05/2012
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE MARÇ DE
2012.A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 22 de març 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
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ AGUILAR
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES
GUILLERMO ALSINA GILABERT
BLOC
DOMÉNEC FONTANET I LLATSER
JORDI MOLINER CALVENTOS
PVI
MARIA DOLORES MIRALLES MIR
ESQUERRA
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU

EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA
ANA ROSA ESCUIN FERRER
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 23-02-12 I 06-0312.- Se sotmeten a aprovació els esborrany de les actes de les sessions celebrades els dies 23-0212 i 06-03-12 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 23-0212 i 06-03-12.

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 febrer de 2012, així com els incorporats com
annex.

3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LA INTERVENCIÓ DE FONS
MUNICIPAL, EN ACOMPLIMENT DE L’ART. 3.2 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE
FEBRER, PEL QUAL ES DETERMINEN LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS
NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS
PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.- Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 15 de març de
2012:
“PROPUESTA DE ALCALDIA
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24
de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, el
referido artículo indica:
...” la relación certificada prevista en el apartado anterior se expedirá por el interventor con obligación
de informar al pleno de la corporación local,
El resumen de dicha certificación es el siguiente:
NIF

IMPORTE

18986008Z
40003475N
73393623W
A12000394
A46041711
A46299988
B12205852
B12276895
B12318341
B12401659
B12643029
B43110881
U12550869
Proveedores: 13

313,23 €
895,36 €
431,68 €
11.688,80 €
366.510,90 €
490.955,95 €
6.309,61 €
54.589,14 €
1.492,06 €
549,25 €
6.094,63 €
1.296,00 €
898,85 €
942.025,46 €

4.- SOL·LICITUD D’ÀNGEL BOIX SAURINA DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENT EN CONCEPTE DE
QUOTES D’URBANITZACIÓ DELS SECTORS 3 I 4 DE LA ZONA TURÍSTICA SUD.- Atés el
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dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 14 de març de
2012.
Atés l’informe proposta emés per la Tresoreria municipal de data 5 de març de 2012:
“Siendo que en fecha 14/02/12 con registro de entrada 2135, Angel Boix Saurina presenta un escrito
al Ayuntamiento indicando que efectuó el pago de la cuota de urbanización del Sector 3 y 4 de la
Zona Turística Sur en vía de apremio, en fecha 23/02/10, por importe total de 823,45 € respecto a la
parcela de su propiedad ref. CUS4Y4ZTS61-4, y siendo que dicha liquidación fue anulada mediante
acuerdo de Pleno de fecha 8/2/11, solicita la devolución de lo pagado. Adjunta copia de la carta de
pago en fecha 23/02/10, así como copia de la notificación del acuerdo de Pleno de fecha 08/02/11
por el que se anulan las liquidaciones de las cuotas de urbanización del Sector 3 y 4 ZTS a los
propietarios de las viviendas de la Calle Salinas XR 40, además de ficha de mantenimiento de
terceros
Se informa:
ANTECEDENTES DE HECHO.I. En sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 4 de diciembre de 2001 se
acordó aprobar la actualización del proyecto y la imposición y ordenación de las cuotas de
urbanización correspondientes a las obras de urbanización, de saneamiento y abastecimiento de
agua potable de los sectores 3 y 4 de la Zona Turística Sur de Vinaròs.
II. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 8 de febrero de 2005, se
acuerda la aprobación definitiva de las cuotas de urbanización del Sector 3 y 4 de la Zona Turística
Sur
III. Mediante decreto de alcaldía de fecha 30/09/05 se aprueba y ordena la puesta al cobro de las
liquidaciones definitivas de las cuotas de urbanización del Sector 3 y 4 de la Zona Turística Sur, de
acuerdo con la cuenta detallada que se acompañó como anexo a este Decreto.
IV. Por acuerdo de Pleno de fecha 13 de marzo de 2007, se aprobó sustituir en la cuenta detallada
de las cuotas de urbanización de los Sectores 3 y 4 de la Zona Turística Sur, la liquidación de las
cuotas de urbanización correspondiente a la finca de referencia catastral 5021741 de la Calle Salinas
XR 40, por 25 nuevas liquidaciones a los actuales titulares catastrales.
V. En fecha 27 de abril de 2007 con registro de entrada 6743, los propietarios de las viviendas 1 a 24
de la Calle Salinas XR 40, presentan escrito de alegaciones al anterior acuerdo de Pleno de fecha
13/03/07. Alegan que compraron las viviendas en septiembre-octubre del año 2004, mediante
escritura ante notario a Promociones Bemir y que en la escritura de transmisión de la finca, en el
apartado de cargas decía que la finca se hallaba afectada a la hipoteca, a las servidumbres de paso
y sin pagos pendientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de acuerdo con el informe del Servicio
Provincial de Gestión Tributaria y recaudación, así como una descripción del inmueble por parte del
Registro de la propiedad excluyendo más cargas que las antes citadas.
Dichas alegaciones fueron desestimadas por acuerdo de Pleno de fecha 14/04/09, donde se aprobó
definitivamente la liquidación efectuada a éstos.
VI. Transcurrido el periodo de pago en voluntaria, en fecha 07/12/09, se dictó providencia de
apremio, remitiéndose al Servicio Provincial de Recaudación para iniciar el procedimiento de cobro
en vía de apremio de las cuotas de urbanización del sector 3 y 4 de la ZTS que tenían pendientes de
pago los interesados allí detallados, entre los que figuraba Angel Boix Saurina respecto la parcela
sita en CL SALINAS XR, 40-4 ref. CUS4Y4ZTS61-4.
VII. En fecha 22 de mayo de 2009, los vecinos de la C/ Salinas XR 40, entre los que figuraba Angel
Boix Saurina, presentan recurso de reposición al acuerdo de Pleno de 14/04/09, solicitando la
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anulación de las cuotas liquidadas a los adquirentes finales de las viviendas y solicitando se liquiden
a Promociones Bemir SL.
VIII. En Sesión ordinaria celebrada por el Pleno en fecha 8 de febrero de 2011 se acordó la
estimación de las alegaciones, anulándose las liquidaciones a ellos giradas, así como liquidar a
Promociones Bemir SL las cuotas correspondientes a la C/ Salinas XR 40. Dicho acuerdo fue
notificado a los interesados.
IX. Por lo que refiere a la parcela sita en CL SALINAS XR, 40-4 propiedad de Angel Boix Saurina,
referencia recibo CUS4Y4ZTS61-4, éste presenta un escrito en fecha 14/02/12, indicando que
efectuó el pago de la cuota de urbanización en vía de apremio en fecha 23/02/10, por importe de
823,45 €, y siendo que dicha liquidación fue anulada mediante acuerdo de Pleno de fecha 8/2/11,
solicita la devolución de lo pagado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El Art. 14.1.a). del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo
2/2004:
Respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de
gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los párrafos siguientes:
a) La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de los
tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 32 y 220 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.



El Artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
“ Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto
en la normativa de cada tributo.
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo
de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la
Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta
Ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se
devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la
devolución.”



El artículo 131 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece respecto a
la ejecución de las devoluciones tributarias:
“1. Cuando se hubiera reconocido el derecho a una devolución derivada de la normativa del
tributo o a una devolución de ingresos indebidos, se procederá a la ejecución de la devolución.
Cuando para efectuar la devolución se hubieran solicitado garantías de acuerdo con lo previsto
en la Ley, la ejecución de la devolución quedará condicionada a la aportación de las garantías
solicitadas.
2. Cuando se haya declarado el derecho a la devolución en la resolución de un recurso o
reclamación económico-administrativa, en sentencia u otra resolución judicial o en cualquier otro
acuerdo que anule o revise liquidaciones u otros actos administrativos, el órgano competente
procederá de oficio a ejecutar o cumplir las resoluciones de recursos o reclamaciones
económico-administrativas o las resoluciones judiciales o el correspondiente acuerdo o
resolución administrativa en los demás supuestos. A estos efectos, para que los órganos
competentes de la Administración procedan a cuantificar y efectuar la devolución bastará copia
compulsada del correspondiente acuerdo o resolución administrativa o el testimonio de la
sentencia o resolución judicial.”
INFORME.-
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Por todo ello, en atención a los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, se
propone al Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Estimar la solicitud de Angel Boix Saurina de devolución de lo pagado en concepto de
cuotas de urbanización del Sector 3 y 4 de la ZTS respecto a la parcela de su propiedad por haberse
anulado la liquidación definitiva practicada a su nombre, y cuyo pago efectuó en vía de apremio en
fecha 23/02/10, por importe de 823,45 €.
Segundo.- Notificar al interesado el acuerdo que se adopte al respecto con indicación de los
recursos pertinentes.”
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.

5.- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS.- Atés el
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 14 de març de
2012.
Atesa la proposta de la Regidoria d’Esports de data 9 de març de 2012:
“PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’ESPORTS
RESULTANT que l’1 de gener de 2004 va entrar en vigor la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local (BOE del 17 de desembre), la qual cosa va provocar
que l’Ajuntament de Vinaròs, en sessió plenària de 9 de novembre de 2004, dissolguera l’antic
Patronat Municipal d’Esports de Vinaròs, com a organisme autònom municipal. Adoptant-se, tot i
mantindre l’antiga denominació de “Patronat”, la nova forma jurídica d’organització especialitzada
depenent de l’Ajuntament de Vinaròs.
RESULTANT, per tant, que aquesta denominació de “Patronat Municipal d’Esports” ve heretada de
l’any 2000 quan es va constituir aquest organisme com a organisme autònom.
CONSIDERANT que, en l’actualitat, la denominació com a “Patronat Municipal d’Esports de Vinaròs”
no seria la més adequada ja que tendeix a identificar-se com a organisme autònom i no com a un
altra de les formes organitzatives municipals. I atés que la marca d’identitat corporativa que
ostentava aquesta organització especialitzada ha quedat diluïda des de la posada en funcionament
de la nova identitat corporativa municipal l’any 2008.
CONSIDERANT, així mateix, que el manteniment de l’organització especialitzada municipal obligaria
a revisar els estatuts, a fi d’ajustar-los a la normativa vigent, i en particular als arts. 68 i ss. del
Reglament de Serveis de les Entitats Locals, que estableixen un sistema estricte de funcionament
amb el necessari nomenament d’un consell d’Administració i la figura d’un gerent.
CONSIDERANT que, a fi d’afavorir la relació i interacció amb la ciutadania i, en particular, amb i
entre les entitats i persones vinculades a l’àmbit de l’Esport de la localitat, així com la consecució de
les necessàries eficiència i eficàcia administratives, les quals són requerides per a la bona gestió
dels assumptes públics. És per aquesta raó que es veu més adequat optar per un model de gestió
executiva que, de fet, ja ve duent a terme la pròpia Regidoria d’Esport, combinat amb la creació d’un
òrgan d’informe i proposta que canalitze la participació dels ciutadans i ciutadanes i de les seues
associacions en els assumptes municipals. Aquest òrgan seria el Consell Municipal d’Esports, que es
constituiria a l’empara dels arts. 130 i ss. del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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És per aquesta raó que aquesta Regidoria
PROPOSA
a la Comissió Informativa de l’Àrea Social, que dictamine favorablement, i al PLE de la Corporació
que adopte els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consell Municipal d’Esports de Vinaròs, com a consell
sectorial de la localitat; el quals vindran a substituir els dels Patronat Municipal d’Esports, com a
organització especialitzada local.
Segon.-. Obrir un període d’exposició pública de trenta dies, amb la prèvia publicació dels estatuts
en el BOP i Tauler d’Edictes de la Corporació Municipal. Durant aquest termini, les persones
interessades podran presentar reclamacions i suggeriments a l’expedient. Si no se’n presenta cap,
s’entendran definitivament aprovat els Estatuts del Consell Municipal d’Esports de Vinaròs.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 18 vots a favor (11 vots PP, 5 vots PSPV-PSOE, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA) i 2
abstencions (BLOC).

6.- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE TURISME.- Atés el
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 14 de març de 2012.
Atesa la proposta de la Regidoria de Turisme de data 9 de març de 2012:
“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE TURISME
RESULTANT que a 1 de gener de 2004 va entrar en vigor la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local (BOE del 17 de desembre), la qual cosa va provocar
que l’Ajuntament de Vinaròs, en sessió plenària de 9 de novembre de 2004, dissolguera l’antic
Patronat Municipal de Turisme de Vinaròs, com a organisme autònom municipal. Adoptant-se, tot i
mantindre l’antiga denominació de “Patronat”, la nova forma jurídica d’organització especialitzada
depenent de l’Ajuntament de Vinaròs.
RESULTANT, per tant, que aquesta denominació de “Patronat Municipal de Turisme” ve heretada de
l’any 2000 quan es va constituir aquest organisme com a organisme autònom.
CONSIDERANT que, en l’actualitat, la denominació com a “Patronat Municipal de Turisme de
Vinaròs” no seria la més adequada ja que tendeix a identificar-se com a organisme autònom i no com
a un altra de les formes organitzatives municipals. I atés que la marca d’identitat corporativa que
ostentava aquesta organització especialitzada ha quedat diluïda des de la posada en funcionament
de la nova identitat corporativa municipal l’any 2008.
CONSIDERANT, així mateix, que el manteniment de l’organització especialitzada municipal obligaria
a revisar els estatuts, a fi d’ajustar-los a la normativa vigent, i en particular als arts. 68 i ss. del
Reglament de Serveis de les Entitats Locals, que estableixen un sistema estricte de funcionament
amb el necessari nomenament d’un consell d’Administració i la figura d’un gerent.
CONSIDERANT que, a fi d’afavorir la relació i interacció amb la ciutadania i, en particular, amb i
entre les entitats i persones vinculades a l’àmbit del Turisme de la localitat, així com la consecució de
les necessàries eficiència i eficàcia administratives, les quals són requerides per a la bona gestió
dels assumptes públics. És per aquesta raó que es veu més adequat optar per un model de gestió
executiva que, de fet, ja ve duent a terme la pròpia Regidoria de Turisme, combinat amb la creació
d’un òrgan d’informe i proposta que canalitze la participació dels ciutadans i ciutadanes i de les
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seues associacions en els assumptes municipals. Aquest òrgan seria el Consell Municipal de
Turisme, constituït a l’empara dels arts. 130 i ss. del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
És per aquesta raó que aquesta Regidoria
PROPOSA
a la Comissió Informativa de l’Àrea Social, que dictamine favorablement, i al PLE de la Corporació
que adopte els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consell Municipal de Turisme de Vinaròs, com a consell
sectorial de la localitat; el quals vindran a substituir els del Patronat Municipal de Turisme, com a
organització especialitzada local.
Segon.-. Obrir un període d’exposició pública de trenta dies, amb la prèvia publicació dels estatuts
en el BOP i Tauler d’Edictes de la Corporació Municipal. Durant aquest termini, les persones
interessades podran presentar reclamacions i suggeriments a l’expedient. Si no se’n presenta cap,
s’entendran definitivament aprovats els Estatuts del Consell Municipal de Turisme de Vinaròs.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 18 vots a favor (11 vots PP, 5 vots PSPV-PSOE, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA) i 2
abstencions (BLOC).

7.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.- Atés el dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Social de data 14 de març de 2012.
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 8 de març de 2012:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atés l’art. 9 del Capítol II dels Estatuts de l’organització especialitzada denominada “Consell
Municipal de Formació de Persones Adultes” per a la gestió dels serveis de Formació de
Persones Adultes de l’Ajuntament de Vinaròs.
Vista la necessitat de constituir la Comissió Permanent del Consell Municipal de Formació de
Persones Adultes.
A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Designar com a membres de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Formació de
Persones Adultes:
-

President (entre els regidors):
o Titular: Luís Gandía Querol
o Suplent: Luís S. Adell Pla

-

Vocals:
o Un regidor de l’equip de govern:
 Titular: Carla Miralles Castella
 Suplent: Marcela Barbé Beltrán
o

Un regidor de grup diferent al que estiga a l’equip de govern:
 Titular: Ana Rosa Escuin Ferrer
 Suplent: Jorge L. Romeu Llorach
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o

Un representant del Centre de FPA “Llibertat”:
 Titular: Mª Josefa Vidal Ballester
 Suplent: Ester Catalán Nebot

o

Un representant de l’Associació d’Alumnes de FPA Llibertat:
 Titular: José Antonio Lázaro Puente
 Suplent: M. Amparo Martínez Serrano

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.”
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA
DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL I L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, RELATIU AL SERVEI DE
PUNT DE TROBADA FAMILIAR.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de
data 14 de març de 2012.
No obstant l’informe emés per la Secretaria de la Corporació, de data 29 de febrer de 2012, i
fiscalitzat de conformitat per la Intervenció Municipal de Fons.
Atesa la proposta de la Regidoria de Benestar Social de data 27 de febrer 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 Generalitat, a través de
la Conselleria de Justicia y Bienestar Social y el Ayuntamiento, relativo al Punto de Encuentro
Familiar.
Previos los informes oportunos,
PROPONGO al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de
Justicia y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Vinaròs, relativo al Punto de Encuentro Familiar.
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.”
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) i 9 abstencions (5 abstencions PSPV-PSOE, 2 abstencions BLOC,
1 abstenció PVI i 1 abstenció ESQUERRA).

9.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE NOMS DE DIVERSOS CARRERS.- Atés el dictamen de la
Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 14 de març de 2012.
Atesa la proposta de la Regidoria de Cultura de data 8 de març de 2012:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA
Vistes les propostes emeses pel negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs.
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D’acord amb el Reglament de Toponímia Local de Vinaròs, aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió de data 11 de desembre de 2007 i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Castelló núm. 41 de 1 d’abril de 2008.
Atesos els dictàmens favorables de la Comissió de Toponímia Local de la sessió ordinària de 29 de
febrer de 2012.
A la vista de l’anterior, es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar noms als següents carrers de nova obertura resultant de la REP. SUR 14 (PAI de
VERDERA):
-

Carrer de la Mestra Francisca Ferrer (situat entre el carrer del Diputat Baltasar Esteller i
carrer Galícia i paral·lel al carrer del Mestre Vicente Valls)

-

Carrer del Mestre Vicente Valls (situat entre el carrer del Diputat Baltasar Esteller i el carrer
de Galícia i paral·lel al carrer de la Mestra Francisca Ferrer)

-

Carrer del Cronista Juan Bover (situat entre el carrer del Mestre Vicente Valls i el carrer de
la Mestra Francisca Ferrer)

-

Plaça d’Ayguals de Izco (situat entre el carrer del Diputat Baltasar Esteller i el carrer de
Galícia, paral·lel al carrer de la Mestra Francisca Ferrer)

Segon.- Atorgar noms als següents carrers:
-

Carrer de la Cigonya (perpendicular al Camí de la Barbiguera)

-

Carrer de l’Illa de Cabrera (paral·lel al carrer de l’Illa de Còrsega)

-

Carrer de Múrcia (perpendicular a l’avinguda Madrid)

-

Carrer del Bossell (perpendicular al Camí del Saldonar)

Tercer.- Canviar el nom del carrer Boverals ZZ, perpendicular al Camí dels Boverals, per Carrer de
la Sardina.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Cultura i al d’Estadística als efectes que
pertoquen.”
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.

10.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 23 DEL PGOU DE VINARÒS
(MODIFICACIÓ D’ÚS / ANTIC EDIFICI DELS JUTJATS).- Atés el dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 6 de març de 2012.
Atés l’informe emés per la Secretaria de la corporació de data 6 de març de 2012.
Atés l’informe proposta emés conjuntament per l’arquitecta municipal i la TAG d’Urbanisme de data 6
de març de 2012:
“MODIFICACION PUNTUAL nº 23 del PGOU –modificación de uso de red viaria a uso administrativo
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Técnico REDACTOR: Ana N. Arnau Paltor, arquitecta municipal
M. CARMEN REDO SOLANILLA, Técnico de Administración Gral. y ANA ARNAU PALTOR,
Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, colegiada con el nº 6341 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón a la vista de la documentación
cuyos datos se indican arriba:
INFORMAN:
Ha sido tramitada en este Ayuntamiento, la modificación puntual nº 23 del PGOU sobre modificación
del uso previsto de red viaria a uso administrativo.
Artículo 94. Modificación de los Planes
1. Las modificaciones de los Planes se llevarán a cabo según el procedimiento establecido en cada
tipo de Plan....”
“Artículo 223. Procedimiento para la modificación de los instrumentos de planeamiento (en referencia
al artículo 94 de la Ley Urbanística Valenciana).
1. Las modificaciones de los Planes se llevará a cabo según el procedimiento establecido para cada
tipo de Plan, sin necesidad de reiterar aquellas actuaciones propias de la exposición al público de los
Programas, y ello sin perjuicio de que quien tenga adjudicada la gestión indirecta pueda tramitar por
sus propios medios la publicación y la notificación de esa exposición al público.
2. Los informes deberán emitirse en el plazo máximo de un mes.
3. En el caso previsto en el artículo 94.5 de la Ley Urbanística Valenciana, el transcurso ese plazo
determinará la continuación del procedimiento y la calificación de esos suelos al uso ya implantado.
4. En el caso previsto en el artículo 94.6 de la Ley Urbanística Valenciana, el transcurso ese plazo,
se proseguirá el procedimiento sin que proceda la legalización de las actuaciones urbanísticas
irregulares.
5. Las modificaciones de planes generales referidas únicamente a elementos de ordenación
pormenorizada se tramitarán conforme al procedimiento previsto para la aprobación de planes
parciales.”
Trascurrido el plazo de exposición al público del documento sin que conste que se hayan presentado
alegaciones al proyecto, se emite el presente informe técnico-jurídico:
La documentación de los instrumentos modificativos de instrumentos de planeamiento será la propia
del documento que modifican, La documentación a tal efecto es la prevista en el art. 64 de la LUV.
De acuerdo con el artículo 37 de la LUV 16/2.005:
“Artículo 37. Ordenación pormenorizada.
1. La ordenación pormenorizada incluye todas las determinaciones que, de modo precisoy detallado,
completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al que se refieren, y, en particular, las
siguientes:
a) Delimitación de las Unidades de Ejecución, siempre que no se modifique el área de reparto ni el
aprovechamiento tipo.
b) Establecimiento de la red secundaria de reservas de suelo dotacional público.
c) Fijación de alineaciones y rasantes.
d) Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos edificatorios previstos.
e) Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de las previstas por la ordenación
estructural.
f) Regulación de las condiciones de la edificación de cada zona de ordenación, sobre y bajo rasante,
como edificabilidad, altura, número de plantas, retranqueos, volúmenes y otras análogas.
g) Ordenanzas generales de edificación.
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h) En suelo residencial, identificación de las parcelas que han de quedar afectas a la promoción de
viviendas sociales o criterios para concretarlas en la reparcelación, de conformidad con lo que
determine la ordenación estructural.
2. Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada corresponden al Municipio. La competencia
para la aprobación definitiva de los planes que sólo se refieran a la ordenación pormenorizada
corresponde al Ayuntamiento.”
La legislación urbanística y el Propio plan general establecen limitaciones a las modificaciones de
planeamiento, refiriéndose estas por un lado a la necesaria justificación de la propuesta en cuanto a
su oportunidad respecto al interés general, su grado de cumplimiento del planeamiento de rango
superior, etc...
Estas limitaciones las describe la Ley urbanística valencia en su artículo 63 y 94 y su desarrollo en el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y urbanística y el plan general en sus artículos 0.7 y
2.4:
Así mismo, contienen determinaciones al respecto, la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio, (Arts.
13 y 19) ; el RD Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas ( Art. 25) ; el Texto refundido de la Ley del Suelo (Art. 11); la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local..( artículo 70ter)
En el supuesto que nos ocupa no es, por tanto necesario el informe del organismo de cuenca, ni
reservas de dotacional publico, puesto que el equilibrio entre la edificabilidad y dotaciones publicas
no resulta alterado. No se modifican superficies destinadas a zonas verdes; No hay reclasificación
del suelo, ni recalificación, ni se pretende la legalización de situaciones irregulares.
Se cumplen por tanto las especificaciones de la legislación aplicable y el PGOU.
Visto todo lo anterior, las técnicos que suscriben INFORMA FAVORABLEMENTE la modificación
puntual nº 23 del PGOU y emiten la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar la modificación puntual nº 23 del PGOU y por consiguiente modificar el uso previsto de red
viaria a uso administrativo.”
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) i 9 abstencions (5 abstencions PSPV-PSOE, 2 abstencions BLOC,
1 abstenció PVI i 1 abstenció ESQUERRA).

11.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 24 DEL PGOU DE VINARÒS
(MODIFICACIÓ D’ÚS SUI06, EQUIPAMENT FUTUR ECOPARC).- Atés el dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 6 de març de 2012.
Atés l’informe emés per la Secretaria de la Corporació de data 6 de març de 2012.
Atés l’informe proposta emés conjuntament per l’arquitecta municipal i la TAG d’Urbanisme de data 6
de març de 2012:
“MODIFICACION PUNTUAL nº 24 del PGOU –modificación de uso SUI06, futuro ecoparque
Tecnico REDACTOR: Ana N. Arnau Paltor, arquitecta municipal
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M. CARMEN REDO SOLANILLA, Técnico de Administración Gral. y ANA ARNAU PALTOR,
Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, colegiada con el nº 6341 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón a la vista de la documentación
cuyos datos se indican arriba:
INFORMAN:
Ha sido tramitada en este Ayuntamiento, la modificación puntual nº 24 del PGOU sobre modificación
del uso previsto para el equipamiento público previsto en el SUI06 de aparcamiento público o
dotacional de infraestructuras DUDI, al objeto de albergar el Ecoparque( Plan Zona RSU Zona 1º)

Artículo 94. Modificación de los Planes
1. Las modificaciones de los Planes se llevarán a cabo según el procedimiento establecido en cada
tipo de Plan....”
“Artículo 223. Procedimiento para la modificación de los instrumentos de planeamiento (en referencia
al artículo 94 de la Ley Urbanística Valenciana).
1. Las modificaciones de los Planes se llevará a cabo según el procedimiento establecido para cada
tipo de Plan, sin necesidad de reiterar aquellas actuaciones propias de la exposición al público de los
Programas, y ello sin perjuicio de que quien tenga adjudicada la gestión indirecta pueda tramitar por
sus propios medios la publicación y la notificación de esa exposición al público.
2. Los informes deberán emitirse en el plazo máximo de un mes.
3. En el caso previsto en el artículo 94.5 de la Ley Urbanística Valenciana, el transcurso ese plazo
determinará la continuación del procedimiento y la calificación de esos suelos al uso ya implantado.
4. En el caso previsto en el artículo 94.6 de la Ley Urbanística Valenciana, el transcurso ese plazo,
se proseguirá el procedimiento sin que proceda la legalización de las actuaciones urbanísticas
irregulares.
5. Las modificaciones de planes generales referidas únicamente a elementos de ordenación
pormenorizada se tramitarán conforme al procedimiento previsto para la aprobación de planes
parciales.”
Trascurrido el plazo de exposición al público del documento sin que conste que se hayan presentado
alegaciones al proyecto, se emite el presente informe técnico-jurídico:
La documentación de los instrumentos modificativos de instrumentos de planeamiento será la propia
del documento que modifican, La documentación a tal efecto es la prevista en el art. 64 de la LUV.
De acuerdo con el artículo 37 de la LUV 16/2.005:
“Artículo 37. Ordenación pormenorizada.
1. La ordenación pormenorizada incluye todas las determinaciones que, de modo precisoy detallado,
completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al que se refieren, y, en particular, las
siguientes:
a) Delimitación de las Unidades de Ejecución, siempre que no se modifique el área de reparto ni el
aprovechamiento tipo.
b) Establecimiento de la red secundaria de reservas de suelo dotacional público.
c) Fijación de alineaciones y rasantes.
d) Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos edificatorios previstos.
e) Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de las previstas por la ordenación
estructural.
f) Regulación de las condiciones de la edificación de cada zona de ordenación, sobre y bajo rasante,
como edificabilidad, altura, número de plantas, retranqueos, volúmenes y otras análogas.
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g) Ordenanzas generales de edificación.
h) En suelo residencial, identificación de las parcelas que han de quedar afectas a la promoción de
viviendas sociales o criterios para concretarlas en la reparcelación, de conformidad con lo que
determine la ordenación estructural.
2. Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada corresponden al Municipio. La competencia
para la aprobación definitiva de los planes que sólo se refieran a la ordenación pormenorizada
corresponde al Ayuntamiento.”
La legislación urbanística y el Propio plan general establecen limitaciones a las modificaciones de
planeamiento, refiriéndose estas por un lado a la necesaria justificación de la propuesta en cuanto a
su oportunidad respecto al interés general, su grado de cumplimiento del planeamiento de rango
superior, etc...
Estas limitaciones las describe la Ley urbanística valencia en su artículo 63 y 94 y su desarrollo en el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y urbanística y el plan general en sus artículos 0.7 y
2.4:
Así mismo, contienen determinaciones al respecto, la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio, (Arts.
13 y 19); el RD Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas ( Art. 25); el Texto refundido de la Ley del Suelo (Art. 11); la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local..( artículo 70ter)
En el supuesto que nos ocupa no es, por tanto necesario el informe del organismo de cuenca, ni
reservas de dotacional publico, puesto que el equilibrio entre la edificabilidad y dotaciones publicas
no resulta alterado. No se modifican superficies destinadas a zonas verdes; No hay reclasificación
del suelo, ni recalificación, ni se pretende la legalización de situaciones irregulares.
Se cumplen por tanto las especificaciones de la legislación aplicable y el PGOU.
Visto todo lo anterior, las técnicos que suscriben INFORMA FAVORABLEMENTE la modificación
puntual nº 24 del PGOU y emiten la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar la modificación puntual nº 24 del PGOU y por consiguiente modificar el uso previsto para el
equipamiento publico previsto en el ámbito del SUI06 de aparcamiento público a dotacional de
infraestructuras DUDI, al objeto de albergar el Ecoparque ( Plan Zonal RSU Zona 1ª).”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 19 vots a favor (11 vots PP, 5 vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció
(ESQUERRA).

12.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ART. 3 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
L’APARCAMENT EN LA VIA PÚBLICA. Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea
Governativa de data 13 de març de 2012.
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2012:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA
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De conformidad con el artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento en la ciudad de
Vinaròs, y vista la necesidad de actualizar las vías públicas sujetas a estacionamiento limitado bajo
control horario.
Esta Alcaldía, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, PROPONE al Pleno de la
Corporación adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3 de la Ordenanza Reguladora del
Aparcamiento en la ciudad de Vinaròs, que queda redactado en los siguientes términos:
“Art. 3.- Vías públicas sujetas a estacionamiento limitado bajo control horario. Las vías públicas en
las cuales se aplicará el servicio serán, inicialmente, las siguientes:
-

Carrer Socors
Carrer Sant Francesc (desde el número 1 hasta altura de Av. País Valencià)
Carrer Dr. Fleming
Carrer Arxiprest Bono (desde el número 1 hasta altura de Av. País Valencià)
Av. País Valencià
Carrer Santa Magdalena (hasta altura Av. País Valencià)
Carrer Costa i Borràs (hasta altura Av. País Valencià)
Av. Llibertat
Carrer Pilar (desde Pça. Jovellar hasta altura Av. Llibertat)
Carrer Hospital
Carrer Ramon Llull

El Ayuntamiento podrá, mediante decreto de la Alcaldía debidamente publicado en el Boletín
Oficial de Provincia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, modificar, ampliar o reducir
libremente las vías o espacios de estacionamiento controlado, y se reserva la posibilidad de
impedir el aparcamiento en el ámbito expresado y, consiguientemente, la prestación del
servicio, durante determinados períodos de tiempo con motivo de nuevas ordenaciones de
tráfico; interés de la circulación con motivo de fiestas y manifestaciones culturales, deportivas
o de cualquier otro tipo, oficiales o no; limpieza de vías; obras u otras actividades que sean
promovidas o autorizadas por el Ayuntamiento.”
Segundo.- Abrir un período de exposición pública de treinta días con la previa publicación de la
modificación en el BOP y Tablón de Edictos. Durante este plazo las personas interesadas podrán
presentar reclamaciones y sugerencias al expediente. Si no se presenta ninguna, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 17 vots a favor (11 vots PP, 5 vots PSPV-PSOE i vot PVI), 1 vot en contra
(ESQUERRA) i 2 abstencions (BLOC).

13.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ I CÒPIA
DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea
Governativa de data 13 de març de 2012.
Atés l’informe proposta emés per la Secretaria de la Corporació en data 8 de març de 2012 i
fiscalitzat de conformitat per la Intervenció municipal de Fons:
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“INFORME JURÍDIC – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ I
CÒPIA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS (EXP. GENERALS 02/12)
Jordi Romeu Granados, com a secretari de l’Ajuntament de Vinaròs, en relació amb la tramitació de
l'expedient relatiu a la contractació del SERVEI D’IMPRESSIÓ I CÒPIA DE L’AJUNTAMENT DE
VINARÒS, informo:
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 7 de març de 2012, l’enginyer d’informàtica, redacta el Plec de Prescripcions Tècniques
Municipals relatives a la contractació del servei d’impressió i còpia de l’Ajuntament de Vinaròs.
2. En data 7 de març de 2012, l’Alcaldia disposa la incoació de l’expedient de contractació per
procediment obert i tramitació ordinària.
3. Consten en l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plecs de Prescripcions
Tècniques.
FONAMENTS DE DRET
1. L’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), regula els contractes de servei:
“Artículo 10. Contrato de servicios.
Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las
categorías enumeradas en el Anexo II.”
2. La legislació aplicable als contractes de servei, ve regulada pels arts. 301 a 309 de la TRLCSP.
3. Segons l’art. 110 TRLCSP una vegada complet l’expedient de contractació, es dictarà resolució
motivada d’aprovació per l’òrgan de contractació i es disposarà l’obertura del procediment
d’adjudicació.
4. La disposició addicional segona de la TRLCSP indica, al seu apartat 7 indica, que l’aprovació del
plec de clàusules administratives particulars anirà precedida dels informes del secretari o, en el seu
cas, de l’òrgan que tinga atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació, i de
l’interventor.
5. A l’empara de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, corresponen al
Ple de la Corporació les atribucions en matèria de contractació quan la duració del contracte es
superior a quatre anys. En aquest supost es planteja una contractació per cinc anys.
A la vista de l'anterior, s'eleva al Ple de la Corporació la següent proposta d'acord, sense perjudici de
la incorporació del corresponent informe la Intervenció de Fons:
1. Aprovar l'expedient per a la contractació del SERVEI D’IMPRESSIÓ I CÒPIA DE
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS (EXP. GENERALS 02/12), per procediment obert i tramitació
ordinària.
2. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plecs de Prescripciones
Tècniques que han de regir la contractació.
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3. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al BOP i Perfil del Contractant a la
pàgina web Municipal.”
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.

14.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL·LICITANT AL PLE QUE INSTE AL
GOVERN D’ESPANYA A LA RETIRADA DEL REIAL DECRET LLEI 3/2012, DE 10 DE FEBRER,
DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL. Atés el dictamen de la
Comissió Informativa de l’Àrea Governativa de data 14 de març de 2012.
Atesa la moció presentada pel Gup municipal socialista sol·licitant al Ple que inste al govern
d’Espanya a la retirada del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral:
“Moción
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Vinaròs solicita al Pleno del Ayuntamiento de
Vinaròs que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una reforma laboral pactada
con los agentes sociales.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Vinaròs desea someter
a la consideración del Pleno la siguiente Moción:
Exposición de Motivos
Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España van a tener, en el caso de
que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de
los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su
competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que estamos
viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para
facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:





Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación
habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres
de los ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten).
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo.
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que
podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente
por razones de competitividad o productividad.
Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito
durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de
prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos
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pero que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años
cuando finalicen las bonificaciones.
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta
a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en
las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente
por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios.

3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos
de los trabajadores.
Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los
convenios ("descuelgues"). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en
los convenios similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por
causas económicas. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de
regulación de empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los
sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de las
relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no
va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las
condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en los sueldos
de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias, deprimirá la
demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que a su
vez supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con ello el
aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el
poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en los trabajadores.
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Vinaròs:
1. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vinaròs insta al Gobierno de España a presentar en
el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes
sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la
estabilidad en el empleo.
2. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vinaròs dará traslado de la presente Moción al
Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los
Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados
y a los/as representantes de los agentes sociales.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la proposta
d’acord anterior, amb 9 vots a favor (5 vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC, 1 vot PVI i 1 vot
ESQUERRA) i 11 vots en contra (PP).

15.- DESPATX EXTRAORDINARI.

DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC, AMB EL RECOLZAMENT DE LA
RESTA DE GRUPS, DE REBUIG AL NOU ACORD D’ASSOCIACIÓ ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I
EL MARROC PER A LIBERALITZAR L’ENTRADA DE TARONGES I HORTALISSES.- El Sr.
alcalde manifesta que la moció, tot i haver-se presentat pel Grup Bloc-Compromís, va ser recolzada
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per unanimitat de tots els Grups a la sessió de la Junta de Portaveus de data 21 de març de 2012.
Sotmesa la urgència a consideració del Ple, aquest per unanimitat acorda aprovar-la.
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC de rebuig al nou acord d’associació entre la
Unió Europea i el Marroc per a liberalitzar l’entrada de taronges i hortalisses, i recolzada per la resta
de Grups Municipals:
“MOCIÓ PER REBUJAR EL NOU ACORD D'ASSOCIACIÓ ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I EL
MARROC PER LIBERALITZAR L'ENTRADA DE TARONGES I HORTALISSES
Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 del
ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de l'Ajuntament de
Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l'Ajuntament, prèvia ratificació
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nou Acord d'Associació entre la Unió Europea i el Marroc, aprovat pel Parlament Europeu i el
Marroc, liberalitza totalment l'entrada de taronges i hortalisses procedents del regne alauita i
augmenta el contingent de clementines als mercats europeus. L'acord millora les condicions d'accés
als mercats europeus de determinades fruites i hortalisses marroquines que són competència de les
nostres, la qual cosa suposa majors dificultats en el futur per als productors de la Comunitat
Valenciana.
Aquest acord contempla la liberalització total dels intercanvis, excepte para sis productes sensibles
(clementines, tomàquets, carbassons, cogombres, maduixes i alls) i la reducció del 30% del preu
d'entrada a la Unió Europea per als préssecs, albercocs, nectarines i raïm de taula. Suprimeix així les
barreres aranzelàries per a les taronges del Marroc i altres hortalisses, a més d'augmentar el
contingent d'entrada d'alguns productes considerats sensibles com les clementines en un 35%, dels
tomàquets un 39%, dels carbassons un 100%, del cogombre un 173% i de l'all un 50%. S'opta per la
liberalització del comerç agrícola amb el Marroc sense realitzar cap estudi de l'impacte econòmic per
als productors europeus de fruites i hortalisses ni preveure tampoc mesures de compensació per les
conseqüències d'aquest acord.
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 rebutja el nou acord d'Associació entre la Unió Europea i el Marroc
al ser clarament perjudicial per a l'agricultura valenciana per la dura competència difícil de mantenir
per als nostres agricultors per la falta de respecte al medi ambient i els costos de mans d'obra com a
elements principals en la competència deslleial dels productes del Marroc i reclama el reconeixement
i el respecte dels drets sindicals i l'aplicació d'una política proactiva de lluita contra el treball infantil
com alguns dels requisits necessaris per a la ratificació d'un acord comercial amb el Marroc.
Segon.- L’Ajuntament de Vinaròs exigeix a la Unió Europea, en cas de mantenir en vigor aquest
acord, a calcular els danys que es fa a l'agricultura valenciana i a aprovar les indemnitzacions
corresponents.
Tercer.- L’Ajuntament de Vinaròs insta al Govern de l'Estat Espanyol i al Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient a dur a terme totes les accions necessàries per a defendre l'agricultura
valenciana de les contínues agressions realitzades des de la Unió Europea.
Quart.- Aquest acord es posarà en coneixement de la Presidència del Consell de la Generalitat
Valenciana; de la Conselleria d'Agricultura de la Comunitat Valenciana; de la Presidència del Govern
de l'Estat Espanyol; del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de la Presidència de la
Unió Europea.”
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Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.

16.- PRECS I PREGUNTES.
Sr. Alcalde: Punt número 16. Precs i preguntes. Sr. Batalla, quan vulga.
Sr. Batalla: Gràcies. Bé, volia portar aquí un prec relacionat amb turisme i relacionat també amb la
seguretat, un prec per part de la gent que utilitza el càmping Cala Puntal. El carrer O és un carrer
que no esta il·luminat per la qual cosa penso que, en cas d'estar il·luminat, l'atractiu que poguera
tindre este càmping seria més gran. La veritat és que ho he comprovat personalment i suposo que la
il·luminació d'este carrer seria una prioritat. El prec és que es tinga en consideració per a poder
resoldre esta deficiència.
Un altre prec seria… a veure quan seria possible que el camí dels Pals poguera ser obert, ja saben
que el camí és de propietat municipal i pels motius X que siga, el seu pas està barrat des de fa més
d'un any per una empresa que està allí ben prop.
Estos són precs. Per altra banda les preguntes serien: Quantes sancions porta fetes la nova
empresa que porta, la nova empresa escollida a dit, que porta el tema de la zona blava, recordant
que un dels motius pel qual es va rescindir el contracte amb l'anterior, un dels motius que almenys es
va dir en la Comissió, era la manca de denúncies?
També m'agradaria preguntar com està la situació de Río Cuarto. Evidentment és una quantitat de
diners molt gran, cada mes, que s'està afrontant de despeses per a manteniment d'este pàrquing.
Evidentment, com a zona blava no pot donar rendiment, perquè entre abonats i les 33 places que hi
ha allí d'aparcament per a personal de l'Ajuntament entenem que és un forat negre. La pregunta és si
hi ha algun tipus de pla de viabilitat per a fer-lo més rendible perquè ara mateix, reconeguem la
realitat, és un forat negre com he dit abans.
Pel que fa a la situació del viver d'empreses que es volia crear, la veritat és que d'emprenedors a
Vinaròs tradicionalment, secularment, històricament està ple d'emprenedors, i sobretot
d'emprenedors que s'han cregut que es faria un viver d'emprenedors, vull dir… La pregunta és si
tenen previst posar en marxa este viver d'empreses.
Una altra pregunta seria també quants llocs de treball, sabent que tenen una Regidoria d'Ocupació,
s'han creat des que es va posar en marxa esta Regidoria. Ja portem uns quants mesos de Govern
municipal, i parlo sobretot del saldo que hi ha altes/baixes, si és positiu o és negatiu.
I acabaré amb la pregunta… si de fet hi ha botellón, sí que noto a faltar, pel que m'han pogut dir els
veïns, controls d'alcoholèmia. En este sentit entenc que la Policia Local no és la que ha de sancionar,
però, en altres ocasions, en el passat sí que la Policia Local ha traslladat les persones sospitoses
d'estar en risc de conduir de manera temerària, els han traslladat a trànsit per a passar estes proves.
I sobretot també si per part de Governació s'ha instat que es faça algun tipus de vigilància sobretot
dissabtes de matinada ja que… Bé, la gent… està clar que ni sap beure ni sap pixar que dic jo. Tots
els actes vandàlics es produeixen al passeig, trencament de jardineres, tot això… Li vull dir, li porto…
no és un retret, sinó que li porto una denúncia que s'ha fet per part d'alguns locals del passeig
marítim.
I en últim lloc, si allò que queda del molí “estrella” es restaurarà o finalment es podrà… es tombarà o
es…deixa estar així, com està ara. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Batalla. Els precs, bé, vosté els ha traslladat. És evident que la situació
d'il·luminació de moltes de les zones turístiques i d'alguna de l'ermita no és l'adient. És veritat que es
van començar a preparar alguns projectes, i també que correspon posar-los en marxa en aplicació
de quotes d'urbanització, un procés que tampoc no és relativament ràpid. Però que sàpiga que en
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eixa línia s'està treballant i per tant no sols s’atendrà, sinó que ja està en previsió el primer prec. I el
segon, doncs bé, el revisarem i el tindrem en compte.
Quant a les qüestions que planteja, les sancions a l'empresa… mire, jo la pregunta 1 i la pregunta 4
… vosté és regidor d'este Ajuntament, té la mateixa oportunitat que jo com a alcalde president de
tindre les dades. Per tant, faça el favor de fer el seu treball com a regidor, les consulta, ja que van
totes les vegades que volen en contacte amb tot el funcionariat d'este Ajuntament, i eixes dades, les
pregunta directament. Jo en el cap no les tinc, evidentment, ni porto el seguiment ni el control, per
això els vaig brindar l'oportunitat que, quan volguessen, tinguessen el que no s'havia brindat en altres
ocasions, que és tindre l'afinitat i la proximitat amb els funcionaris per a tindre tota la informació. Per
tant, este tipus d'informacions, si és que és una curiositat, que el que vosté requereix és que ho faça
jo personalment el donar-li la dada, doncs bé ho miraré i ja li contestaré, però bé, penso que vosté
com a regidor pot anar i consultar-les. (El Sr. Batalla fa un comentari a micròfon tancat). Doncs mire,
jo m'he apuntat les preguntes que vosté m'ha fet, la 1 i la 4. Les dades que em pregunta de la 1 i de
la 4, i així ja li contesto les dos, la 1 i la 4.
Quant a la pregunta número 2, la situació de Río Cuarto, les despeses, si és un pàrquing que té
rendiment, que és evident que com a zona blava no ho és, i que a més té una utilització per part de
l'Ajuntament quant a l'estacionament d'alguns vehicles municipals, de l'autorització per als regidors,
etc., etc. Mire, és una herència. Este pàrquing és una herència. Jo recordo, per dir-li-ho molt
senzillet, el zipizape que s'ha muntat aquí perquè el Partit Popular, en el seu moment, amb un
pàrquing paregut de grandària, el que va fer és vendre el subsòl i obtindre un rendiment i se’l va
criticar fins a la sacietat, Bé, jo crec que fins ara se l’ha seguit criticant, i en canvi suportem una
càrrega com esta que ens ve heretada. És evident que vosté també pregunta per les possibles
solucions, i he de dir-li que pareix que vosté té un poc de telepatia perquè en tot el que s'està
revisant ara de l'estacionament, i em referixo a l'estacionament tant al regulat per l'ORA com
l'estacionament subterrani, s'està mirant de traure un model de concurs que puga portar una gestió
rendible o, almenys, aportar un cànon a l'Ajuntament i no ser una càrrega. Les dos comencen per “c”
però hi ha una diferència substancial, fer que siga una cosa viable, i no com fins ara que únicament
suposava una càrrega, un cost i una despesa. I eixa és la situació en què ens trobem, en la valoració
del futur de l'estacionament de Río Cuarto.
Quant al tema del viver d'empreses, doncs bé, jo entenc la pressa amb què vostés demanen que els
150 punts del programa electoral que va presentar el Partit Popular es fiquen el dia u en marxa. Tant
de bo fora així! Significaria que la resta de la legislatura, els 4 anys, ens en podríem anar tots a casa
i no fer res. Però vosté sap que les coses no funcionen així, i després de l'u ve el dos, i durant la
legislatura jo entenc que vosté exigisca això, perquè és un compromís nostre, però evidentment tot el
que comporta la gestió d'una legislatura, que era el compromís que vam assumir, doncs,
evidentment, la primera etapa tot no pot posar-se tot en marxa.
Quant a la quinta, perquè la quarta com ja li deia la té al seu abast quan vulga, el tema del botellón,
els controls d'alcoholèmia, la vigilància els dissabtes de matí. Mire, va un poquet en la mateixa línia
del que li deia en la qüestió dels pàrquings i de l'estacionament, s'està estudiant i posant mesures
perquè, justament com vosté diu, i buscant mesures que siguen econòmicament viables per a este
Ajuntament. I no significa anar dotant de més recursos per a poder posar la suficient vigilància. Li he
de dir que s'estan buscant fórmules perquè hi haja molta més presència justament en estos horaris
més conflictius de matinada. Jo crec que la regidora de Governació té una proposta amb la qual
possiblement puguem pal·liar… i tant de bo poguera ser, eradicar la problemàtica de més
delinqüència justament a finals d'estos horaris de matinada. I quant als controls d'alcoholèmia, bé a
nosaltres sempre, per part del Ministeri, se'ns ha enviat col·laboració i si no també s'han fet
programes propis i evidentment se’n fan. Jo penso que no és una qüestió de buscar règims
sancionadors sinó que és una qüestió que de tant en tant és necessari, perquè també la gent ha de
ser conscient que si condueix no pot beure i si beu que vaja a peu o busque un altre mitjà de
transport.
I per últim, el molí “estrella”, jo suposo que vosté em pregunta pel molí de Noguera. No sé, no sé què
m'ha preguntat en l'última, molí “estrella”, el futur o no sé què m'ha preguntat (El Sr. Batalla fa un
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comentari a micròfon tancat) Però… m'ha preguntat, ho interpreto bé, molí “estrella”? És que no sé el
què és, no li puc contestar una cosa que no sé què és. Gràcies.
Alguna pregunta més? Sra. Miralles.
Sra. Miralles: Gràcies Sr. Alcalde. La primera que li volia fer és: no és veritat que el gros dels
942.025 € que s'han demanat per a finançar el pagament a proveïdors de les corporacions
autonòmiques i municipals ha sigut per a obres i situacions sobrevingudes, imprevisibles en la major
part i de difícil càlcul des del punt de vista pressupostari, per la seua provisionalitat? No és cert que
tots els pagaments a proveïdors, a dia d’avui, estan al dia dins dels paràmetres correctes menys
aquests que han vingut ara sobrevinguts urgents?
Quants diners ha costat la nova tribuna VIP del camp de futbol?
Quant ha costat la superreforma de l'Ajuntament?
Han tingut contactes ja amb la Conselleria per parlar sobre el polígon industrial de les Soterranyes?
I l'altra, i dins del que… s'han tingut ja reunions amb associacions, amb arquitectes i amb
aparelladors, perquè aporten les seues idees al Pla General?
Sr. Alcalde: Bé, quant a la primera qüestió, al que vosté fa referència corresponen… no arriba a
300.000 €. Tota la resta és herència de factures que, ni en la gestió des de juny d'esta nova
corporació que va intentar integrar totes aquelles que hi havia, que hi havia 749.000 € de factures
que no tenien capacitat pressupostària perquè no tenien dotació, ja n’hi havia al juny, doncs durant
este període de 6 mesos que aproximadament hem portat la gestió de l'exercici 2011, hem intentat
anar incloent-hi, aturant i controlant les despeses d'este Ajuntament. I totes aquelles que no vam
poder integrar dins del pressupost de 2011, vosté sap que recentment en un ple anterior, que també
eren factures heretades, doncs van passar aproximadament 340.000 €. Per tant encara, després de
tot això ens han quedat 942.000 € que si descomptem uns 300.000 €, vol dir que més de 600.000 €
encara és herència de factures… I mire, li ho diré molt fàcil per molt que cabotege, perquè sap que
ho hem explicat, i ho explicaré perquè ho sàpiga la gent. 500.000 € de transferència i transports de
les escombraries i l'eliminació, no estava pressupostat, no estava consignat, no hi havia recursos i
vostés sabien que això es produiria en el pressupost i que hem hagut d'esperar a ara. Per tant, no
són factures d'emergència, perquè han estat tot l'any estes factures i n’hi ha més, n’hi ha més, per
tant ja li he dit, ja li he dit 749.000 € hi havia al juny, 340.000 € van passar, que s'han carregat en
este pressupost en un reconeixement extrajudicial i després estos 500.000 € corresponents al que
tan discutidament hem parlat de com tractar el tema de les escombraries i com poder assumir este
Ajuntament unes despeses en l'eliminació de les escombraries per a les quals no tenia recursos ni
partides pressupostàries per a fer-los front. Per tant, la pregunta jo crec que queda bastant clara,
d'obres d'emergència només són 300.000 €, els que s'han produït, de tota esta llarga xifra de dades
que jo li he donat.
Quant a si s'ha estat pagant correctament i s'han portat tot menys estes partides, doncs mire quasi la
segona pregunta li l’he contestada amb tot l'argument que li he donat en la primera. Si s'haguessen
portat bé les coses ni estarien els 500.000 € que ara hem hagut de donar dins d'esta partida del Reial
Decret perquè ens ajude el Govern a pagar estos proveïdors, ni haguéssem hagut de fer un
extrajudicial dels 340.000 € el mes passat, ni haguéssem hagut d'anar aturant partides per a fer front
als 700.000 i escaig que hi havia al juny quan vam entrar. Si això hagués estat correctament
gestionat, doncs, no hauríem hagut de fer-li front perquè de tot el que li he parlat, a la segona
pregunta que em fa, exclusivament d'emergència són eixos 300.000 € als quals vam haver,
lamentablement, de fer front a causa, el 19 i 20 de novembre, de l'episodi de pluges torrencials. Per
tant, la resta… jo crec que li ho he explicat correctament.
Quant a la tercera, mire jo és que… li peguen voltes a gastos que sí, evidentment; tots són gastos,
com que vostés l'any passat posen en marxa un joc en un parc infantil que pressuposten en 16.000 €
que ni està homologat ni s'acaba, i no sé ben bé perquè el van autoritzar i ja estàvem en situació de
precarietat econòmica i eren 16.000 €. Mire, segurament, les dos preguntes que vosté em fa tant de
l'Ajuntament com d'acabar les instal·lacions en la ciutat esportiva no pujaran estos diners. I allò era
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malbaratar diners perquè ni es va acabar. M'explico? Vull dir que jo crec que haurien de tindre una
miqueta de cura, en certes coses. El Ple passat em preguntaven per alguna cosa de mobiliari, mire
en l'edifici del Pirulí, sense solta ni volta, i a dit, vostés es van gastar 50.000 €, que es diuen molt
prompte, i em reclamaven 600 € de dos cadires o no sé… 50.000 €. És que vostés la noció de les
dades i els zeros sembla que a vegades no ho tinguen molt clar, però els números són els números. I
les despeses que es generaven aquí eren de quantitats brutals, i ara estan absolutament intentant
controlar-se en tots els àmbits, ho hem fet en material d'oficina, ho hem fet en productes de neteja,
ho fem en tots els departaments i quan vulguen tindre les dades i vulga que comparem exercicis a
mesura que passaran, jo crec que a vosté li pujaran els colors i no serà que li pegue el sol a la cara,
li pujaran els colors d'altres coses.
I quant al tema de les Soterranyes, mire, jo en el tema de les Soterranyes crec que estic donant
complit compte del que hi ha en este tema, però este tema penso que és el més greu que podem
heretar. Perquè és evident i queda claríssimament demostrat que este Ajuntament avui, ni abans,
tenia capacitat suficient per a promoure un polígon d'esta grandària i d'esta envergadura de
desenrotllament i finançament, perquè no tenim suficients recursos ni generem suficients recursos
com per a afrontar una inversió de quasi 70 milions d'euros. Per tant, vull dir, ja estem en una
aventura en la qual, tots solets, no podem anar. I eixe era l'esforç que vostés havien encaminat, que
l'Administració Local, perquè tenien eixa grandesa, i ho hem dit moltes vegades, que vostés es deien
mini-generalitat, que pareixia que anaven sobrats i ho podien emprendre tot. Mire, nosaltres pensem
d'una altra manera, pensem que les coses s'han de fer entre tots i una cosa d'esta grandària i d'esta
envergadura si no és de la mà de l'administració autonòmica o del Govern Central difícilment un
Ajuntament com el nostre té capacitat de desenrotllar això. Això per un cantó, però… compte! que
per l'altre, el que ens ve damunt és molt més greu. Perquè ja en parlarem, i no patisca que en
parlarem de com sortiran els informes, que vostés van assegurar que això era una acció territorial
estratègica bàsica, i no està aprovada, bàsica, per a posar en marxa un desenvolupament d'este
tipus sense alterar el Pla General en la reserva famosa de sòl que vostés van fer, i si no tenim
aprovat això no val per a res tots els tràmits que fem. Compte en el lloc on estem. I segona, només el
document de referència obre una quantitat de dubtes i llacunes que… ja veurem com ens en
sortirem, tant per les administracions sectorials que ja indiquen que probablement no hem triat la
zona adequada i jo em pregunto ¿per a què es compren les finques? I em pregunto ¿per a què es
compren finques fora d'una reserva de sòl que ja no es pot desenvolupar? Doncs són preguntes que
en compte de fer-me-les vosté, se les haurien d’haver fet quan van començar a plantejar este
desenrotllament, perquè el lògic, quan hi ha una envergadura d'un desenvolupament tan important,
és analitzar el territori i buscar si de les ubicacions possibles, esta era una d'elles o no era la millor. I
sap que li ho hem recordat en este Saló de Plens a vostés en infinitat de vegades, per tant, mire,
parlarem de les Soterranyes, indubtablement que en parlarem, però... molt de compte!, que jo crec
que algú ens endurem un disgust.
I quant al punt quint, en la revisió del Pla General, jo ja ho he explicat que crec que ha de nàixer un
poc dels col·lectius, ha de nàixer un poc des de la societat, de tots els professionals i sobretot, i crec
que li ho he dit en infinitat d'ocasions, i penso que ha de ser així, hem de prendre decisions en què
estiguem absolutament tots d'acord perquè penso que en este poble ja ens hem tirat massa vegades
els trastos: si ho ha fet un, si és que com ho ha engegat un, l'altre no ho vol recolzar… Jo crec que
ens hem de sortir d'estos temes, és a dir, si hem de canviar o hem de reformar qüestions que no ens
agraden, al final les hem de fer de manera que estiguem tots d'acord, perquè en un futur pot haver-hi
una persona en la gestió d'este Ajuntament o una altra. Per tant, penso que tenim temps suficient, és
un moment de cautela i a partir d'aquí el que hem de fer és intentar que les modificacions que fem
les fem amb el criteri que tots puguem estar d'acord.
Alguna pregunta més? Sr. Fontanet.
Sr. Fontanet: Sí, bé, començaré recordant-li que ja fa mesos, arran de les queixes dels veïns que
viuen pel carrer de Benet XIII, doncs bé vaig fer una instància demanant que s'habilités el que és
unes bandes de… de bandes de reducció de velocitat perquè bé, en esta avinguda no existeix ni tan
sols una vorera ni a una banda ni a l’altra, i per tant els veïns quan surten dels carrers, doncs, veuen
que passen a gran velocitat els cotxes. Per tant vam demanar el que és eixa banda de reducció de
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velocitat i la contestació, que va ser als pocs dies, a les poques setmanes, es va dir que no en tenien
i que bé, que estaven a expenses de comprar-ne. Jo li demanaria si ja s'han comprat les bandes de
reducció de velocitat i si tenen pensat adequar el que és eixa avinguda de Benet XIII perquè els
veïns no tinguen la perillositat que tenen.
Després li faré un prec. Ja fa mesos, i bastants, que anem darrere del tema de les fonts i de totes
aquelles coses que fan falta al Foguet. Hi insistirem, perquè bé, van passant els mesos, van passant
els mesos, sí que estan damunt el regidor d'Educació… però bé, només recordar-li-ho i fer-li el prec:
un poquet més de celeritat en eixa recepció i després en totes aquelles millores que fan falta una
vegada s'haja recepcionat.
I ja per a acabar, només vull comentar-li que a la plaça de Joan Carles I, que encara no és una
plaça, sinó que és un carrer, s'ha fet una actuació, una actuació que pensem que ha estat molt
beneficiosa per a eixe carrer, s'ha canviat el que és l’estacionament en bateria a estacionament de
cotxes un darrere de l'altre. Això ha donat peu que en eixe carrer no hi haja els embossos que hi ha,
o que hi havia, i s'ha pogut controlar millor l'aparcament, però sí que és cert que en l'enreixat que
s'ha fet en la punta per a poder voltar els cotxes i sortir de cara, sí que és cert que hem vist, i li faig
entrega de la foto, és una foto testimonial només, que ja hi aparquen cotxes i no deixen donar la
volta per a sortir d'eixe carrer. Només vull dir-li doncs, un poc més de control de la Policia durant
estes primeres setmanes i esperem que la gent tinga consciència que eixe enreixat és, no per a
aparcar, sinó per a donar la volta. Dóna-li-la a… l’alguatzil mateix. Alguatzil… Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Fontanet. Evidentment, i començant per l'últim, vosté em fa avui diversos
precs més que preguntes. He de dir-li que justament tota la senyalització i neteja que s'ha fet allí,
bàsicament està per a indicar on es pot estacionar i on no s’ha de fer. Moltes vegades podem dir-ho
però al final és que s'ha d'entrar en règim sancionador, a pesar que no ens agrada, però la veritat és
que té eixa finalitat perquè com no té sortida el lloc, està per a això. I en la resta, doncs, vull dir-li que
en el tema de les fonts per a algun col·legi sí que ho estem mirant, hi havia inclús una que volíem
mirar si es podia habilitar, que ve de l'accessibilitat i dins de les obres d'accessibilitat i en el lloc que
estava prevista, probablement no tinga utilitat i el que pensàvem és que poguera anar a un col·legi.
Sap de la deficiència en recursos per a moltes coses i per tant, tant en el tema de les bandes com en
estes qüestions, agarrar recursos en la mesura del que és possible per al que seria, no despeses
sinó inversions, doncs, els diners estan molt justos en este exercici. En la mesura del que podem i
del que veem que som capaços de gestionar amb l'austeritat que tenim marcada, si queden recursos
doncs, evidentment, ho ficarem. Però jo vull dir-li que de forma immediata no crec que s'adquirisquen
bandes perquè a més, només li volia comentar una cosa, no eviten els problemes i no voldria fer un
record negatiu que hem tingut en la carretera de la costa nord que a pesar d'això la velocitat moltes
vegades per a aquells que no la volen respectar, és igual que hi haja bandes que no les hi haja.
Potser estem un poc com en això de l’estacionament, que haurem de posar en marxa, possiblement,
alguna mesura de control de radar o alguna altra qüestió que faça que pal·lie o que almenys siga un
poc dissuasiva d'eixe nivell de velocitat que a vegades també està, per exemple, o algunes queixes
ens vénen del mateix túnel del passeig marítim i en alguna altra via. Per tant, jo crec que no ens hem
de dedicar a posar claus o bandes reductores pertot arreu perquè el que estem fent és una
incomoditat per a aquells ciutadans que en el fons circulen com correspon i fan cas dels senyals de
trànsit que limiten les velocitats en cada una de les vies. Jo crec que al final, potser més que
col·locar bandes reductores, el que haurem de posar és mes control o buscar altres sistemes de
control per a evitar que això es produïsca.
Algun comentari més? Alguna pregunta? Sr. Alsina.
Sr. Alsina: Moltes gràcies. Gràcies que un regidor del PSPV va fer la seua feina i va avisar la Policia
per alertar que, tant a la via del tren allí a la ciutat esportiva hi ha un forat provocat per un accident,
que deixa via lliure als xiquets que estan allí a la ciutat esportiva per a jugar i amb el perill que
comporta, i tant a la platgeta d'arena igual, que hi va haver un accident i està la tanca tombada,
creiem que no s'ha fet res. La pregunta és si es donarà alguna solució.
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I després, tant que li agrada explicar a la ciutadania i a la gent que ens està mirant per la televisió, tot
el que comporta en este Ple, ens agradaria, al nostre grup, que explicara que el PSPV no té cap
potestat per a prohibir cap terrassa de les que s'estan ara promovent, ni tant al carrer del Socors ni
com al passeig, com així ens han fet arribar des de diversos comerços, que ens culpen a nosaltres
que amb els vots a les comissions estem negant la col·locació d'estes terrasses. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Alsina. He de dir-li, i començo per darrere, que no em consta a mi, que jo
els haja culpat de res. No, no, no em consta, no em consta. I si s'ha creat algun tipus de controvèrsia,
no sé si vostés estan implicats o no implicats, és una qüestió que no m'interessa, ni crec que ens
interesse. No donaré explicacions de coses que jo ni he provocat, ni he dit ni he fet. Vosté em
pregunta a mi, jo crec que el que em pregunta no té cap sentit, ni més trellat, perquè… (Parla el Sr.
Alsina a micròfon tancat). Perdone Sr. Alsina, el que ha de fer és respectar les meues respostes,
igual que jo li he respectat, absolutament pacient, que acabés la seua intervenció. Per tant, tinga,
com a mínim, el mateix tracte que jo li faig a vosté, com a mínim. És el que li demanaria, jo penso
que és el que també mereixo, igual que jo li’l tinc a vosté. Per tant, no li puc explicar o donar
explicacions d’una cosa de què jo no sóc conscient, i si no sóc conscient no sé quines explicacions li
he de donar, perquè la pregunta és: “Explique vosté a l'opinió pública que …” És que em demana
una explicació que jo no puc donar, perquè no s'ha provocat, per part d'esta Presidència no s'ha
provocat res del que vosté m'està explicant.
I quant a la primera qüestió, evidentment, li dic que el… (Parla el Sr. Alsina a micròfon tancat).
Em deixarà que li conteste? O vol contestar vosté? Perquè si vol contestar no em pregunte, si vol
contestar vosté no cal que em pregunte, li demano que tinga el mateix respecte que jo li tinc a vosté,
faça el favor. He de dir-li que intentarem donar la solució al més prompte possible, siguen una, dos o
les setmanes que puguem, evidentment, en la tanca que m'ha dit del pont de la platja d'arena, s'han
situat senyals perquè se sàpiga en l'estat en què està, evidentment. Com tot, s'acudirà tan prompte
com es puga.
Alguna pregunta més? Sr. Romeu.
Sr. Romeu: Bé, en la Junta de Portaveus havíem dit de fer poques preguntes, però clar, al final les
he de fer. La companya del Partit de Vinaròs Independent, Sr. Alcalde, li ha preguntat una pregunta
concreta, o ho sap o no ho sap. Quant ha costat la tribuna del camp de futbol? Ho sap o no ho sap.
O li ha preguntat: Quant han costat totes estes obres de remodelació de l'Ajuntament? O ho sap o no
ho sap.
Dos, suposo que sap que des que està d'alcalde hi ha 300 aturats més en este poble, i pujant.
Suposo que sap que les herències, les herències a vegades no són totes roïnes, Río Cuarto és un
patrimoni d'aparcaments per al poble de Vinaròs, cost zero. Perquè totes les herències que vosté rep
pareix que siguen roïnes i hi ha moltes herències, repetisc, bones. El camp de futbol és una bona
herència, el centre de dia és una bona herència, la pista coberta és una bona herència, la pista de
birles és una bona herència, etc., etc. Pregunto: pensa complir les propostes que va fer al poble de
Vinaròs? Perquè jo llijo que: “Nuestro primer objetivo es la creación de empleo”. Quants llocs
d'ocupació ha creat, vosté? Una altra pregunta, quanta reducció de taxes i impostos municipals i
exempcions fiscals del 100% el primer any i el 50% a noves empreses ha fet? Quants suports ha fet
a les Pime perquè paguen l'IVA després que l’hagen cobrat? Quants vivers d'empreses ha creat?
Pensa construir la residència de la tercera Edat? Pensa que el segon centre de salut, ara que ha
llevat la Generalitat la partida pressupostària, el construirà? Tot el que diu, eh? Tot el que diu aquí.
S'ha incrementat la plantilla de la Policia Local perquè hi haja mes vigilància o s'han retirat les
motos? Dotarà d'un espai multiusos per a instal·lar fires comercials i esdeveniments ludicoculturals?
Posarà en marxa la guarderia? Es faran les obres de reforma de l’IES José Vilaplana? Es farà,
després del que ha dit la nova consellera d'Educació, que ha dit, ha dit, ha dit que el Consell posa fre
als nous col·legis de Benicarló i Vinaròs, el col·legi de primària Jaume I? Algun dia tindrem la piscina
municipal? Es farà el carril ludicoesportiu? Es faran illes de contenidors soterrats? Es millorarà la
neteja? Es construirà el parc públic? Tot això, tot això, és que com, perdona… en un moment
determinat es va a dir que estava el 80% del programa fet, de les 25 propostes em pareix que he dit
35. Ha fet alguna de les que li he enumerat? Gràcies.
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Sr. Alcalde: Encara, encara sort Sr. Romeu… Per favor, Sr. Jiménez, no em faça que li cride
l'atenció, però és que vosté… (Parla el Sr. Jiménez.) Vol que li cride l'atenció, veig que vol que li
cride l'atenció perquè és que no tenen respecte, el que ha d'advertir si es comporten o no els
regidors sóc jo, no vosté. Vosté em pot demanar que hi haja… però el que no pot fer és el que està
fent i vosté ho sap i el Sr. Romeu també, el que passa…
Sr. Romeu: I els del banc de davant també.
Sr. Alcalde: També, però veu com no mantenim una actitud correcta? Però bé, seguisquen en eixa
línia.
Sr. Romeu: Vosté en quatre anys no la va mantindre mai, ni vosté ni el senyor Gandia, per tant…
Sr. Alcalde: Han acabat? Perquè crec que… Bé, mire li seré molt breu, qüestió que vosté diu que
volia ser i segons ha portat el compte… jo no he pogut portar-lo, perquè amb la rapidesa que ho ha
fet no he pogut portar-lo, m'ha dit que 35 preguntes m'ha fet. Ni més ni menys que 35, no em pareix
malament, per a voler tindre un torn de precs i preguntes curt com parlàvem en el tema de la Junta
de Portaveus, doncs, vosté s'ha esforçat en gran manera. Però bé són de fàcil contestació, vull dir,
quasi… li resumiré en tres grups i així acabarem molt ràpid.
En el primer, totes aquelles que em fa que, vosté reitera les preguntes que jo he contestat, ja estan
respostes. Per tant no les contestaré, vosté torna a preguntar les mateixes que ha preguntat la
regidora del PVI, doncs, és en va tornar a contestar exactament el mateix.
Quant a les que em pregunta si sé… doncs mire jo penso que totes aquelles que ens vam
comprometre com em diu: “Pensa portar a terme la construcció de la residència?” Pensa tal? Mire, jo
no penso, nosaltres estem per a esforçar-nos, com ens vam comprometre a complir el que hi ha, per
tant no és pensar, el que hem de ficar és el treball, la dedicació, l'esforç per a aconseguir-ho, per
tant, a totes li dic que sí. A totes, absolutament a totes.
I quant a la que em pregunta una altra vegada qüestions de números i dades. Mire jo és que vosté
ha estat suficient temps aquí i damunt que té l'oportunitat, i ho torno a dir, i damunt que té
l'oportunitat i ho fan: criden per telèfon, pregunten… I després resulta que el que han preguntat i els
han donat resposta, resulta que després vostés agafen i ho presenten per escrit i ho tornen a
sol·licitar. Mire, jo crec que el que només volen és marejar. Perquè no crec que tinguen cap
problema a obtindre tota la informació. El que em pareix molt lamentable, quasi de criatures li diria,
que el que anem a consultar, se'ns dona la informació… i vostés agafen després i ho plasmen per
escrit o ho vulguen preguntar ara. Mire ho té per a consultar, el que són dades, la informació que té
este Ajuntament, la té igual que jo. I si li preocupa com tant aparenta, doncs la consulta, i si ha de dir
alguna cosa fa una roda de premsa i la diu perfectament, que no es moleste que a mi, personalment,
no em molestarà. Moltes gràcies i bona nit.
Un moment, que farem entrega de les qüestions que es van plantejar per part d'una associació.
Alguatzil…
S'alça la sessió i s'obri el torn de Participació Ciutadana.

S’aixeca la sessió a les 23.00 hores del dia següent al que consta a l’encapçalament, de la qual cosa
com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.
Vist i plau
L’alcalde

El Secretari acctal.
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Jordi Romeu Granados

Juan Bta. Juan Roig
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