris o, l’altra possibilitat, seria reduir les despeses. 

Mantindríem el nombre de beneficiaris però reduint les despeses. Més que res és saber, en cas que 

es puga donar esta subvenció, quin serà el camí que es prendrà. 

Respecte a la prova d’enduro que es farà a Vinaròs… molt bé la promoció, molt bé les places 

hoteleres sobretot per a les ciutats que tinguen prou hotels. La qüestió seria, plantejo fins a quin punt 

això pot malmetre la platja de Fora del Forat. Per altra banda també entenc, o no entenc, perquè no 

es deixa passejar gossos per la platja, com embruten… però deixen que facen carreres de motos a 

la mateixa platja. És una cosa que no acaba de tindre molt de sentit des del punt de vista d’una 

persona que no va amb moto. 

En este sentit també volia preguntar-li: Fa mesos que es parla del canvi del Pla d’Ordenació Urbana, 

de fer algun tipus de reforma, justament durant este any s’ha donat ja una moratòria. I em preocupa 

bastant una cosa que a la resta de partits ens va ocupar molt de temps en reunions, i és l’Agenda 21. 

Hem de vore que l’Agenda 21 en este sentit sí que dóna unes quantes directrius que serien molt 

interessants analitzar a l’hora de veure de quina manera podem millorar el pla urbanístic. Esta última 

pregunta és per saber ara mateix en quin punt es troba que l’Agenda 21 puga tirar endavant o no. 

Gràcies. 

Sr. Alcalde: Bé, sap vosté que des del plenari del 22 de desembre del 2011, i per unes afirmacions 

que vosté va fer, jo crec que ofensives, i molt intencionades, les quals li vaig demanar que rectifiqués 

i veig que en el seu tarannà ni està rectificar ni, com li deia, demostrar si algun dels membres del 

Partit Popular, del grup municipal, tenia alguna vinculació o lligams com vosté deia amb l’empresa 

FCC FOBESA. Com encara no ho ha fet, jo li ho recordaré, li ho recordaré. Vol esperar el torn? Ara 

em pertoca a mi parlar. Jo l’he escoltat religiosament, sense dir ni piu. Vosté amb educació, que crec 

n’hauria de tindre més de la que manifesta en este plenari, bastant més de la que manifesta en este 

plenari, sap de sobra, si és regidor i s’ho mira tot com pertoca, que ara no ha d’intervindre. Per tant 

no faça que li ho repetisca i… és el mateix, en dos plenaris li he donat l’oportunitat de la seua 

rectificació o de la seua demostració i este és el tercer. Però veig que vosté la seua actitud no la 

canviarà però per a demostrar-li que tots no som iguals i perquè vosté representa una sèrie de gent 

que no té cap culpa que vosté es porte i comporte d’esta manera, contestaré. Li contestaré, però no 

per vosté, per les preguntes de la gent que vosté representa. I mire, jo crec que vosté el que vol és 

que no li conteste perquè el que està fent és alterar l’estat normal d’esta sessió plenària, parlant 

quan no li correspon, parlant quan no li correspon i sap que jo l’he escoltat sense obrir boca. (A 

micròfon tancat el Sr. Batalla diu alguna cosa.) Esta és l’educació que vosté vol ensenyar? Esta és 

l’educació que vosté ensenya? Per favor…  

Senyor secretari, quina és l’actitud que ha de tindre la Presidència davant d’un comportament... 

Podria recordar-li-ho? Perquè pareix que algun regidor no ho sap. 

Secretari: L’article 74 del Reglament Orgànic Municipal disposa que: “1. El presidente de una sesión 

podrá llamar a la cuestión al concejal que esté haciendo uso de la palabra, ya sea por digresiones 

extrañas al asunto de que se trate ya sea por volver sobre lo que estuviere discutido o votado. 
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2.- Tras una segunda llamada a la cuestión en la misma intervención de un concejal, el presidente 

podrá retirarle el uso de la palabra, sin perjuicio de que otro miembro de su grupo pueda intervenir en 

el mismo asunto.” 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor secretari.  

Les preguntes que vosté ha formulat, la primera, fa referència al 2 de febrer, respecte a una 

sol·licitud de megafonia. Com es pot sol·licitar que… qualsevol persona demane coses a este 

Ajuntament, és veritat, però també és veritat que els drets per a poder-se manifestar, que 

absolutament respecto i ho hem dit més que per activa i per passiva, no predisposen que s’utilitze i 

es deixe material d’este ajuntament, jo no ho he vist enlloc. Aleshores no és qüestió ni que estiga en 

temps o en forma, és qüestió que el material de l’Ajuntament qui l’utilitza, fonamentalment, són els 

empleats de l’Ajuntament o en actes que faça l’Ajuntament però penso, i crec que ho hem dit, que els 

sindicats i la gent que surt al carrer, normalment compta amb recursos, i eixos recursos són els que 

han de posar al seu abast, això és el normal.  

I després en la segona… que si jo vaig donar ordres, instants abans, de no deixar llum. Mire, és que 

està tot en el mateix curs, jo no sé si aquí hi ha hagut algun malentès però jo ho vaig deixar molt clar, 

jo ho vaig deixar molt clar. Nosaltres vam tramitar a través, del que ens va vindre, de la 

Subdelegació, un informe a la Policia de com estava el tema per a poder-se manifestar, es va 

contestar a la Subdelegació que no hi havia cap problema i punt. No teníem obligació de res més. Li 

ho recordo. 

Respecte a la tercera, el corredor mediterrani. Mire, jo és que quan fa preguntes filosòfiques i no sé 

si em demana, si nosaltres hem de fer el projecte, si hem de col·laborar, jo en esta pregunta, la 

veritat és que m’he perdut, no sé què contestar-li. 

En la quarta, respecte al mobiliari, em parla del mobiliari, en la quinta em pregunta si el parquet 

700€, si una cadira de no sé quant… Mire, el Pirulí, tot el que hi ha allí val 50.000, 50.000 euros. Jo 

no poso el preu dels productes ni dels articles ni dels mobles però si compara, a la millor se 

sorprendrà del que val cada cadira del Pirulí. Se sorprendrà perquè probablement val molt més de tot 

el que estem parlant. Jo desconeixia el preu, és que no ho sé, és una qüestió, els 700€ del parquet, 

no ho sé… No és una qüestió que estiga dirigida o instruïda directament per mi. S’ha portat a través 

de la Regidoria d’Obres i Serveis i hi ha un regidor encarregat de prendre les decisions en esta àrea, 

per tant desconeixia fins i tot l’import. Però si a vosté li preocupa tant això, doncs bé, és la seua 

preocupació, lògicament. 

Quant a les despeses de la primera planta, vosté no sé què pretén dir. Amb les despeses a què es 

refereix, despeses, al canvi, a la distribució de gent, és que no sé ben bé a què es refereix. 

Quant a la sèptima, les queixes del Leopold Querol, del bar Solet… Mire és la primera informació que 

m’arriba, no tinc constància que hi haja cap problema allí però m’interessaré pel tema. 

Respecte al tema de les comissions, que si pregunta o no pregunta, pel mediador intercultural i per la 

decisió que s’ha pres. El mediador intercultural, vosté sap la situació laboral que tenia en este 

Ajuntament o l’ha de saber. Si no la sap el lògic és que pregunte abans de preguntar-me a mi i en tot 

cas, ja li preguntarà a la regidora en l’àrea pertinent totes les qüestions referents a això i suposo que 

tindrà complida informació. 
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Pel que fa al menjador solidari, el mateix. Pensem que, evidentment, el nombre estarà en funció de 

les necessitats fins a un màxim, ja ho vam dir, i en funció d’eixe nombre, si hi ha menys necessitats 

el que es farà és rebaixar la despesa. 

Respecte a l’Enduro, si és promoció, si fa malbé la platja, si els gossos no la fan malbé… El que no 

té sentit és la seua pregunta, ho sento però no té sentit la seua pregunta. 

I per últim, en el Pla General i en l’Agenda 21 i el que des d’este grup municipal i des d’esta Alcaldia 

portarem a terme ja ho hem anunciat, els ho diem des del primer dia. Intentarem revisar, adequar 

l’ordenació d’este municipi en el conjunt del seu terme i atenent tots els criteris mediambientals que 

puguem tindre al davant. Per tant, si vosté parla que això és una ferramenta més… però l’Agenda 21 

no és el nostre Pla General. L’Agenda 21 és una línia a seguir, és un tipus d’actuacions que haurem 

de tindre en compte però perfectament, però no sé què vol vincular de l’Agenda 21 al Pla General 

quan vostés, avui, avui encara no han aportat ni una sola idea, vostés. Vosté no ha aportat ni una 

sola idea de què es el que volen per a este poble en el Pla General, ni una. I si han dit alguna a la 

millor ho han dit als mitjans de comunicació però a este Ajuntament vostés no han aportat ni una sola 

proposta. Li recordo aquella actitud que vosté deia i anunciava de “sempre amb propostes”. Ho 

recorda? Quan vosté deia: “No, no, nosaltres farem una crítica, però sempre amb propostes, sempre 

amb propostes”? Doncs fins ara veem com vol el lluïment, com vol escenificar però de proposta a 

l’Ajuntament no ha arribat ni una. Li ho recordo, simplement. 

Alguna pregunta més? Alguna pregunta més, Sra. Miralles? 

Sra. Miralles: Bona nit. La primera pregunta… tinc un parell de preguntes. La primera és, en aquests 

moments que vivim, tots sabem la gran crisi econòmica, i tots coneixem algun aturat a casa i que 

moltes empreses han tancat les portes… el més important per a vosté i el seu equip que ara està 

governant és gastar-se diners públics fent una tribuna VIP al camp de futbol? En aquesta tribuna ja 

s’han instal·lat els seients, que són encoixinats. Pensen també dotar-la de calefacció, de servei de 

bar i d’hostesses? Ja sabem de vostés la seua afició a la tribunitis, ho hem pogut apreciar en els 

darrers dies en la plaça de bous, en la presentació de les reines del carnaval, en la tribuna al País 

Valencià en les desfilades… Pensen també gastar-se els diners que rebrem de la Llum de les 

Imatges a fer-se una tribuna dins de l’església en lloc d’utilitzar-los en la restauració? 

Quants diners ha costat la nova tribuna del camp de futbol? I ara que parlem de preus, quant ha 

costat la superreforma de l’Ajuntament? Calia fer-la? Era tan necessària? Això dóna a entendre que 

la situació financera no estava tan malament com volien mostrar a la ciutadania de Vinaròs. 

Bé, estes preguntes estaven dins d’un bloc. 

Segon bloc. Aprofitant la visita del Sr. Carlos Eleno, jo li vaig fer un prec en què li demanava els 

ingressos que havia suposat per a la Generalitat els pagaments que havia fet el Castor per les 

operacions militars. Li han lliurat aquestes dades? Perquè creem que cal reivindicar-los i reinvertir-los 

dintre de la nostra ciutat, perquè com tots sabem, tant al moll de Llevant com al seu transversal 

encara no hi ha punts de subministrament ni de llum ni d’aigua i fa falta que s’arregle. 

Dins del mateix bloc també volia fer-li una pregunta. Sap per què s’han paralitzat les obres del moll 

de la costa de la plaça de bous? Des del mes d’agost van parar els treballs, crec, i després d’endur-

se l’arena del dragatge, per quin motiu no s’acaba l’obra? Vosté no creu que ara que no està el 

varador, la imatge que donem de cara a les visites, de cara als turistes que ens visiten, és 

desastrosa? No creu vosté que no és la més adient per al renom i solera que tots busquem en els 

actes que es fan a Vinaròs? 
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I el prec és que ens han fet arribar nombroses peticions en les quals ens demanen actualitzar al més 

aviat la pàgina web de l’Ajuntament, sobretot en temes que fan referència a formularis, sol·licituds, 

impresos d’obra menor, pagaments de taxes… 

Sr. Alcalde: Bé, atendrem el prec. Començaré per darrere. No sé de quan em parla de la visita de 

Carlos Eleno, últimament no ha vingut Carlos Eleno no ha vingut a Vinaròs en el que portem de 

legislatura, des de juny no ha vingut cap dia. Crec que com les preguntes no tenen res a veure amb 

ell, sinó que són preguntes que li preocupen del port, doncs, li diré… em feia referència als diners 

amb què Castor contribueix al port, l’obra que esta empresa, actualment entre la fase industrial i 

pesquera, val 8,8 milions d’euros i el Castor en paga, ara 500.000, n’ha abonat 500.000, no els 8,8 i 

pagarà en 30 anys 2 milions d’euros. Per tant, encara no es poden invertir els diners que ha pagat 

Castor perquè, com veu, els 500 mil que va pagar van ser per a l’adequació d’un dragat superior i 

d’unes millores al moll on estan amarrades les embarcacions i, per tant, els diners que ha pagat 

Castor estan gastats. No sé si anava per aquí, no sé què volia dir-me dels diners del Castor. Castor 

no ha pagat res a l’obra del port més que el que li acabo de dir però sí que és veritat que pagarà el 

cànon de concessió, d’utilització portuària durant els anys fins a arribar 2 milions d’euros, però en 30 

anys, en 30 anys, cal dir-ho, això. 

La paralització. La paralització s’ha donat, justament per complir allò que tant s’ha reivindicat i que 

nosaltres també hem exigit des del primer moment: que totes les obres facen compatible mantindre 

tots els serveis que hi havia al port i un dels que més es va demorar fins que no vam tindre la 

ubicació totalment completada d’instal·lacions és el varador. Com el varador va provocar molts 

retards ha distorsionat molt, tant a l’empresa en l’execució d’obres com pressupostàriament a la 

Generalitat. I desconec quin és el motiu però suposo que, com en molts de llocs, les coses no estan 

fàcils. Suposo que les coses van per aquí, però no es preocupe perquè d’interés, en tenim, 

comparteixo amb vosté tindre aquella zona, que tots desitgem anar millorant com estem fent amb 

l’accessibilitat, com sap que ho hem fet en la part de… contra els restaurants i barets en la part de 

llevant, en el carrer d’adequació dins del pla d’accessibilitat o com hem demanat que les baixes 

s’actuen en la part, que també és de la zona portuària, des de la platja del Clot, de la part sud de la 

plaça de bous a unir el passatge, ampliant el pont, o millorant les voreres per a poder accedir amb 

més facilitats i dotar aquella zona d’una vorera digna per a poder comunicar el poble amb la costa 

sud… Doncs, és evident que estem fent esforços tothom, les coses no són fàcils, li ho reconec i ho 

comparteixo, ho torno a reiterar, que no és una bona imatge perquè és una de les principals entrades 

del nostre poble, per tant hi estarem damunt.  

Quant a la primera en tot el reguitzell de tribunitis i més qüestions, jo només li contestaré una, jo crec 

que a vosté l’únic que li sap mal és que jo ocupe esta tribuna, únicament i exclusivament, i punt. Ja 

no li contesto res més perquè és més que suficient. Vosté vol que l’alcalde no estiga a alguns llocs, 

doncs ho diu. Li sap greu que hi siga? El que em diu en tot això és que li sap mal que estiga aquí. 

Sra. Miralles: No... 

Sr. Alcalde: Que si estic a la tribuna del carnaval, em penso que m’ha dit. On vol que hi estiga? Li 

pregunto, on vol que hi estiga? 

Sra. Miralles: Jo no li pregunto això. 

Sr. Alcalde: No? M’ha dit tribunitis, m’ha dit que tinc… no sé la paraula tribunitis no sé el que 

significa. 

Sra. Miralles: Però si se salta la primera pregunta… 
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Sr. Alcalde: Sra. Miralles, que ja ho sé, que és la resposta que jo li dono. No li demano que em 

pregunte i a més li demano que tanque el micròfon. 

Sra. Miralles: El meu? 

Sr. Alcalde: Sí, és clar. Gràcies. Per tant ja li ho dic. Li ho resumeixo en això: a vosté el que 

realment li molesta és que jo estiga aquí, ocupant este lloc. Estes preguntes no tenen massa sentit. 

Li les he contestades, les altres, però estes… no sé què vol que li conteste. 

Alguna pregunta més? Sr. Fontanet. 

Sr. Fontanet: Gràcies Sr. Alcalde. Bé, avui li faré alguns precs. Hem rebut algunes queixes del 

veïnat del camí Carreró amb Sant Cristòfol, per la presència de persones que pareix que hi estiguen 

traficant amb drogues, aquí al costat, molt al costat de la Policia Local, i dins del centre comercial del 

nostre poble. Li pregaria que es fessen les actuacions pertinents perquè això es puga pal·liar. Ja que 

sí que és cert que hi va haver una temporada en què es van posar esforços per part de la Policia 

però ara tornem amb el mateix, que hi ha presència de persones que caldria vigilar. 

En un altre prec li faria les queixes del veïnat del carrer de Sant Gregori amb Juan Ribera, on hi ha 

un pub, Evolution, cal dir-ho així de clar. Hi ha moltíssimes queixes del veïnat no només en cap de 

setmana, també entre setmana pels sorolls, baralles, crits, etc. Tot això fa que els horaris de descans 

del veïnat no siguen els adequats. Per tant li prego que la Policia Local estiga un poc més damunt 

d’eixe tema. 

I ja per últim, només vull fer-li el prec que si vosté em podria informar sobre quants llocs de treball, si 

es pot saber, ha creat o crearà el projecte Castor aquí a la nostra ciutat. 

Sr. Alcalde: Quasi ha convertit la tercera, que era un prec, en una pregunta. Si és un prec, el que 

desitgem és que siguen els màxims. Jo penso… ho diu així, però si és una pregunta, és una cosa 

que també ens plantegem i la veritat que li ho vam traslladar a l’empresa ESCAL UGS. Volíem 

conéixer quines havien sigut les contractacions, en general, no noms i cognoms, proporcionades al 

volum de feina; saber durant els treballs, l’activitat que havien desenvolupat, laboral, quan repercutia 

no només en el nostre municipi sinó en la comarca i, finalment, en el període de selecció de personal 

que està realitzant, del total d’ocupació que tindrà, també ens interessaria saber el nombre 

d’ocupació tant del municipi com de la comarca. Evidentment, no noms i cognoms, ens és 

exactament igual. Per això li dic, que si és un prec, que siguen els màxims possibles, i si no, si ho 

convertim en pregunta jo ja l’he feta, l’he traslladada, quan tinga notícies, els donaré compte, la 

informació que tinga la tindran al seu abast. 

Respecte a les queixes, a pesar que m’ha fet uns precs, vull fer-li dos comentaris. Pel que fa a les 

queixes d’un pub en concret, les queixes s’atenen i s’intenta actuar. Sí que és veritat, ho sap vosté, 

que des de principis d’any hem revisat tots els establiments, s’ha fet per diversos motius, però un és 

perquè majoritàriament, molts dels establiments no compten amb cap activitat demanada ni 

sol·licitada. Per tant, la situació que tenim en este poble, és de més de 100 establiments que 

desenvolupen activitat i no hi ha cap documentació que ens conste a l’Ajuntament, per tant, el primer 

que farem és adreçar-nos a ells, advertir-los de la situació i a partir d’aquí començar el que pertoca 

que és obrir expedients de tancaments i tramitar-los. D’acord? 

Quant a carrer del Carreró i la situació que hi tenim. Sí, la problemàtica en este tema és prou 

complexa, jo no li puc advertir… cal dur-ho amb prudència, perquè és una realitat que tots patim però 

sí que hem de ser conseqüents amb la informació que fem servir. És un tema delicat, es fan 
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actuacions, estan en investigació moltes coses, de fet li puc dir, perquè ha sigut una realitat, i algú ho 

va observar, hi va haver una actuació de Policia especial, justament la setmana de carnaval, en una 

zona d’este poble i altres que s’estan seguint. Però és qüestió de no és agarrar a l’últim tenidor sinó 

agafar al cap que ho organitza i que ho distribueix i com més lluny arribem millor per netejar els 

carrers. Per tant no és netejar un carrer perquè hi ha dos que aparentment… o en altres llocs, que 

els coneixem, sinó intentar arribar a eradicar-ho d’una altra manera. 

Sr. Romeu. 

Sr. Romeu: Bé, jo avui, Sr. Alcalde, no li faig preguntes però si li recordo que en té un bon grapat 

d’entrades per registre, d’instàncies fetes pel grup socialista per a la seua contestació documental. 

Però n’hi ha algunes d’abans de Nadal, espero tindre-les, si no li les formularem aquí o en roda de 

premsa perquè siguen manifestes. 

Només li volia fer un prec. Davant de les desafortunades manifestacions que han tingut com a 

protagonista el regidor d’Hisenda del poble del costat, en què acusa el poble del costat, que som 

Vinaròs, de manca de solidaritat respecte al conservatori, vull recordar que aquí vam aprovar una 

moció, bé no es va aprovar, en què demanàvem més consignació a la Generalitat per a aquest 

conservatori i, de solidaritat, la veritat, en una propera reunió d’alcaldes que tinguen hauria de 

mostrar-li esta reprovació i dir-li que a solidaritat el poble del costat no ens guanya: el CRIS, el Punt 

de Trobada, l’hospital i el pàrquing de què gaudeix tothom, l’UCA, el CEFIRE, el Centre d’Alzheimer, 

el centre del menor, etc. etc. etc. És a dir, que no tornem a una guerra, i que d’alguna manera, sent 

del mateix partit, diga que l’ha reprovat la resta de la corporació, però que no torne a ocórrer i anem 

a una lluita perquè tots hem de reivindicar. 

Sr. Alcalde: Li ho agraeixo, Sr. Romeu. He de dir-li que pareix que no ha vist la roda de premsa 

perquè justament en estos termes m’he expressat a la pregunta d’un periodista sobre com valorava 

les declaracions d’un regidor del poble veí. Li diré que no anava a entrar en polèmiques però quan 

reclamem insistentment en qüestions que volem que vinguen al nostre poble i són d’àmbit comarcal i 

ens comprometem a col·laborar d’una certa manera, ho hem de fer amb tota la responsabilitat. Com, 

com vosté ha dit, també fem nosaltres en moltes qüestions que atenem temes comarcals. Mai hem 

parlat de la insolidaritat d’altres pobles. Jo ho he deixat ben clar, però li agraeixo el recolzament que 

manifesta, polèmiques n’hem de crear poques, el que hem de fer és donar solucions, els problemes 

ja ens desborden prou vegades.  

Pel que fa a les qüestions que tenim pendents, doncs bé, algunes a la millor no les conec, em consta 

que algunes arriben a Intervenció, o es considera que com la informació ja se’ls ha donat, no es 

contesten. Em sona que hi ha algunes perquè… està el senyor interventor i alguna vegada així m’ho 

ha reflectit, els ha donat explicacions i creem que ja no cal la resposta per escrit. I si n’hi ha que 

considere vosté que són rellevants, o bé necessita la informació, sap que la té perquè jo crec que 

encara no li han tancat en cap lloc, com sap que vosté ha aplicat a la persona que li parla en altres 

moments, sap que m’ha tancat portes però bé, ja sap que jo no en tanco perquè tinga la informació 

que vulga d’este Ajuntament. Però si en alguna cosa creu que necessita resposta i no se li ha donat li 

agrairia que m’ho digués i, naturalment, com intento contestar tot el que sé li’n donaré complida 

informació.  

Moltes gràcies, bona nit i s’aixeca la sessió. 
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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 
 


