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09/2012 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE MAIG DE 
2012.-  
 
A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 24 de maig 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 per la secretària accidental Mª Carmen Redó Solanilla 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.- 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 d’abril de 2012, així com els incorporats com 
annex. 
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Així mateix, es dóna compte del decret de l’Alcaldia de data 21 maig de 2012 de proclamació de les 
dames i reines de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2012. 
 
 
 
2.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT (RE1), 
PER IMPORT DE 399.963,98 €.-  

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de 
maig de 2012. 

Atés l’informe de fiscalització núm. 239/2012 de data 9 de maig de 2012. 

Atesa la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 9 de maig de 2012: 

“ERNESTO MOLINOS REDO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
Visto el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado en sesión plenaria de 23 de 
febrero de 2012, por un importe de 399.963,98 € y el compromiso adquirido en el punto tercero, en 
cual literalmente dice: 
 
...” 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. 
 
Puesto que ya de dispone de la liquidación del presupuesto de 2011 aprobada, es por lo que, 
 A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación presupuestaria, en la modalidad de suplemento de crédito, por 
un importe total de 399.963,98 €, que aumentará cada una de las partidas e importes siguientes:
  
    

Cod Fun Cod Eco TOTAL 

132 21300 522,63 

132 21400 9.604,65 

132 22104 40,70 

132 22699 2.342,80 

133 21302  640,69 

134 22699 80,00 

134 20400  313,72 

150 21000 18.364,16 

150 21200 19.098,96 

150 22706 5.628,88 

150 21300 1.136,88 

155 22003 221,10 

155 21000 114.836,76 

162 21300 1.919,98 

162 22700 4.335,21 

162 60000 25.985,96 

164 21200 1.722,49 

164 21300 265,21 

164 22699 88,62 

165 22100 3.970,54 

170 21300 3.984,19 

170 22699 8,39 

170 22700 13.088,06 

230 22699  169,75 
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231 22699  100,30 

313 22797 339,08 

313 22799 397,82 

313 22100  1.129,12 

320 21200 2.367,93 

320 21300  214,83 

320 22602 220,00 

320 22699 33,45 

320 22103 2.902,88 

324 21300  35,40 

324 22000 474,55 

324 22001 
 
 34,56 

324 22706 749,84 

324 22699 2.116,98 

330 21300  254,95 

330 22602  35,40 

330 22699 4.459,98 

334 22001 263,81 

334 22609 5.636,50 

337 22609 14.532,50 

337 22612 4.947,33 

340 22699 4.640,54 

342 21200 2.220,41 

410 21300 878,99 

431 22699 92,04 

432 22602 1.770,00 

432 22699 143,96 

920 21202 14,30 

920 21400 10.362,87 

920 21500 283,55 

920 22000 4.431,67 

920 22001 19.704,44 

920 22400 319,78 

920 22103 2.299,27 

920 22200 1.252,08 

920 22300 90,08 

920 22601 3.603,03 

920 22603 274,47 

920 22604 47.308,95 

920 22699 5.052,98 

925 22606 1.023,43 

925 22607 60,65 

925 22608 16.891,70 

925 22699 2.882,36 

926 20600 1.150,50 

926 20300 704,89 

926 20607 298,66 

926 20608  424,80 

926 22002 3.782,13 

926 22699 1.737,43 

TOTAL MC 399.963,98 
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SEGUNDO.- Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2011.  
 
TERCERO:  Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 169.1 del RDL 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales  

 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció (ESQUERRA). 
 

3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT (RE3), 
PER IMPORT DE 4.845,87 €.- 

 Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de 
maig de 2012. 

Atés l’informe de fiscalització núm. 241/2012 de data 15 de maig de 2012. 

Atesa la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 10 de maig de 2012: 

“ERNESTO MOLINOS REDO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
Visto el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3 en cual corresponde a 
diversas facturas  de ejercicios anteriores y que tuvieron entrada en este Ayuntamiento en el ejercicio 
2012,  
Vista la conformidad de las mismas por las diferentes áreas gestoras, 
Visto que ya se dispone de la liquidación del presupuesto de 2011 aprobada, es por lo que, 
 
A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación presupuestaria, en la modalidad de suplemento de crédito, por 
un importe total de 4.845,87 € que aumentará cada una de las partidas e importes siguientes:  
     

CODI 20 RD 4/2012 RE3 

CL.FUNC. CL.ECON. IMPORT 

334 20300 1732,25 

920 16008 2124 

920 22000 989,62 

TOTAL RE 3 4845,87 

  
 
SEGUNDO.- Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2011.  
 
TERCERO.- Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 169.1 del RDL 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales  

 
CUARTO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 vot en contra (ESQUERRA). 
 

 

4.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL NÚM. 3, PER IMPORT DE 4.845,87 €.-  
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Atés el dictamen de la de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de maig de 2012. 
Atés l’informe de fiscalització núm. 243/2012 de data 15 de maig de 2011. 
No obstant l’informe de fiscalització núm. 244/2012 de data 15 de maig de 2012. 
Atesa la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 10 de maig de 2011: 
 

“ERNESTO MOLINOS REDO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vinaròs, 
 
Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos número 3. 
Visto el informe 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 3, 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 3 por importe total de 4.845,57 €. 
 
TERCERO.- Dicha aprobación queda supeditada a la entrada en vigor de la modificación 
presupuestaria que financia dicho expediente.” 

 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 vot en contra (ESQUERRA). 
 

 

5.- RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER RIMOBEL, SA., PER LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 
DE QUOTES D’URBANITZACIÓ DEL CAMÍ VELL DE ROSSELL.-  
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de 
maig de 2012. 
Atés l’informe proposta emés per la Tresoreria municipal en data 27 d’abril de 2012: 

 
“ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN A LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN DEFINITIVAS DEL 
CAMINO VIEJO DE ROSELL INTERPUESTO POR RIMOBEL SA, respecto a las parcelas de ref. 
cat. 5354712 sita en CR ULLDECONA 43  y  de ref. cat. 5354713 sita en CR ULLDECONA 43 A 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11 de mayo de 2004 se aprobó el Proyecto de 
urbanización del camino viejo de Rosell, así como la imposición y ordenación de las 
correspondientes cuotas de urbanización, facultando al Alcalde para la gestión y trámites necesarios 
para la ejecución de lo acordado. 

 
II. Mediante Decreto de Alcaldía de 28/04/06 se somete a audiencia de los propietarios afectados la 
memoria y cuenta detallada, notificándose individualmente a las personas interesadas, otorgándoles 
un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación para 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
 
III. Por acuerdo de Pleno de fecha 13/02/07 se aprobó la liquidación definitiva de las cuotas de 
urbanización del Camino Viejo de Rossell, ordenándose la puesta al cobro de los importes 
correspondientes. 
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IV. Consultados los datos del catastro, se detectó que la parcela sita en CR ULLDECONA 43 
TODOS con referencia catastral 5354709, incluida en el expediente de cuotas de urbanización del 
Camí Vell de Rossell a nombre de Sebastián Chaler Martínez fue segregada, resultando las 
siguientes parcelas: 
 

Nº 
Ref. 

Catastral 
Domicilio tributario 

Superficie 
m2 

Titular catastral 

13 5354712 CR ULLDECONA 43 850,00 RIMOBEL SA 

13A 5354713 CR ULLDECONA 43 A 425,00 RIMOBEL SA 

13B 5354714 CR ULLDECONA 43 B 425,00 
EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS 
MF SL 

13C 5354715 CR ULLDECONA 43 C 425,00 JOAQUIN GEIRA JUAN 
13D 5354716 CR ULLDECONA 43 D 425,00 JOSEFA Mª HILARIO CERVELLO 
13E 5354717 CR ULLDECONA 43 E 730,00 JOSEFA Mª HILARIO CERVELLO 

 
V. Habiéndose dado audiencia a los nuevos titulares catastrales otorgándoseles un plazo de 10 días 
para que alegen lo que estimen conveniente en lo relativo a la aprobación de las subrogaciones de 
los nuevos titulares catastrales en el lugar y derechos de los anteriores, sin que éstos hubiesen 
efectuado ninguna alegación al respecto, mediante acuerdo de Pleno de fecha 10/05/11 se acordó 
aprobar la subrogación de los actuales titulares catastrales en los derechos y obligaciones del 
anterior, respecto al pago de las cuotas de urbanización del Camí Vell de Rossell, relativos a la 
parcela sita en CR Ulldecona 43 Todos. Entre los actuales titulares catastrales se encuentra 
RIMOBEL SA, titular de las siguientes parcelas, al cual se le notifica el anterior acuerdo en fecha 
21/03/12: 
 

Nº Ref. Catastral Domicilio tributario 
Superficie 

m2 

13 5354712 CR ULLDECONA 43 850,00 

13A 5354713 CR ULLDECONA 43 A 425,00 

 
VI. En fecha 20/04/12, Rimobel SA efectúa el pago de las cuotas de urbanización asignadas a las 
anteriores parcelas, y presenta un escrito al ayuntamiento mediante el que interponen un recurso de 
reposición a las citadas liquidaciones de cuotas de urbanización, pues entienden que los pagos de 
cuotas de urbanización que se les exigen están prescritos al haber transcurrido más de cuatro años 
desde la aprobación de la liquidación de las cuotas en fecha 13 de febrero de 2007 y su exigencia 
de pago notificada en fecha 20 de marzo de 2012. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I. En cuanto a los plazos de prescripción aplicables a las cuotas de urbanización, al ser estas 
ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, no pueden serles de aplicación los plazos 
establecidos en el art. 66 de la Ley General tributaria.  
Existe abundante jurisprudencia en este sentido. Las Sentencias 144/2005, 152/2005, y 137/2008 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo Sección 3ª, en 
sus fundamentos de derecho establecen que si bien resulta indudable, que las cuotas de 
urbanización por su regulación, gestión y recaudación son ingresos de derecho público, ello no 
implica que tengan naturaleza tributaria, pues no son una fuente de financiación más para la 
prestación de servicios públicos o realización de obras públicas ni su fin primordial es obtener los 
ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, ni son instrumentos de la política 
económica general, sino que las abonan los propietarios en cumplimiento de una obligación legal 
urbanística, la de costear la urbanización del sector en el que se encuentran sus fincas. Su 
fundamento jurídico se encuentra en el principio de afección de las plusvalías generadas por la 
actuación urbanística al coste de las obras de urbanización, constituyen una carga finalista en 
cuanto que su importe queda afectado a un fin y destino concreto. El giro de cuotas urbanísticas no 
deja de ser un sistema de atender al justo reparto de beneficios y cargas urbanísticas entre los 
propietarios afectados, por lo que a falta de disposición específica en una norma con rango de Ley, 
deberá estarse de forma supletoria a lo dispuesto para la prescripción de acciones personales sin 



 

7/35 

término especial de prescripción en la normativa civil, que será el Código Civil en su art. 1964 (15 
años), salvo que el Derecho civil propio de cada comunidad autónoma disponga otro plazo. 
 
II. El artículo 181.6 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (L.U.V.), prevé la 
posibilidad de imposición de cuotas de urbanización por la Administración cuando ejecute cualquier 
obra de infraestructura que dote de alguno de los servicios propios de la condición de solar a 
parcelas determinadas. 
 
III. El apartado primero del mismo artículo establece que las cuotas de urbanización y su imposición 
deberán ser aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta 
detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los afectados. 
 
IV. Tanto en la L.U.V. como en la legislación estatal (art. 13 y ss. Ley 6/1998, de 13 de abril, del 
Régimen del Suelo y Valoraciones) se contiene la obligación de los propietarios de satisfacer los 
costes de urbanización.  
 
V. Según el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales: “Contra los actos de aplicación y 
efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo 
podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula: 

a) Objeto y naturaleza.-Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los 
actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus 
restantes ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en 
los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra 
actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan 
sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la 
reclamación económico-administrativa. 
b) Competencia para resolver.-Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición 
el órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado. 
c) Plazo de interposición.-El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al 
de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas 
de contribuyentes u obligados al pago. (...)” 

 
INFORME 

 
Vistos los anteriores hechos y antecedentes jurídicos, SE PROPONE al Pleno órgano la 
adopción del siguiente acuerdo, previo dictamen de la Comisión informativa correspondiente: 

 
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por RIMOBEL SA respecto a la 
liquidación definitiva de las cuotas de urbanización del Camí Vell de Rossell asignados a sus 
parcelas de ref. cat. 534712 y 534713. 
 
Segundo.- Notificar al interesado la resolución 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.  

 
 
6.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ ALS ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE TURISME.-  

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de 
maig de 2012. 
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Atesa la proposta de la Regidoria de Turisme de data 12 de maig de 2012: 

 

PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE TURISME 

 

Assumpte: Al·legacions als Estatuts del Consell Local de Turisme de Vinaròs 

 

En relació amb l’expedient que es tramita per a la creació dels nous estatuts del Consell Local de 
Turisme de Vinaròs, s’indica el següent: 

 

1. En data 22 de març de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment aquests estatuts. 
2. Durant el termini de presentació d’al·legacions, finalitzat el passat 11 de maig, s’ha formulat la 

següent al·legació: 
 

I. Al·legació presentada per Joan Ortí i Voltas. La seua proposta concreta seria que 
a continuació del final del paràgraf de l’article 6, s’afegís a continuació de: “si 
l’assumpte ho requereix”, especialment en l’àmbit territorial de la comarca del Baix 
Maestat.” 

 

Tal i com s’indica en els nous estatuts del Consell Local de Turisme l’àmbit de competència del 
consell ha de ser necessàriament local sense perjudici de les relacions que es pogueren establir 
amb altres municipis i les accions conjuntes que es porten a terme si l’assumpte ho requereix. Tot 
i això, la possibilitat d’especificar ben clarament el marc comarcal per a l’establiment de relacions 
turístiques no es considera negatiu. 

Així doncs, s’estima aquesta al·legació, acceptant la seua inclusió en els estatuts tal i com s’ha 
plantejat.” 

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

 

7.- SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO PER A LA 
CESSIÓ DE L’IMMOBLE BIBLIOTECA-CASA DE LA CULTURA.-  

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 9 de maig de 2012.Atesa la 
proposta de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2012: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 

 
Visto el escrito remitido por la Secretaría de Estado de Cultura-Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de fechas 1 de diciembre de 2011 y 23 de abril de 2012, en el que comunican a este 
Ayuntamiento el regularizar la situación patrimonial de la Biblioteca Pública Municipal-Casa de la 
Cultura, sita en la calle Carreró de esta Ciudad, ya que dicho inmueble no es, ni ha sido necesario 
para su utilización por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas, al no estar dentro de sus competencias los servicios que allí se prestan; y que, por ello 
se ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio del Estado la desafectación de dicho inmueble, 
acordado dicha Dirección iniciar las actuaciones legalmente previstas. 
 
A la vista de ello, la Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Patrimonio del Estado, la cesión de la titularidad a 
esta Corporación Municipal, del inmueble “Biblioteca-Casa de la Cultura”, sito en la calle Carreró de 
esta Ciudad, dado que se considera necesario para la prestación de servicios de este Ayuntamiento. 
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin.” 
 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció (ESQUERRA). 
 

 

8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR 
RESIDENCIAL SUR13.- 

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 2 de maig de 2012. 

Atés l’informe proposta emés per la TAG d’Urbanisme de data 16 d’abril de 2012. 

 

“ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA 
DEL SECTOR RESIDENCIAL SUR13. 
 
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. 
 
Sexto. En base a los antecedentes expuesto y de conformidad con la legislación aplicable, el pleno 
del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2.012, acordó: “  
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.” 
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Séptimo. En fecha 2 de abril y en el trámite de audiencia concedido al urbanizador, este plantea 
estricto solicitando la RENUNCIA a la adjudicación al suponer compromiso distintos a los que se 
ofrecieron. 

Fundamentos de derecho 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( en adelante LRJAP), el desestimiento es uno 
de los modos de poner fin a un procedimiento administrativo. 
 
Según el artículo 90.1 de la LRJAP, todo interesado puede desistir de su solicitud. Dicho precepto 
establece que el desestimiento puede hacerse “ por cualquier medio que permita su constancia”, a lo 
que el artículo 90.2 añade que : “ la Administración aceptará de plano el desestimiento o la renuncia, 
y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del 
desestimiento”. 
 
En base a lo cual , la técnico que suscribe emite la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Archivar el expediente administrativo de programación del SUR13, por renuncia del urbanizador.” 
 

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

 

9.- PROPOSTA DE SIGNATURA DE CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE PLATGES AMB 
LA CONSELLERIA DE TURISME.-  

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 9 de maig de 2012.Atesa la 
proposta de la Regidoria de Turisme de data 3 de maig de 2012: 

“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE TURISMO. 

 
Vista la posibilidad de formalizar un convenio entre la Agencia Valenciana de Turisme y el 
Ayuntamiento para la encomienda de gestión de la reparación y mantenimiento de la infraestructura 
higiénica y lúdica instalada por la Agencia Valenciana del Turismo en las playas de este municipio y 
teniendo en cuenta el informe elaborado por el técnico de turismo del Ayuntamiento de Vinaròs de 
fecha 5 de mayo: 
 
“INFORME 
 
EXPOSICIÓ DELS FETS 
 
Arran de la sol·licitud de signatura d'acord rebut per part de la Conselleria de Turisme a través del 
qual s'encomanaria la gestió de la reparació i manteniment de la infrastructura higiènica i lúdica 
instal·lada per l'Agència de Turisme a les platjes de Vinaròs, s'emet aquest informe en el que es 
detalla l'inventari actual d'aquesta mena d'infrastructura per poder contrastar-ho amb l'escritt de la 
Conselleria de Turisme.  
 
Inventari: 
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Àrees de jocs juvenils: un total de 2. Platja del Fortí 2 piràmides model Corocod. L'Inventari de 
Conselleria especifica que hi ha 3. 
 
Àrees de jocs infantil: un total de 3. Platja del Fora del Forat (1), platja del Fortí (1 estat regular) i 
platja del Cot (1 estat regular). L'inventari de Conselleria especifica que hi ha 3. 
 
Àrees esportives (volei platja, futbol-platja, basket platja): Un total d'11 distribuïts de la següent 
forma: 1 de futbol platja, 1 de basket platja i 6 de volei platja. Hi ha 1 instal.lació de voley per muntar 
al magatzem i també 2 de futbol platja. Lìnventari de Conselleria especifica que hi ha 13. 
 
Dutxes: un total de 8, arran del temporal de plutja del mes de novembre va dedaparèixer la que 
existia a la platja del Triador. L'Inventari de Conselleria especifica que hi ha 10. 
 
Rentapeus: un total de 23 (a causa de les obres desenvolupades al passeig marítim es va malmetre 
un dels 24 que hi havia). Lìnventari de Conselleria especifica que hi ha 24. 
 
Grups de papereres de recollida selectiva, passarel·les i papereres: en aquesta ocasió no han estat 
quantificades per l'informe de Conselleria. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Havent rebut el departament de Turisme la proposta “Acuerdo entre l'Agéncia Valenciana del 
Turisme y del Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Vinaròs, para la encomienda de gestión de la 
reparación y mantenimiento de la infraestructura higienica y lúdica instalada por la Agència en las 
playas de Vinaròs”, per que fa a lìnventari inclós en la proposta per a la assignatura del conveni, a 
grans trets, no hi ha grans diferències amb les comprovacions fetes per part del tècnic que suscriu. 
Així doncs, es proposa la signatura del conveni, tot i que es recomana la inclusió d'aquest informe-
inventari fet per l'Ajuntament de Vinaròs. 
 
Si s'aprova la signatura del conveni, es recomana que, pel que fa al control i execució d'aquest, es 
determine el departament de l'Ajuntament de Vinaròs que se n’encarregarà de l'execució i 
compliment, de tal forma que la realització de les despeses a incloure en la justificació, quede 
convenientment centralitzada. Cal esmentar que l'Acord inclou un import total de 10.000 € (IVA 
inclòs), que podrà justificar l'Ajuntament de Vinaròs pels conceptes previstos en l'Acord i que el 
periode de vigència és entre el 15 de març i el 15 d'octubre de 2012.” 
 
A la vista del anterior, se PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Firmar el convenio entre la Agencia Valenciana de Turismo y el Ayuntamiento de Vinaròs 
para la encomienda de gestión de las reparaciones y mantenimiento de las infraestructuras 
higiénicas y lúdicas instaladas por la Agencia Valenciana del Turisme en las playas del municipio. 
 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para firmar dicho convenio. 
 
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Turismo a los efectos oportunos.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 

10.- PROPOSTA DE SIGNATURA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS I EL 
SÍNDIC DE GREUGES PER A MILLORAR LA PROTECCIÓ DE DRETS I LLIBERTATS DE LES 
PERSONES.-  

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de 
maig de 2012. 

Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2012: 
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“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 

Considerando la necesidad de suscribir el convenio de colaboración entre el Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaròs, cuyo objeto lo constituye un desarrollo del 
convenio marco suscrito entre el propio Síndic de Greuges y la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias para mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas. 
 
Previos lo informes oportunos, 
 
PROPONGO al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Sindic de greuges de la Comunitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaròs para mejorar la protección de los derechos y libertades de 
las personas. 
 
SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a los efectos 
oportunos.” 
 
Sotmesa a votació la proposta anterior s’aprova per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció (ESQUERRA). 
 

 

11.- PROPOSTA DE SIGNATURA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS I LA 
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL RELATIU AL PUNT DE TROBADA.-  

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de 
maig de 2012. 

No obstant l’informe emés per la Secretaria en data 16 de maig de 2012. 

Atesa la proposta de la Regidoria de Benestar Social de data 15 de maig 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. 
 
Visto que en fecha 22 de Marzo de 2012 el Pleno de la Corporación acordó la suscripción de dicho 
convenio. 
 
Siendo que con posterioridad se facilita un nuevo modelo por parte de la Conselleria de Justicia y  
Bienestar Social en sustitución del anterior. 
 
Previos los informes oportunos, 
 
PROPONGO al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.-Aprobar el nuevo convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la 
Consellería de Justicia y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Vinaròs, relativo al Punto de 
Encuentro Familiar, en sustitución del aprobado por Pleno en fecha 22 de marzo de 2012. 
 
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.  
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12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PER FERNANDO JUAN 
BLANCH ARAS.A.-  

Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures de data 12 de maig de 2012. 

Atés l’informe proposta emés conjuntament per la TAG d’Urbanisme i l’arquitecta municipal de data 2 
de maig de 2012: 

“Ana N. Arnau Paltor y M. Carmen Redó Solanilla, en relación con el estudio de detalle presentado 
en fecha 01.03.12 por FERNANDO JUAN BLANCH ARASA 

 
INFORMAN 
 
  El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como 
residencial, clave ZU4. 
  El estudio de detalle presentado consta de la documentación necesaria para su admisión y tiene 
por objeto la reordenación de volúmenes para la construcción de un edificio con destino hotelero. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como 
ZU4, Zona  residencial, contempla la posibilidad de realizar estudios de. detalle para la 
proyección que se pretende en los arts. 6.16.2, 6.29, 6.32.2 del mismo . 

 
- Ley urbanística Valenciana 16/2.005 Arts. 90 y 91 en cuanto al procedimiento y aprobación, 

art. 80 respecto a la documentación. 
 
- Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial , Urbanística Valenciana 67/2.006, arts. 190 

a 192. 
 

RESULTANDO que la Alcaldía acordó en  fecha 07.03.2012, someter a información pública el 
Estudio de Detalle, mediante edicto publicado en un diario de información general editado en la C. 
Valenciana y en el D.O.G.V. por un periodo de 1 mes, durante el cual no se ha presentado alegación 
alguna. 
 
Los Técnicos que suscriben PROPONEN a la alcaldía  
 
 Aprobar el Estudio de Detalle presentado por Fernando J. Blanch Arasa, redactado por Selgar 
Arquitectes SLP y Blanca Landete Estupiña y que tiene por objeto la reordenación volumétrica en la 
manzana formada por las calles Rosell, Francesc Segarra y peatonal del PGMOU.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
 
13.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’11 DE MAIG DE 2012 EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE LA 
CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER IMPORT DE 552.679’55 €.-  
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 la urgència a 
consideració del Ple, aquest per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la proposició de l’Alcaldia de data 21 de maig de 2012: 
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“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA PARA LA RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE FECHA 11 DE 
MAYO DE 2012 EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA CONCERTACIÓN DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÈDITO POR IMPORTE DE 552.679’55 €. 
 
Visto el decreto de la Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2012, que literalmente dice: 

“DECRETO DE ALCALDÍA  

Vinaròs a, 11 de mayo de 2012. 

 

D. JUAN BAUTISTA JUAN ROIG, Alcalde del Magnífico  Ayuntamiento de Vinaròs, 

 
Vista la propuesta elaborada por la concejalía de Hacienda y cuyos considerandos son los 
siguientes:  
 
“Resultando que de conformidad con lo regulado en el artículo 3 del RD Ley 4/2012, el 
Ayuntamiento de Vinaròs el pasado 14 de marzo, remitió por vía telemática y con firma electrónica, 
la relación certificada expedida por el interventor de todas las obligaciones pendientes de pago que 
reunían los requisitos 1 y 2 del citado RD Ley, cuyo montante era de  942.025,46 €. 
Resultando que una vez finalizado el plazo previsto para que los proveedores contenidos en la 
relación certificada manifestaran telemática o presencialmente la aceptación al proceso, esto es 
hasta el pasado 22 de abril. De las facturas incluidas en la relación certificada, manifestaron la 
adhesión al mecanismo por un importe total de 449.341,83 (1)€. 
Resultando que además se han presentado 1 solicitud de emisión de certificaciones individuales, 
estando todas resueltas y cargadas en la plataforma telemática de la AEAT, habiéndose estimado la 
misma por un importe total de 103.337,72 (2)€. 
Resultando que el total de obligaciones de pago pendientes remitidas al MHAP dentro del 
mecanismo de pago previsto en el RD Ley 4/2012, asciende a 552.679,55  (1+2)€. 
Resultando que una vez remitida la citada relación certificada, y de conformidad con lo  regulado en 
el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y dado que no se efectuó el pago de las obligaciones reconocidas 
certificadas, mediante acuerdo plenario de 28 de marzo se aprobó el  plan de ajuste que cumplía 
con los requisitos del artículo 7 del citado RD Ley y cuyo contenido era acorde a lo regulado en la 
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo. 
Resultando que la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en fecha 30 de abril de 2012, tras analizar la información 
contenida en el plan de ajuste remitido por este Ayuntamiento lo ha valorado favorablemente y 
autoriza la concertación de la operación u operaciones de préstamo a largo plazo precisas por el 
importe de las obligaciones pendientes de pago por las que los contratistas hayan manifestado su 
voluntad de acogerse al procedimiento instrumentado en el citado Real Decreto-ley 4/2012. 
Considerando, que el artículo 7.5 del RDLey 4/2012 dispone que “Valorado favorablemente el plan 
de ajuste se entenderá autorizada la operación de endeudamiento prevista en el artículo 10”. 
Considerando, que el artículo 10.1 del RDLey 4/2012 dispone que “Las entidades locales podrán 
financiar las obligaciones del pago abonadas en el mecanismo mediante la concertación de una 
operación de endeudamiento a largo plazo cuyas condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos” 
Resultando que la concertación de dichas operaciones deberá aprobarse dentro de los primeros 
quince días naturales del mes de mayo de 2012 por el órgano de la Corporación Local que resulte 
competente de acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo en este caso la 
Alcaldía el órgano competente, al no superar su importe el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto del ejercicio 2012. 
Vistas  las obligaciones pendientes de pago por las que los contratistas han manifestado su voluntad 
de acogerse al procedimiento instrumentado en el citado Real Decreto-ley 4/2012 a través de la 
Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda 
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y Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta que el Plan de Ajuste aprobado cuenta con el 
informe favorable del Interventor. 
Visto el informe de la Intervención municipal nº 242/2012. 
Considerando, que de no suscribirse se causaría un grave perjuicio a la hacienda municipal” 
De  conformidad con las atribuciones conferidas en el Art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
    RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe de 
552.679,55 euros con el Fondo para la Financiación para el Pago a Proveedores, a través de la 
entidad financiera designada por el ICO, constituido por Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, 
para la financiación del pago de las obligaciones pendientes de pago por las que los contratistas han 
manifestado su voluntad de acogerse al procedimiento instrumentado en el Real Decreto-ley 4/2012, 
de 24 de febrero, en las condiciones expuestas en el mismo, siendo el  tipo de interés aplicable el 
regulado en la la característica séptima del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos de 1 de marzo, (Orden PRE/773/2012 de 16 de abril, BOE de 17 de abril), y en 
cuanto al periodo de amortización será como máximo de 10 años, siendo los dos primeros de 
carencia. 
 
SEGUNDO.- Facultar a esta Alcaldía, tan ampliamente como en derecho corresponda, para que 
proceda a la formalización de la operación de crédito aprobada, en los términos que disponga el 
Fondo para la Financiación para el Pago a Proveedores. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la Intervención Municipal, así como a la Tesorería, a los efectos 
oportunos. 
Lo que se decreta, manda y firma, en el lugar y fecha indicados.” 
 
Considerando necesaria para la consolidación del mismo, su ratificación por el pleno municipal. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Ratificar el Decreto, de fecha 11 de mayo de 2012, arriba transcrito, en todos sus términos, 
con efectos del día 11 de mayo de 2.012.”  
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda per majoria de 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots 
PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció (ESQUERRA) ratificar el Decret de l’Alcaldia 
indicat.  
 
 
 
14.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN 
RELACIÓ AL PAGAMENT DE LES EXPROPIACIONS DELS TERRENYS DE LA VARIANT DE LA 
N-340.-  
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 21 de 
maig de 2012: 
 
Atesa la moció presentada conjuntament per tots els grups municipals en relació al pagament de les 
expropiacions dels terrenys de la variant de la N-340: 
 
“Luis Gandía Querol, Portavoz del Grupo Popular, Jordi Romeu Llorach, Portavoz del Grupo 
Socialista, Doménec Fontanet, Portavoz del Grupo del BLOC, María Dolores Miralles Mir, Portavoz 
del Grupo Independent y Lluís Batalla Callau, Portavoz del Grupo d’Esquerra, en aplicación de los 
artículos 91.3 y 91.4 del R.O.F. presentan para su inclusión y  debate en el Pleno Ordinario de esta 
Corporación, la siguiente  
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PROPUESTA PARA EXIGIR AL ESTADO EL PAGO POR LAS EXPROPIACIONES DE LA 
VARIANTE DE LA N-340 A SU PASO POR VINARÒS 
 
Es latente en nuestra comarca, y en especial en nuestra ciudad, el malestar que se ha creado como 
consecuencia del retraso que se está produciendo en los pagos de las cantidades concurrentes de 
las indemnizaciones generadas por las expropiaciones realizadas para construir la variante de la N-
340 en su tramo entre Vinaròs y Benicarló. 
 
Es comprensible en el contexto de crisis económica un cierto retraso en el pago de las mismas pero 
consideramos que el gobierno central debe entender que las quejas de los afectados se dirigen en 
primera instancia a este Ayuntamiento por ser la administración más cercana y por ese motivo es por 
lo que consideramos que debemos adoptar un acuerdo unánime en defensa de nuestros vecinos. 
 
Las actas de ocupación se levantaron en el mes de octubre de 2008 y la mayor parte de los 
convenios se ofrecieron en el mes de septiembre de 2010 sin que a fecha de hoy muchos 
propietarios sepan todavía a que precio se valoran sus propiedades por parte de la administración 
central. 
 
El gobierno central está realizando un esfuerzo destinando 35.000 millones de euros para pagar a 
los proveedores de las distintas administraciones pero no ocurre lo mismo para pagar las 
expropiaciones a los agricultores afectados cuyas indemnizaciones siguen sin pagarse. Esta 
situación complica aún más la supervivencia de muchos agricultores en un momento en que la 
situación del sector agrario pasa por graves problemas económicos. 
 
Por todo ello, y a pesar de reconocer la importancia que para nuestra zona conlleva la variante de la 
N-340 
 
PROPONEMOS: 
 
PRIMERA. Instar al Gobierno de la Nación a que considere prioritario el pago de las expropiaciones 
de los terrenos de la variante de la N-340 a su paso por Vinaròs y se agilice el pago de las mismas.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  

 
15.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL BLOC-COMPROMÍS EN RELACIÓ A EXIGIR EL PAGAMENT 
DE L’IBI ALS BENS IMMOBLES DE L’ESGLÉSIA CATÓLICA.-  
El Sr. Moliner justifica la urgència de la proposta presentada pel Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS 
en el propi contingut de la moció. Sotmesa la urgència a consideració del Ple, aquest per unanimitat 
acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC-COMPROMIS en relació a exigir el pagament 
de l’IBI als Béns Immobles de l’Església Catòlica. 
 
Atesa l’esmena presentada a la moció pel Grup Municipal Popular, que literalment diu: 
 
“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 
reclamar un canvi normatiu per a que l’església pague l’impost de Béns Immobles, presenta la 
següent: 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ 
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Únic.- L’Ajuntament de Vinaròs, insta al Govern Central a dur a terme els canvis normatius en la Llei 
49/2002 i Reial Decret Legislatiu 2/2004 per exigir el pagament de l’Impost de Béns Immobles a totes 
aquelles entitats jurídiques que en aquest moment estan exemptes”. 
 
Sotmesa l’esmena a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda estimar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 13 vots a favor (11 vots PP, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA) i 8 vots en contra (6 vots 
PSPV-PSOE i 2 vots BLOC). 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL BLOC-COMPROMÍS, ESQUERRA, PVI I PSPV-PSOE EN DEFENSA I 
MILLORA DE LA SANITAT PÚBLICA.- El Sr. Romeu justifica la urgència de la moció presentada 
conjuntament pels Portaveus del Grups Municipals del BLOC-COMPROMÍS, ESQUERRA, PVI i 
PSPV-PSOE en defensa i millora de la Sanitat Pública, en el propi contingut de la moció. Sotmesa la 
urgència a consideració del Ple, aquest per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada conjuntament pels portaveus dels Grups Municipals BLOC-COMPROMÍS, 
ESQUERRA, PVI i PSPV-PSOE en relació a la defensa i millora de la Sanitat Pública: 
 
“MOCIÓ 
QUE PRESENTA ELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS DE VINARÒS 
A L’AJUNTAMENT PLE 
Assumpte: Defensa de la Sanitat Pública 
________________________________________________________________________ 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Plataforma per a la Defensa i Millora de la Sanitat Pública fa un crida als ajuntaments valencians 
en defensa de la sanitat pública en la nostra Comunitat davant del preocupant atac per part del 
Govern d'Espanya per mitjà de l’aprovació del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de 
les seues prestacions, així com l’anunciada pretensió de la Generalitat Valenciana de privatitzar la 
gestió de la sanitat pública valenciana. 
 
Els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, no podem romandre 
impassibles davant de la pèrdua de drets de la ciutadania i davant de les greus conseqüències que 
per a la salut i l’equilibri social tenen i tindran les polítiques sanitàries plantejades pels governs 
autonòmic i estatal. 
 
Tals polítiques no tenen fonaments constatables i no són més que un reflex ideològic d’un model de 
societat injust i desequilibrat, d’un model d’estat del benestar mínim, d’un deteriorament en els drets 
de les capes més vulnerables de la societat en benefici del negoci d’uns pocs, la salut no és una 
mercaderia i eixa és la pretensió que s’amaga darrere de l’autentica campanya de les privatitzacions.  
 
Sorprenentment, el propi Reial Decret Llei que pretén estalviar 7000 milions de € a fi de garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, no té memòria econòmica que ho justifique, es fan 
estimacions, sense fonament, com que l’estalvi per mitjà del copagament farmacèutic suposarà 3000 
milions de € del total de 7000 milions perseguit. 
 
En definitiva, els que no creuen en l'Estat del Benestar pretenen aprofitar la greu situació de crisi 
econòmica que travessem per a desmantellar un sistema exemplar de serveis i drets, edificat per 
generacions d’espanyols i espanyoles durant dècades, estem davant de la major agressió a la sanitat 
pública que hem viscut en la història de la democràcia, davant d’un verdader canvi de model sanitari. 
 
Els ajuntaments valencians afirmem, amb la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública, que: 
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No és cert que la sanitat pública siga insostenible: 
 

A. El percentatge sobre el PIB que Espanya hi ha invertit en sanitat, (6,5%); el situa per davall 
de la mitjana dels països de la Unió Europea dels 15. Amb una inversió moderada ha ofert 
serveis sanitaris universals i de qualitat que han servit de model i d’exemple en altres països 
occidentals.  
 
B. El major deute se situa en les CCAA que menor quantitat han invertit en sanitat. La 
valenciana està en l’últim lloc en gasto sanitari per habitant a Espanya, un 20% per davall de 
la mitjana espanyola, ostentant el trist rècord de ser l'única que baixa de 1000€ per habitant 
l’any 2012. 
 
C. La contribució de la sanitat pública al deute de les CCAA es deu a la subfinançament del 
sistema sanitari, al caràcter no finalista de les transferències econòmiques que van 
acompanyar a les transferències de la sanitat a les CCAA, al propi model de finançament 
autonòmic, al gasto farmacèutic i a les privatitzacions sanitàries.  
 
D. En la Comunitat Valenciana s’ha agreujat la situació davant de les polítiques de grans 
esdeveniments que han absorbit bona part del pressupost de la Generalitat, les 
privatitzacions que actualment pensen ampliar i el gasto farmacèutic superior al d’altres 
CCAA.  
 
E. El gasto farmacèutic augmenta, en bona part, a causa de la infradotació de recursos 
humans especialment en atenció primària (per davall de la ràtio d’altres CCAA), la qual cosa 
impedeix una atenció clínica de qualitat, que comportaria una reducció en la prescripció de 
fàrmacs, en les derivacions a especialitzada i en l’ús excessiu de proves diagnòstiques. 

 
En conclusió, Espanya està per davall de la mitjana europea en gasto sanitari i la Comunitat 
Valenciana és l’última de les CCAA en el dit gasto, producte de la subfinançament i les 
prioritats en la gestió realitzada per la Generalitat València. 
 

No és cert que la sanitat en col·laboració publico- privada siga més barata i eficient, els usuaris no 
reben les mateixes prestacions  a un menor cost:  

 
A. Al Quart any d’obrir-se Alzira, la Generalitat li va aportar 69 milions d’euros dels nostres 
impostos, perquè tenia pèrdues o no arribava a obtindre els guanys previstos, fet que ja va 
ser denunciat per la Sindicatura De Comptes. Esta quantitat és el que costava la construcció 
d’un nou Hospital d’eixes característiques, que ara seria dels valencians/es.  
 
B. Dels cinc Departaments de Salut amb model de gestió privada, els únics que de moment 
“diuen” obtindre guanys són Torrevieja i Alzira.  Este últim Departament, en nou anys ha 
augmentat els diners que rep per habitant de la zona/any en quasi un 70%, un 7,6% de 
mitjana anual. Mentre que en la resta de Departaments és infinitament menor, 
aproximadament una mitjana del 2-3% anual. 
 
C. Els Departaments privatitzats tenen les plantilles de personal més reduïdes, 
sobreexplotades, desmoralitzades i cansades,  repercutint en l’assistència directa als 
pacients. 
 
D. La factura de difícil control i major cost, per exemple, farmàcia ambulatòria, transport 
sanitari (ambulàncies), pròtesi, oxigenoteràpia…, va a càrrec de la Conselleria de Sanitat. 
 
E. Assumeixen intervencions de cost limitat i controlat, per exemple els parts i algunes proves 
diagnòstiques de pacients d’altres Departaments de Salut públics,  pels que facturen a la 
Conselleria traient beneficis econòmics extres, a costa de l’erari públic.  
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F. Deriven a la Sanitat Pública aquells pacients l’atenció dels quals es preveu costosa, 
deixant d’assumir l’atenció directa que els correspondria sobre esta població, entre ells, 
cremats, trasplantaments, vigilància intensiva pediàtrics, etc.  No hi ha constància de 
pagament de l’empresa privada a la Conselleria de Sanitat per estos serveis.  
 
G. Les accions de Salut Pública, és a dir, els programes de promoció i prevenció de la salut 
no són assumits per estes empreses privades. Per exemple, la vacunació, les inspeccions 
sanitàries, la detecció precoç de càncer, etc…, totes elles amb cost elevat, van a càrrec de la 
Conselleria de Sanitat. 
 
H. El control de la Generalitat sobre l’empresa privada és com menys dubtós, la figura del 
controlador la imposa la pròpia Generalitat i este conviu i cohabita amb el gestor privat, tenint 
interessos comuns, magnificant un model amb forta càrrega política i que beneficia 
econòmicament a uns pocs que negocien amb la salut de la ciutadania.  
 
En conclusió, la sanitat en col·laboració publico- privada NO és més barata NI més eficient 
que la pública, ni tampoc els usuaris reben les mateixes prestacions a un menor cost. 
Realment, en el  sistema de col·laboració públic- privada,  la clau per a reduir costos i fer 
negoci amb la salut, consisteix a parasitar a la sanitat pública, reduint o eliminant aquelles 
prestacions de més difícil control del gasto, assumint les intervencions més rendibles dels 
departaments de salut limítrofs, rebent major increment econòmic de l’erari públic  que els 
Departaments de gestió tradicional  i amb un model de gestió poc transparent, sense rendició 
de comptes. 

 
No és cert que el personal sanitari en serveis públics tinga un absentisme major que en la privada 
 

A. Els estudis a nivell europeu, conclouen que l’absentisme en la sanitat pública espanyola és 
inferior a la de la resta de països de la UE. 
 
B. L’absentisme entre el personal sanitari dels centres de titularitat pública està com mitjana en 
un 4% , en un hospital com el d'Alzira és del 3%. No hi ha diferències. 
 
C. En l’empresa privada la baixa per malaltia suposa una minva salarial entre un 20%-30%, açò a 
més de ser indigne, atempta contra la salut del treballador i de la població que ha de cuidar, 
ningú vol ser atès per un professional malalt.   
 
D. La pretensió de traslladar esta perversió a la sanitat pública, insultant i desqualificant els seus 
professionals com incumplidors quan les dades ho desmenteixen, és injustificable i una fal·làcia 
que esgrimeixen per a privatitzar. 
 
En conclusió, l’absentisme laboral en el personal sanitari espanyol és menor que la mitjana 
europea, no hi ha diferències en este aspecte entre el personal de la sanitat privada i el de la 
pública, en la privada es castiguen les baixes laborals per mitjà de minves salarials i ara 
justifiquen amb dades falses l’aplicació d'este sistema en els professionals de la sanitat pública, 
alhora que l’utilitzen per al seu desprestigi. 
 

No és cert que el personal que treballa per a la sanitat pública gaudisca de privilegis i sous elevats. 
 

A. El 50% de la plantilla, auxiliars d’infermeria, zeladors, auxiliars administratius, cobren un sou 
mitjà de 1000 € mensuals nets en nòmina. 
 
B. El 20% de la plantilla amb sou superior als 2000 € mensuals, per exemple el cas d’un facultatiu 
especialista, treballa més de 2000 hores a l’any, després d’una formació superior d'11 anys. 
 
C. La taxa de temporalitat del personal és alta, amb  contractes en,  perquè la Conselleria de 
Sanitat tarda una mitjana de 7 anys a convocar oposicions i estabilitzar l’ocupació, sent el període 
en algunes de fins a 18 anys, per exemple, en  psicologia clínica. 
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D. La majoria dels treballadors de la sanitat pública treballen lluny del seu lloc de residència, 
perquè la Conselleria de Sanitat no convoca trasllats i el cost assumit en estades i 
desplaçaments és alt. 
 
E. El desprestigi, les desqualificacions i insults orquestrats per alguns polítics i empresaris als 
treballadors de la sanitat pública, i als funcionaris en general, és un clar atac a l’estat del benestar 
que tant ha costat aconseguir, a fi d’introduir les seues mans i fer negoci a costa de la salut de la 
població. 

  
En conclusió, els salaris de la mitat de la plantilla de la sanitat pública ronda els 1000€ mensuals, 
els facultatius especialistes (amb una formació d'11 anys), el 20% de la plantilla, reben sous 
superiors a 2000€ i treballen més de 2000 hores a l’any, igual que amb l’absentisme, els salaris 
són utilitzats com a arma de desprestigi de la sanitat pública. 
 
En definitiva, l'Ajuntament de VINARÒS, comparteix les raons exposades amb la PLATAFORMA 
DE DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA, les quals posen de manifest la inconsistència dels 
motius continguts en la reforma del nostre sistema sanitari, per mitjà de l’aprovació del decret llei 
16/2012 i la pretesa privatització de la gestió sanitària en la nostra Comunitat Autònoma. 

 
 D’altra banda, este Ajuntament mostra la seua preocupació i vol denunciar les greus 
conseqüències que es derivaran de la posada en marxa del referit Reial Decret Llei i de les 
anunciades mesures de privatització de la Generalitat Valenciana 
 

1a. Es consolidarà un sistema insolidari, que extrema les desigualtats entre les classes social 
i que deixa desprotegida als que més el necessiten: 
 

A. Les persones majors jubilades, pensionistes, aquelles amb malalties cròniques han 
de pagar per receptes i l’ús d’ambulàncies no urgents.  
 
B. El copagament/repagament penalitza les persones de menys recursos i s’estendrà 
a serveis fins ara assumits per la universalitat, l’equitat i l’accés a la sanitat amb què 
ens protegia la Llei General de Sanitat i la Constitució Espanyola del 78. 

 
C. Queda en total desemparament la població immigrant que ha treballat al nostre país 
acceptant els salaris més baixos, quan no la seua utilització com a treballadors 
il·legals per les irregularitats comeses per alguns ciutadans espanyols i davant de la 
passivitat de l’administració.  
 

2a. L’exclusió sanitària de les persones que no hagen cotitzat a la seguretat social, majors de 
26 anys, dones divorciades, immigrants, és no sols insolidari, ÉS UNA IRRESPONSABILITAT 
I UNA TEMERITAT que afectarà la salut de tota la població:  
 

A. Les persones amb malalties infeccioses i sense diagnòstic ni tractament, són un 
risc per a la salut de tota la població tant inclosa com exclosa de les prestacions. 
 
B. Augmentarà el cost no sols social, també l'econòmic, ja que si poden acudir a 
urgències i reben tractament hospitalari, este és més car que les mesures preventives. 
 
C. La mortalitat entre els exclosos augmentarà, però també la de la resta de la 
població. 
 
D. El risc de patologies actualment controlades augmentarà en tota la població, per 
exemple, la tuberculosi, la pallola, … 
 
E. Obviar les mesures preventives de malalties tumorals, detecció precoç de càncer, 
augmentarà la prevalença i els costos sanitaris que es deriven del càncer.  
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3. Les llistes d’espera ja estan augmentant en la sanitat pública al disminuir els recursos 
humans,  la reducció de la inversió per a sufragar-la es va fent evident en el present i ho serà 
molt més en el futur.  

 
4. L’objectiu que persegueixen és que les classes socials amb recursos s’asseguren en 
mútues sanitàries privades i reduïsquen els seus impostos, si açò succeïra, el sistema sanitari 
seria insostenible perquè es basa en un principi de solidaritat que permet que els que més 
tinguen, els jóvens i persones més sanes recolzen a la resta de la població. 

 
5. Les mútues només asseguren a persones saludables, jóvens i sense patologies prèvies, a 
la resta de la població o no l’asseguren o ho fan a preus desorbitats que poques persones  
poden costejar-se. També succeeix que anul·len assegurances de persones que deixen de 
ser rendibles per patologies greus i/o cròniques. 

 
6. Si es compleix l’anunci d’excloure a persones amb renda alta de la sanitat pública, el 
sistema fallirà, ja que per a la sanitat pública se sustente és necessària la contribució de tots. 
Tornarem a una sanitat per a rics i una altra per a pobres. 

 
7. L’accés a l’ocupació en les empreses privades que gestionen sanitat pública és arbitrari i 
en funció de la filiació política i/o familiar. A pesar de ser finançat amb fons públics, es bota 
els requisits arreplegats en la Constitució Espanyola per a l’accés a l’ocupació pública: 
igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En l'actual context de desocupació suposa un tracte de 
favor a les persones pròximes al poder i una exclusió de la resta de professionals. 

 
En conclusió, el sistema sanitari que El Govern central i autonòmic ens vol  imposar és:  

 Insolidari 
 Vulnera els drets humans 
 Posa en risc la salut de tota  la població 
 Deixa desprotegida a la població que més ho necessita 
 Desmantella la sanitat pública per a beneficiar els interessos econòmics d’uns pocs, 

mútues, companyies asseguradores, constructores, bancs… 
 Crea una sanitat per a rics i una altra per a pobres, ens trasllada a èpoques 

preconstitucionals i a un sistema sanitari basat en la beneficència. 
 

Els models de col·laboració publico- privada posat en marxa en altres països no han 
demostrat una major eficiència i no obstant això han produït important forats econòmics de què 
després l'Administració Pública ha hagut de fer-se càrrec i conseqüentment tots els contribuents. En 
el fons, estes mesures pretenen beneficiar a empreses privades amb ànim de lucre, encara a costa 
de la salut de la població valenciana. 

 
Per tot allò que s’ha exposat, els regidors que subscriuen, en el seu propi nom i en el dels Grups 
municipals del PSPV-PSOE, BLOC-COMPROMÍS, PVI  i Esquerra-Vinaròs, fan la següent  
 

PROPOSTA D'ACORD 

 
1a.- Dirigir-se al Govern de l'Estat, així com als Grups parlamentaris presents en les Corts Generals, 
per a la retirada i, si és el cas, no convalidació del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i 
seguretat de les seues prestacions. 
 
2a.- Dirigir-se al Consell de la Generalitat Valenciana, així com als Grups parlamentaris presents en 
els Corts perquè requerisquen al Govern de l'Estat la retirada del referit Reial Decret Llei 16/2012. 
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3a.- Dirigir-se al Consell de la Generalitat perquè retire de la seua agenda política l'anunciada 
pretensió de privatització de la gestió de la sanitat pública valenciana. 
 
4a.- Dirigir-se al Consell de la Generalitat Valenciana, així com als Grups parlamentaris presents en 
els Corts amb la finalitat de promoure, davant del Govern de l'Estat, un PACTE PER LA SANITAT 
que consolide el nostre Sistema Nacional de Salut i que assegure la cohesió social i l'equitat per a 
tots els ciutadans. Un pacte que incloga a les forces polítiques, sindicals i de professionals, a la 
indústria i als col·lectius de pacients que permeta que el nostre SNS continue sent un dels millors 
sistemes sanitaris del món, motor d'innovació i generador de riquesa i ocupació. 
 
5a.- Informar la ciutadania dels acords municipals aconseguits i del seu resultat.” 
 
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: Passem al punt número 16. Precs i preguntes. Sr. Batalla. 

Sr. Batalla: Bé, bona nit. Amb la manca de cordura que ens acaben de dir començaré amb la 

primera pregunta. L'aparcament soterrat de la plaça de Río Cuarto, al carrer del Pilar, reconeixem 

que té des del principi una complicada solució de benefici econòmic. Són molt poques places per a 

poder traure rendiment, des de la seua decisió al darrer trimestre de 2011 d'eliminar com a zona 

blava 33 places, encara el forat, diguem negre, s'ha fet encara més gran. La pregunta crec que l'he 

feta alguna altra vegada, és per si hi ha previst ja al cap de sis mesos d'haver eliminat, diguem, la 

meitat de places de zona blava al pàrquing de Río Cuarto, si hi ha algun pla de rendibilitat previst per 

a no seguir, ja no per a guanyar, sinó per a no seguir perdent més diners. Seguixo. La segona 

pregunta: l'aparcament del passeig, l'entrega del qual vostés han acceptat amb les goteres incloses, 

té una distribució de places per a persones amb mobilitat reduïda, al nostre entendre, poc racional 

perquè pensem que, en primer lloc, haurien d'estar més visibles, la persona que entre i haja 

d'utilitzar-les hauria de veure-les i la pregunta és si seria factible que estiguessen a prop, totes estes 

places de mobilitat reduïda, prop de la porta que dóna accés a l'ascensor, perquè hi ha unes quantes 

que estan una mica apartades d'allí. És una mica per racionalitzar una mica els moviments de les 

persones a les quals els costa una mica desplaçar-se, a més a més d'una localització visual d'on 

estan, perquè també és un fet que costa localitzar-les. Bé, en tercer lloc, és respecte, una vegada 

més, a l'assumpte de pegada de cartells de circ, pegada de cartells de sessions de discoteques i tot 

això que veem en diverses parts del poble i la qüestió és si la normativa té, diguéssem, un origen, 

quant a evitar això a través de sancions o intentar evitar-ho per llevar-ho i no se'ns pot escapar que 

sembla que vaja més la normativa pel camí de sancionar que no pel camí d'eliminar. Hem vist que 

encara està visible, a les mateixes baranes del pàrquing del passeig, propaganda de sessions de 

discoteques o el que fora. Entenc que si hi ha una normativa per a això es podria ficar algun lloc 

habilitat per penjar este tipus de cartells. També, quarta pregunta: hem vist i és una cosa que és molt 

útil per als qui fem de regidors, que ja des del govern anterior, des de gener de 2011 es van deixar 

de penjar a la pàgina web de l'Ajuntament les actes dels plenaris, aleshores, encara no s'han penjat i 

és per saber si hi ha la idea, en un futur, ja que és una bona eina, no només per als regidors sinó per 

a tot el món perquè puguem comprovar certes dades, de tornar a penjar a la pàgina web de 

l'Ajuntament les actes dels plens ordinaris o extraordinaris, perquè de fet només arriben fins a 
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desembre de 2011. Bé, una altra pregunta, després de rebre una obra tan important per a la nostra 

gent gran i les seues famílies, sobretot també, com és el centre de dia, i després de, contínuament, 

durant molts d'anys, parlar de les necessitats de la nostra gent gran, crec que és el punt, ja, de 

començar a plantejar-nos si tenen ja una idea, i ho dic amb tot el respecte, de la gestió que es farà 

en eixe centre per a no dilatar-ho més en el temps. Ja que tenim la instal·lació, evidentment, ha 

calgut posar, un agent de seguretat per preservar l'espai… Però per si tenen ja previst alguns tipus 

de gestió respecte d'este centre. També una cosa que ens afecta als regidors, com ja sap, la Llei 

de... la llei que ens empara, marca que hem de tindre un espai per poder treballar efectivament. És 

per si hi ha alguna cosa prevista respecte d'aquest tema, perquè puguem tindre un lloc els regidors 

per a poder fer esta feina. També, penúltima pregunta seria saber els motius pels quals, perquè 

evidentment la rumorologia és la que és, els motius pels quals s'han parat les obres de Dr. Fleming. 

És només per tindre'n coneixement. I en darrer lloc, sí que hi va haver... un dels primers precs que 

vam fer en començar ja fa quasi un any, va ser respecte dels ornaments vegetals. La gent de la 

costa nord té el bonic costum de no tallar bardisses que envaeixen les voreres, amb la qual cosa els 

vianants han de passar a la part de la calçada. És per saber què s'ha fet fins ara respecte d'això, 

perquè, evidentment, els propietaris, ni cas, a qualsevol indicació. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Sr. Batalla, seré breu, perquè jo crec que avui ja hem tingut suficient sessió en el debat 

de les mocions. He de dir-li que a la primera pregunta, evidentment, s'està estudiant la viabilitat o 

buscant com traure, d'eixe horari de l'ORA, de regulació de l'ORA el pàrquing de Río Cuarto perquè 

és evidentment que no és rendible. Vosté sap, i aquí s'ha discutit moltes vegades, es va acusar el 

Partit Popular de no tindre places a la plaça de la Constitució, justament una quantitat similar o inclús 

menys. Imagine's el llast que hagués suposat també això. En canvi es va ingressar diners perquè es 

van vendre. Potser una de les alternatives, i donada la nostra circumstància econòmica, doncs, un 

plantejament podria ser vendre estes places. En el segon... la segona qüestió, l'aparcament del 

passeig, no li puc permetre que em diga que hem acceptat un pàrquing amb goteres, perquè si 

recorda una miqueta, i estàvem en campanya i en eleccions, algú el va inaugurar abans, i el túnel i 

tot, no sé si ho recorda. Vull dir, nosaltres hem acceptat el que ens han entregat, però ja acceptat, i 

així i tot encara estem en discussions amb l'empresa perquè hi ha qüestions que no estan resoltes 

perquè hi ha fiances dipositades i estan els tècnics, doncs, en eixe debat... No li puc permetre que 

hem acceptat un passeig amb el pàrquing amb goteres, naturalment que no. Quant al tema de les 

places d'accessibilitat, que era al que vosté realment volia fer referència, perquè la resta és 

connotació... com donar palla i anar dient la seua, doncs, la veritat és que ja es devia estudiar, jo 

crec que si vosté ho diu en una petició seriosa, que crec que així és, es tornaran a estudiar les àrees 

que estan pintades i estan pintades en distribució perquè hi haja... com en tots els ciutadans. O és 

que l'accessibilitat es fa només perquè la tinguen concentrada en un punt? L'accessibilitat està 

perquè la disposen en tot l'ampli dels locals, dels espais públics i de les dimensions de places, de 

carrers, etc., etc. O és que vosté vol discriminar-los a només utilitzar una part del pàrquing? No sé si 

em comprén. És a dir, quan fem accessibilitat el que estem indicant és que puguen desplaçar-se per 

tot. Per tant, per què vol que només tinguen les places en un lloc determinat? Però bé, tenen 

accessibilitat a l'ascensor des de tots els punts del pàrquing com qualsevol altre ciutadà? Doncs 

aleshores no sé molt bé el sentit de la pregunta perquè tots els ciutadans hem de desplaçar-nos, 

d'una forma o d'una altra. O no ens desplacem? També ens és més còmode que tots puguem 

aparcar al costat de l'escala, o visquem a peu pla, etc., etc. Però és un privilegi...? Però vosté m'està 

dient un privilegi diferenciat? Jo penso que el que volen els ciutadans per a la seua integració és 

considerar-se com a ciutadans normals i l'accessibilitat el que fa és prestar això. Per tant... De totes 
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maneres li he dit que ho estudiarem. Ja m'ho ha preguntat i jo li he dit que ho estudiarem, però 

considero que ja es va fer en el seu moment. Quant a la tercera, tampoc no li admetré que hi haja 

més una voluntat de sancionar que d'eliminar el que és tota la pegada de publicitat en el mobiliari 

urbà, faroles, etc., etc. Hi ha una normativa en marxa i hi ha unes accions empreses per part de la 

Regidoria de Governació i s'estan retirant. És a dir, de la mateixa manera que s'estan revisant o es 

poden posar algunes sancions, s'estan retirant. Va paral·lel absolutament. Quant a les actes que 

m'ha dit, de la pregunta quatre, doncs... ho miraré. No sé si estan penjades o no ni quin és el motiu 

per què no s'estan penjant de forma usual. En la cinc, evidentment, això del centre de dia i el seu 

futur és de les qüestions que més ens preocupa, però de les qüestions que... segurament algun 

equip de govern de no massa responsabilitat ja hagués obert portes. I no cito a ningú, però el que 

hem de ser és seriosos, és ser seriosos, és ser rigorosos, tant per les quanties de costos que ens 

pogués suposar, però sobretot perquè és una infraestructura inacabada, perquè dalt facultava tindre 

una residència i hem de fer tots els esforços necessaris perquè això puga acabar sent el conjunt de 

centre de dia i residència que hauria de tindre el nostre municipi. Per tant, he de dir-li que això estem 

mirant-lo i fent els esforços... i li dic amb absoluta sinceritat que és una de les qüestions que, no dic 

la que més, però d'aquelles a les que dedico més esforços en este Ajuntament. Li ho dic amb tota 

sinceritat. Quant al sis, espais dels regidors... Bé, sap com estem. Jo... vam habilitar, mentre vam 

tindre una casa llogada... Amb estes reestructuracions, si queda alguna planta lliure, doncs, mirarem 

d'ubicar-lo perquè nosaltres sap que tenim la voluntat, en funció de recursos i altres, d'adaptar un 

edifici per a fer una oficina d'atenció al ciutadà única, i per tant, probablement puguem tindre alguna 

sala més, però de moment, doncs, mentre no hi haja disponibilitat, lamento dir-li que no tenim 

opcions, sota pena que vostés vulguen compartir amb alguna altra associació. Està la casa de Les 

Camaraes, on podríem intentar buscar... Vull dir, ho dic amb tota l'estima del món, en el sentit de dir: 

busquem. Vostés també saben de sobra que tenen en totes les dependències municipals, vull dir, 

utilitzen baix al registre, si han de seure en alguna taula o fer alguna acció... saben que no tenen cap 

inconvenient de moure's per tot l'ajuntament. Per tant, vull dir... si creuen oportú també que es puga 

mirar compartir alguns dels espais, doncs, per mi, cap problema eh? Quant al punt número set, la 

pregunta que em feia sobre el carrer del Dr. Fleming, si les obres estan parades. És veritat que van 

amb dificultats, però també és veritat que allí hem aprovat una modificació de projecte en què com 

vostés ja saben, vam dir que nosaltres pensàvem que no hi hauria d'eliminar-se la totalitat 

d'estacionaments del carrer del Dr. Fleming. El projecte que es va presentar tenia els dos laterals 

sense estacionaments i ara s'ha acabat. Vam firmar fa poquet la modificació i per tant l'empresa ha 

de refer un contracte però sí que és cert que va amb moltes dificultats, i, per tant, doncs, estarem 

atents a això. Les certificacions s'estan revisant per a ser molts exactes. Jo l'únic que lamento... 

terminis en té fins a juny. Crec que en té fins al dèneu o vint, si no m'equivoco, de juny, de terminis 

per a poder acabar l'execució de l'obra i estarem molt atents que ho complisca. La veritat, que jo 

lamento moltíssim la demora que està sofrint i les molèsties que ocasiona a tots els veïns dels carrer. 

I quant a l'última pregunta que em feia sobre l'arbrat, doncs bé, en este cas funciona exactament 

com sempre, en el sentit que, on es veu que hi ha un risc per a la circulació o és desproporcionat i no 

actua el propietari que té l'obligació de retallar tot aquell arbrat o vegetació que envaïsca la via 

pública, doncs, se li adverteix i si no, normalment les brigades el que fan és actuar. No crec que hi 

haja llocs excessivament, avui per avui, complicats, però bé, si vosté en té algun, suposo que la 

Regidoria de Serveis... encantats que col·labore i que li aporte aquells llocs que creu vosté que no 

estan en les condicions adequades. Alguna pregunta més? Sra. Miralles. 
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Sra. Miralles: Gràcies, Sr. Juan. A veure. La meua pregunta... primer li faré un raonament, una 

entrada per a després fer una pregunta sobre aquest tema... 

Sr. Alcalde: No la farà tan llarga com el Sr. Gandía 

Sra. Miralles: No patisca que la faré curteta. 

Sr. Alcalde: D'acord, gràcies. 

Sra. Miralles: Aquests últims dies, bé, concretament aquesta última setmana ha sortit pels mitjans 

de comunicació, hem sentit i a part també hem pogut llegir, per part de vosté, Sr. Alcalde, i també per 

la seua corporació, que estan barallant la possibilitat de vendre patrimoni municipal per a fer front a 

pagaments o tindre una reserva d'efectiu per a imprevistos pressupostaris. La meua pregunta sobre 

aquest tema és la següent: jo penso, com poden ser vostés tan tergiversadors i a la vegada tan 

mentiders, i en un mateix tema, com és la suposada devolució de l'efectiu de 3.400.000 euros 

sobrants de la compra dels terrenys del polígon industrial de les Soterranyes, aprofitar-lo per 

diversos aspectes i maquinacions? La primera per a dir que nosaltres vam ser els que ens els vam 

gastar, cosa que és totalment falsa, perquè... No hem demostrat ja amb els números i amb l'estat 

d'arqueig que a 31 de desembre hi havia 6.200.000 euros? 

Sr. Alcalde: Perdone, està fent preguntes reiterades o s'ho pregunta vosté mateixa? En el sentit que, 

clar, m'ha dit una pregunta i em fa la sensació que hi ha set o vuit aquí, o per estructurar-les, perquè 

si no fa la sensació que no li contesto. 

Sra. Miralles: La primera: No és veritat que a 31 de desembre de 2011 hi havia en caixa 6.200.000 

euros i aleshores s'haguessen pogut tornar els 3 o 4 milions d'euros? La primera és esta. Aleshores, 

en la mateixa pregunta, el que, el... perdó. No volen fer servir aquesta justificació també per a fer una 

venda patrimonial, i, la pregunta meua és: vostés ja saben quin patrimoni estan pensant vendre? I 

aquí, l'única cosa que li demano, que el nostre partit li demanem... li demanem que almenys a l'hora 

de vendre que no ens venguen ni l'ermita ni l'ajuntament pel bé de tots els vinarossencs. L'altra 

pregunta que li volia fer és que si en tan mala situació està l'Ajuntament de Vinaròs, com han volgut 

mostrar aquests dies, també, com és que han recuperat el menjar de la festa de Santa Rita amb més 

de dos-cents comensals en aquesta època de crisi? Quant ens costarà aquest esdeveniment? I l'altra 

fa referència també a les queixes del carrer del Dr. Fleming, Sr. Juan, sobre el qual també ens han 

arribat moltes queixes per retard de les obres, però correcte, ja ho ha explicat al meu company. 

Sr. Alcalde: Molt bé, li contestaré per darrere, per l'última que m'ha fet, perquè és que jo... l'última 

pregunta que m'ha formulat. (Se senten comentaris fora de micròfon) Per favor, tinguen una miqueta 

d'educació també vostés, tinguen respecte a este saló de plens, per favor, estic dient. Gràcies, 

moltes gràcies. Sra. Miralles pot tancar el micro. Com li deia, començaré per l'última, no l'última que 

m'ha formulat perquè ja li dic que ha estat contestada quan ens l'ha plantejada el Sr. Batalla, però 

vaja... Plantejar que hem recuperat Santa Rita i que quants diners ens gastem, jo, en això crec que 

s'haurien d'avergonyir, li ho dic seriosament. Li ho repeteixo quasi totes les vegades: vosté sap en 

dietes, en despeses, este Ajuntament en l'any anterior quant es gastaven vostés? Ho sap? I sap 

quant costarà tindre la satisfacció de poder compartir amb tots els treballadors, qüestió que vostés no 

van voler, la resta de grups sí, vostés no van voler, passar una jornada de festa en companyia de 
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tots els treballadors d'este Ajuntament? Sap quan va costar? Vol que li ho diga? És que hauria de 

tindre vergonya de preguntar-ho. No arriba a 3.000 euros. Sap quants se'n gastaven en el sopar que 

feien del Concurs de Cuina a l'ermita per a quatre amics? Vol que li ho diga? És que, és que... jo crec 

que s'hauria de ficar roja quan pregunta estes coses, perquè n'hi ha tantes... Sap quant es van 

gastar en un estudi a la costa nord, a la costa nord, que no ha valgut per a res? Tres-cents mil 

euros!!! I m'està dient això? Mire, persones com vostés, i ja és l'última vegada que els ho diré, 

persones com vostés que no van ser capaces ni d'acceptar una abaixada de sou i van anar al jutjat a 

reclamar un augment, són els que després reclamen que nosaltres, que ens l'hem imposada 

voluntàriament, encara cobrem massa. És que, vinga, jo, això de vostés jo ja no ho entenc. I em 

seguixen preguntant per estes absurditats. És que és buscar el decimal quan la partida grossa a 

vostés se'ls ha escapat de la mà i l'han malgastada i l'han llançada. No li'n vull citar més, d'exemples, 

en això. Jo crec que em trau una miqueta del meu caràcter, i ho sap, que em coneix com sóc. 

Preguntar estes qüestions... Mire, jo crec que el que haurien de preguntar-los és, a tots els 

treballadors d'esta casa, si els va paréixer bé que vostés estiguessen o no estiguessen. Això és el 

que hauria de preguntar. Perquè el que els va estranyar és que no participessen, això és el que els 

va estranyar. I li ho dic amb tota sinceritat, però que em pregunte si hem recuperat... per la despesa. 

Mire, només en tots els desplaçaments que fa este alcalde, que se les paga ell, les dietes, ja li dic jo 

que amb els treballadors d'esta casa, podríem anar a este cost cada dos mesos, a dinar. Ho té clar? 

Mire si li'n fico, de comparacions. Vol que li'n fique més? Vol que li'n fique més? Mire, jo penso que 

no és coherent, haurien de mirar-s'ho una miqueta. Mire, per això de la venda de patrimoni, i vosté... 

si és justificat i quin és i fa broma si vendrem l'ermita... Mire, clar, jo sé que a vostés això els sona 

perquè quan va vindre aquí una sentència d'expropiació de zona verda, de Comes, en concret, va 

vindre i va dir: “És que al pressupost hi ha dos milions i escaig i ens van garantir que estaven”. I jo 

els vaig dir: “Sí que és veritat, ho he comprovat i hi ha una partida pressupostària,Ventas 

patrimoniales”, però no es va ficar res a la venda ni es va preparar cap documentació ni es va 

preparar un sol euro per pagar eixa sentència. I jo, lamentablement, vaig fer el mateix comentari que 

vosté, dic: “Mire, podem posar a la venda el campanar, l'ermita... No sé què vol que fiquem a la 

venda, perquè Ventas patrimoniales sense definir... No sé d'on vol que traga els diners per a pagar-

li”. Però hem fet l'esforç de negociar i hem fet l'esforç sense interessos per a allargar-ho fins a quatre 

anys i poder complir eixa obligació de la qual vostés van pressupostar i no van ser capaços de posar 

els diners per a poder fer-ho. Mire, quan parlem d'això i estem parlant de propietats que l'Ajuntament 

no està utilitzant, jo, el que lamento, per exemple és una finca, com per exemple la finca del carrer 

major que es va comprar per a un ús i ha estat allí desaprofitant-se. Ens costa molts diners. Per a 

què la volem, esta finca? Si vostés mateixos han dit que no la volien. Doncs, haurem de valorar si val 

la pena que la posem a la venda i recuperem diners i tenim com a mínim liquiditat per a fer front a 

totes les despeses. Jo penso que haurem de plantejar-nos-ho, perquè la situació, com li dic, en res 

és còmoda. I mire si és poc còmoda que, quan em diu això del pagament de les Soterranyes, la 

devolució que tenim, que la podríem fer... El Sr. Ernesto Molinos li ha dit exactament quin és el nivell 

de Tresoreria i que empitjorarà el mes que ve amb les obligacions que tenim contínues. Estem en 

quatre milions i escaig i em deia “és que a finals d'any en tenien sis”. Sap quants en tenien vostés 

quan els va reclamar el govern que els tornessen els diners? Ho sap quants en tenien? Més que en 

teníem aleshores nosaltres. I, per què no ho van tornar? Si era una qüestió seua, si tan bé ho volien 

deixar tot arreglat, si no s'havien gastat estos diners, si estaven a disposició per a agarrar-los avui i 

enviar-los al Ministeri, doncs... vostés els haguessen pogut tornar. Perquè els ho van reclamar estant 

vostés. Tenien més de sis milions d'euros, més diners dels que ens van deixar en l'arqueig de caixa. 

I jo em pregunto: com em pot dir que nosaltres ho podem tornar amb molt menys si vostés no van 
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ser capaços de tornar-ho? Jo penso moltes vegades que... li ho advertixo i li ho comento, reflexione, 

es que de vegades ens precipitem i ens equivoquem per no pensar. Reflexione, perquè... és que 

incorre en errors que lamento que es produïsquen perquè com em pot dir que nosaltres tenim 

capacitat per a poder tornar-ho perquè tenim quatre milions i escaig en caixa i vostés amb sis no van 

ser capaços de tornar-ho? Això, té resposta per a això vosté? Veritat que no? Alguna altra pregunta? 

Sí, Sr. Moliner. 

Sr. Moliner: Gràcies, Sr. Alcalde. En primer lloc li volia preguntar, ja fa dos mesos que li vaig fer 

unes preguntes sobre el pàrquing de Río Cuarto, sobre la màquina que no funcionava, em van 

contestar que es trauria del carrer del barranc de la meitat de baix i es ficaria allí. Ja fa dos mesos i 

veig que la màquina no només no està ficada sinó que la del carrer del barranc encara està en 

funcionament quan en el ple vam delimitar metres de carrer. Llavors volia saber quan pensen fer 

canvi de la màquina, i continua sense passar el revisor per baix. Voldria saber si el revisor de la zona 

blava passarà per baix i multarà, perquè cada vegada que baixo no hi ha mai cap multa i sí que hi ha 

cotxes sense tiquet, llavors, és un greuge comparatiu els de dalt i els de baix. També... encara no hi 

ha full de reclamació i crec que en tots els llocs públics hi ha d'haver fulls de reclamació. I encara no 

hi ha a cap pàrquing, de full de reclamació. Després volia fer-li una sèrie de qüestions també sobre el 

Càstor. Vosté sap que la nostra diputada va fer una sèrie, una bateria de preguntes i m'agradaria que 

tant vostés com el ple estiguessen assabentats i, si vosté ho creu convenient, que ho trasllade també 

al govern valencià. L'empresa Càstor té... l'empresa promotora Euscal UGS un pla de 

desmantellament de la planta? A quant ascendeix aquest pla de desmantellament i el pla de 

restauració? Atenent al risc real de cremats, respecte al projecte Castor, d'emmagatzemament de 

gas natural a Vinaròs, l'administració valenciana ha demanat o es demanarà a l'empresa promotora 

Escal UGS la construcció d'un hospital de grans cremats o un servei de bombers adequat a la seua 

envergadura? Es pensa exigir, en cas contrari, a qui li hauran de reclamar responsabilitats per la 

seua falta de previsió? Se sobreentén que aquestes instal·lacions sanitàries haurien d'estar fetes 

abans d'entrar en funcionament aquesta instal·lació gasística. Se sap si hi ha algun projecte per a 

aquesta planta o alguna classe d'estudi? Respecte al projecte Càstor d'emmagatzemament de gas 

natural, ja que tindre'l dins del dipòsit marí, hi ha... perdó, ja que dintre del dipòsit marí ja hi ha gas 

injectat i arrossega una important quantitat d'hidrocarburs per l'antiga activitat que es desenvolupava, 

s'ha comprovat quin grau de contaminants poden afectat el medi ambient per la seua extracció? 

Quina quantitat d'aigua i petroli s'arrossegarà en la seua extracció a l'atmosfera? I sobretot, quin 

sobrecost comportarà la neteja d'aquest gas? S'ha comunicat als municipis veïns quin serà el pla 

d'emergència i comunicació en cas de produir-se una fuita de gas en les instal·lacions? Quines 

actuacions es preveuen adoptar en cas d'emergència? I ja l'última, i ja acabaríem amb aquest tema, 

segons una declaració que vosté va fer, la paralització de les obres del Càstor li representarà a 

l'Ajuntament de Vinaròs uns ingressos de 900.000 euros que es desglossen en 300.000 per obertura 

de l'activitat i uns 600.000 derivats de l'IAE. Sent aquest impost un impost que no aplica el mateix 

ajuntament sinó que ve determinat d'altres organismes superiors i es basa en uns percentatges dels 

ingressos generats per l'empresa, com s'ha calculat aquest import si aquesta activitat encara no ha 

entrat en funcionament? I l'última pregunta que li voldria fer... avui he passat pel passeig i he vist un 

nou rentapeus, però no era un rentapeus, era una font. Jo m'he quedat sorprés i li volia fer una sèrie 

de preguntes d'allí. En primer lloc, aquesta obra qui l'ha manada fer? Diverses preguntes: Ens ha 

costat diners? Ha sigut a canvi d'una millora? Qui ha decidit el lloc on ha d'anar? I sobretot si vostés 

troben de bon gust les paraules que fica Vinaròs allí. Jo trobo que això no té... per a mi, això no és la 

cirereta del passeig, és una empastrada més al passeig... Eixe que fica Vinaròs en xicotet i en roget i 
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amb unes lletres molt lletges no trobo que siga... És qüestió de gustos, naturalment, però és el meu 

parer. Si vosté està també d'acord amb mi, o no, considera que és una obra bonica i representativa 

de Vinaròs. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Començaré també per les últimes que m'ha formulat. Quant a l'obra de la font, no l'he 

vista. Justament avui estava a València i... sé que es ficava en marxa, per tant, no sé com fica ni en 

quines condicions el nom de Vinaròs. És una font que ve dins de les obres del passeig marítim, de 

l'ornamentació que venia dins del passeig marítim. Se'ns va explicar més o menys i se'ns va 

ensenyar com estava. És dins dels retalls d'algunes coses que se'ns va dir que triéssem entre la font 

i algunes altres coses, però de les que hi havia detallades anàvem a menys, per molt que el Sr. 

Romeu comence a menejar el cap. Ell diu que no, doncs és que sí. Eren obres que estaven 

planificades igual que davant de les palmeres havia de tindre una carpa dos terços més de l'obra que 

hi ha feta i només en té un terç i de l'altra gran també era molt més elevat, però bé, etc., etc. Esta 

font, la decisió d'ubicar-la dins del que era l'entorn del passeig marítim, doncs, no vam veure lloc on 

ficar-la, perquè si la ficàvem prop de... damunt del pàrquing no podia anar, a Sant Telm estava 

l'element de l'arbre i més, allí a la plaça el que ens feia era impossibilitar altres actes, per tant, els 

tècnics van creure més oportú, nosaltres els vam dir aquella zona i damunt ho van veure més oportú 

que es pogués vore baixant de l'avinguda de Jaume I i venint passejant del passeig. Com en totes 

les coses del passeig, que a vosté li agrade o no li agrade... jo també tinc la meua opinió, que vaig a 

reservar-me. Sap que jo he sigut molt crític amb l'obra del passeig marítim. Molt crític. Però crític per 

moltes qüestions estructurals i funcionals. Les estètiques són de capritx, per tant, són meues. A mi, 

per exemple no m'agrada l'estètica de les faroles o altres qüestions, però no em fixo en això, em fixo 

que estructuralment, com hem parlat moltes vegades, goteres, defectes del terra, etc., etc., en això 

he sigut molt crític. En això de si m'agrada o no m'agrada, mire, vosté ha dit el que li pareix i cada u 

té la seua opinió. En l'altra qüestió que em deia, sobre els ingressos, jo... crec que vosté ha sigut 

rotund: “seran 300 i 600” això no ho ha dit ningú mai, perquè a més a més després em pregunta: 

“com poden saber el que s'ingressarà?”. És que no ho ha dit ningú amb certesa. Hem dit que hi 

haurà una part que serà en funció de la valoració cadastral que li done l'IBI i estimem que puga anar 

d'un valor a un altre i vosté sap que sempre ens hem expressat així. D'un valor a un altre. I l'altre és 

un concepte d'IAE, és un impost d'activitat econòmica, que serà en funció de la facturació que 

determine l'empresa o que es determine en el... Per tant, són imports de referència que, evidentment, 

si no es fica en marxa doncs, segurament el 2013, no ingressarà este Ajuntament, però també sap 

sobradament que en teníem un altre com és els 500.000 pressupostats, que estos sí que estaven 

fixos, que era la llicència d'obertura, que si no està en marxa, doncs, haurem de tancat l'aixeta com 

bé sap la regidora del PVI, que ens dirà” clar, ara no tenen tants diners, hauran de fer més 

modificacions”... perquè si no ingressem 500.000 per a acabar de complir amb les despeses ens 

faltaran 500.000 euros. Vull dir, si ja estan prou ajustats, comprendrà que... difícil papereta, però esta 

és la que hi ha i esta és la que haurem d'assumir. Respecte de totes les preguntes que m'ha fet de 

seguretat, de plans de desmantellament, etc., mire, jo crec que ha d'estar, evidentment, dins del 

projecte de desenvolupament i estarà supervisat. Si fes falta un hospital, vosté no creu que el 

ficarien? Pregunto. Vull dir, si tingués un tan alt risc, és com... el projecte Gaviota, jo no sé, ha anat 

molta gent d'aquí de Vinaròs a vore'l. Jo no hi he anat, particularment, però no crec que allà al costat 

del projecte Gaviota, que és una cosa semblant, hi haja un hospital d'emergència o una unitat de 

cremats o no sé quantes coses més ha dit, no sé quantes coses més ha dit. No ho sé. Hi ha gent que 

ha anat i podrien donar-li l'opinió. Quant a les qüestions, són qüestions que jo desconec... Per favor, 

per favor. Són qüestions que jo desconec, si vosté vol que les traslladem, prendrem nota de l'acta de 
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la sessió de ple i li donaré trasllat a estes preguntes i que me les conteste qui en tinga competència, 

per tant, ja les mirarem. Quant a tot el referent a Río Cuarto, que no funciona la màquina, em 

comunicaven si a partir del dia 1 ja està funcionant, això dels full de reclamació ho mirarem. Tampoc, 

vull dir, vosté sap que Superman ni Déu no puc ser, a tot arreu no estic. Hi ha regidors, si vol els 

consultem als regidors si coneixen estes situacions, però vosté mateix ho pot fer. És que moltes 

vegades jo crec que aquí hi ha preguntes més de comissió, són preguntes que es poden informar 

perfectament. Vull dir, són poc transcendents, però bé, tenen la llibertat de fer les que vulguen, ja ho 

saben, però considero que tenen la informació al seu abast per a tindre tanta o més rapidesa per a 

tindre informació que jo mateix. Per tant, si no... És que nosaltres moltes vegades féiem preguntes 

quan estàvem a l'oposició perquè no se'ns deixava ni saber la informació, però aquí és al revés. Té 

tota la informació que vol, per tant, quan vulga, pot preguntar a la regidora o als tècnics o a qui crega 

convenient. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Sí, Sr. Fontanet. 

Sr. Fontanet: Sí. Exercint el dret com a regidor i de llibertat que tenim per a expressar el que 

vulguem i totes aquelles preguntes dirigides a l'alcalde, després té vosté la potestat de contestar-les 

o no, o dirigir la resposta a qualsevol dels regidors seus, doncs, exercint eixe dret li tornarem a fer les 

preguntes que ja des de fa uns quants mesos li reitero i que la contestació sempre ha sigut la 

mateixa però torna a passar un altre mes i encara no està la solució. Com li dic, recollint el que és les 

propostes i la pregunta de l'AMPA del Manuel Foguet i del Consell Local... del Consell Escolar del 

Manuel Foguet és preguntar-li com està el procés de recepció del col·legi Manuel Foguet perquè si 

no el tenim recepcionat, doncs tampoc no podrem aplicar el que és aquell manteniment i millores en 

esta escola, que com ja li dic també li ho porto des de fa molt de temps, que fa falta ficar més fonts al 

pati perquè només n'hi ha una per a quatre-cents i escaig xiquets i després també la reiterada 

reivindicació per part de l'AMPA del Manuel Foguet i d'altres mestres d'ampliar la vorera com s'ha fet 

en altres escoles, que ha anat molt bé, ha anat molt bé ampliar eixa vorera perquè dóna seguretat al 

que són les entrades i sortides d'este col·legi. 

Sr. Alcalde: Esta fa mesos que me la pregunta, també, la de la vorera? 

Sr. Fontanet: També, també. A més vosté té... 

Sr. Alcalde: La de la vorera fa mesos? 

Sr. Fontanet: Sí, sí, sí, i a més a més... 

Sr. Alcalde: D'ampliar la vorera? 

Sr. Fontanet: Sr. Alcalde, ho té per escrit al gener, per instància del mateix grup municipal BLOC-

Compromís, dirigit al Servei d'Urbanisme, de què crec que també és vosté el regidor. Doncs allí està i 

si se li ha traspaperat o no se'n recorda, jo demà li faig una còpia d'eixa petició per registre d'entrada 

del mes de gener. Segona pregunta. Després, també de... Des de fa setmanes estem veient... 

Doncs, tercera. Des de fa setmanes estem veient que s'ha col·locat una tanca per controlar el que és 

l'accés a la plaça de l'Ajuntament. Ara faig un forat ací, ara faig un forat allà, ara torno a obrir el terra, 

ara no funciona la barrera. Troba que és necessari ficar una barrera per controlar l'accés a la plaça? 

Quin és el cost de l'obra? I... com estarà regulat l'accés a la plaça i quantes targetes es repartiran? 
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Sr. Alcalde: Bé, quant a la primera pregunta, això de l'AMPA i les qüestions del Foguet, si 

depengués de mi, ja estaria, ja el tindríem recepcionat, però mantindre'l i dotar-lo del que li fa falta, 

naturalment. Fins i tot un para-rajos li vam reparar, no sé si ho sap. Ho sabia? Fins i tot un para-rajos 

vam ficar que no ens corresponia, vull dir que... en això, màxima atenció. En això de la vorera, ho 

desconeixia, és que no sé. Vull dir, a la millor s'ha quedat a la Regidoria de Serveis o ha entrat als 

Serveis Tècnics i està en mans d'algun tècnic que ho està mirant o farà un informe de pressupost. Jo 

la veritat que tot el registre d'entrada de Serveix Tècnics no el miro i hi ha qüestions que em passen i 

altres que no, però amb això no vull dir que s'haja perdut, ho ha dit vosté, jo dic que a mi no m'ha 

arribat. Correcte. Jo he dit que a mi no m'ha arribat, però no passa res, però això no crec que siga 

l'important, L'important és saber si podem, si hi ha disponibilitat de diners per a fer-ho, perquè de 

voreres i de qüestions per a arreglar a este poble... infinitat, ja ho sap, que n'hi ha infinitat. De diners 

no cap, però de coses per a arreglar moltíssimes. Quant al control d'accés, doncs bé, vosté sap el 

nostre interés perquè la plaça Parroquial estiga el més lliure possible i més digna. Crec que la usen 

així majoritàriament els vianants i la millor manera és tindre un control d'accés, una tanca. Això dels 

foradets i la resta també ha coincidit, si s'ha fixat, que s'està portant la canalització del gas i damunt 

s'ha de fer, pel lloc que ocupa, amb un arqueòleg. I clar, cada qüestió que troba ens determina. 

Aleshores, les obres i les excavacions no es fan tan ràpides com un vol, cada movimentet que fas allí 

baix, doncs, arqueòleg que va, informe que toca, i que et supervise Patrimoni. I així estem. Vull dir, 

és el que correspon. Però que el control d'accés, evidentment està per a tindre'l obert, com sap, 

durant els períodes de càrrega i descàrrega i evidentment després, tancat o restringit per a totes les 

qüestions que es poden permetre, que són els residents que han d'entrar i sortir, per tant tindran, 

suposo targeta, i els regidors si tenen alguna emergència, una puntualitat d'haver d'acudir a 

l'Ajuntament a buscar la documentació que fa falta. Vostés saben que en general ningú de nosaltres 

està aparcant ja allí. Però bé, crec que és el convenient en estos casos i a més a més està connectat 

amb la Policia que també té a les dependències contínuament pendent un guàrdia que pot obrir 

perfectament per qualsevol necessitat i no fa falta cap targeta. Vosté crida si sap que ha de passar o 

té una urgència, doncs, evidentment se li obrirà, però és l'única forma que la plaça realment estiga en 

les condicions en què pensem que ha d'estar. Sr. Alsina. 

Sr. Alsina: Sí. Dos cosetes ràpides. Primer m'agradaria un aclariment per part del regidor Tárrega, si 

no ens han enganyat o no ho hem entés malament... 

Sr. Alcalde: La pregunta me la fa a mi, al regidor no li la pot fer. Bé, si el regidor li la vol admetre... 

però en teoria les preguntes són a l'alcalde. 

Sr. Alsina: Li la faig a vosté i vosté li la deriva si vol o com vulga. 

Sr. Alcalde: No, això és el que li dic, però és que... si vol me la fa a mi. Gràcies 

Sr. Alsina: El que vulga. No sé si ens hauran enganyat però el funcionament de la famosa font del 

passeig crec que ens han dit que és de circuit tancat. Si m'ho pot confirmar. 

Sr. Alcalde: A què es referix, circuit tancat? 

Sr. Alsina: Que sempre va pegant voltes, que sempre és la mateixa aigua. 
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Sr. Alcalde: I les fonts com funcionen, a circuit obert? 

Sr. Alsina: No ho sé, és que... 

Sr. Alcalde: Jo li pregunto a vosté: que com funcionen les fonts? 

Sr. Alsina: No ho sé, no ho sé. 

Sr. Alcalde: Si fos a circuit obert, la despesa de les fonts seria increïble perquè aniria sempre al 

clavegueram. 

Sr. Alsina: Llavors, això del rentapeus, quina barbaritat és? Perquè no ho entenc, si en ple mes de 

juliol tots els que surten de la platja comencen a rentar-se els peus allí, allí sortirà una font de 

xocolate, trobo jo, trobo. No ho sé. Només era això. I després l'altra... 

Sr. Alcalde: M'està dient de rentapeus? 

Sr. Alsina: Home, el que ha dit el Sr. Tárrega este matí. No m'invento res, li juro que no m'invento 

res. És el que ha dit ell, per això li demano l'aclariment, O no ho he entés bé o trobo que és una 

barbaritat. I després la segona és a vore com està el tema del director d'El Diariet, si m'ho pot aclarir, 

gràcies. 

Sr. Alcalde: Mire, els aclariment, després quan acabe el ple, s'ho parlen, i si és un rentapeus o no sé 

el que ha dit, però jo li torno a repetir que no he estat a Vinaròs en la inauguració i no sé quines 

declaracions... Sr. Tárrega, ja parlarà amb ell després, no allarguem més el ple innecessàriament. En 

això del director d'El Diariet, jo crec que ja ho he explicat sobradament, és a dir, de forma no 

voluntària seguixo estant de director com a president d'este ajuntament, però jo que crec que he 

donat instruccions sobrades en els mateixos consells de redacció, vaig fer la proposta als 

representants que hi van que haurien de fer-ho d'una forma..., i no entraré en explicacions, perquè no 

portés cap connotació negativa l'elecció d'un nou director, i que fos persona de consens i 

moltíssimes coses en què no entraré ara a explicar. Jo la proposta l'he feta, però les iniciatives són 

nul·les, i per tant, el Reglament està en vigor, i quan passa el temps, o per Decret d'Alcaldia o es 

mantindrà el que hi ha o per Decret d'Alcaldia nomenarem a algú perquè, no sé per a què volem 

participació i volem moltes coses quan després... l'únic que hem sabut és destruir la imatge d'una 

persona, però a l'hora de proposar persones i dir qui podrien ocupar eixe càrrec encara no han 

proposat ni una, ni una. Per tant, no hi ha director, no hi ha director decidit per consens, no hi ha 

director que no corresponga per la decisió política, no hi ha una altra forma. És el que li puc informar, 

però vaja, jo penso que ho sap sobradament. Alguna pregunta més? Sí, Sr. Romeu. 

Sr. Romeu: Sí. Clar, ser l'últim a fer les preguntes té avantatges i té inconvenients, vull dir, els 

inconvenients és que moltes preguntes les han fetes i ens han renyit abans de fer les preguntes i 

preguntes que clar, te les xafen. Però bé, amb el permís del Sr. Alcalde, si em permet, d'alguna 

manera, esta explicació que ens ha donat de “compartir” amb els treballadors... Els grups de 

l'oposició i el Partit Socialista compartix amb els treballadors, en reunions, en converses i de vegades 

prenent una cervesa o prenent un café, compartint les seues inquietuds, els seus problemes, les 

seues negociacions del conveni i això són preocupacions, les places de l'Ajuntament, això són 

preocupacions dels treballadors de l'Ajuntament. Anar a dinar, doncs, la veritat... a molts de grups ja 
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els vam explicar per què no anàvem a dinar. Compartir o no compartir és qüestió privada nostra, si 

se'm permet. També volia dir-li, perquè ha sortit moltes vegades... 

Sr. Alcalde: Em vol dir coses o preguntar, perquè ja me n'ha dites dos, però no m'ha preguntat res. 

És que em diu “també volia dir-li...”, jo crec que si de l'anterior qüestió alguna cosa no li ha semblat 

bé, pregunte'm i jo li contestaré, perquè que vaja a fer una cervesa o un café, entra dintre de la seua 

condició, vull dir, no té ni per què explicar-nos-ho. És a dir, si no li ha paregut bé la meua resposta, 

me la pregunta, però bé, no cal que ens explique aquí si se'n va a fer una cervesa o a quines hores 

se'n va a fer una cervesa i amb qui se'n va a fer una cervesa. No cal que ens ho explique. 

Sr. Romeu: Jo no m'he d'amagar de res i ho puc dir perfectament, no tinc cap problema. És a la llum 

del dia, jo, no es preocupe. Sap que jo no cobrava cap dieta? Sap que jo cobrava un salari d'aquest 

ajuntament exclusivament? I el que vosté cobra és un salari o és una indemnització o gratificació? 

Sap quant es gastava en Carnaval l'alcalde del Partit Popular en dos tardes a la tribuna? Sap alguna 

cosa del Col·legi Jaume I, que se'ns va dir que abans d'acabar este any s'iniciarien les obres? Es pot 

reafirmar que s'iniciaran les obres? Sap alguna cosa d'aquesta piscina que tant va tardar l'equip de 

govern i que vostés porten un any i van fer un avançament de diners per a tirar-la endavant? Sap 

quan es constituirà la Comissió de Festes? Sap quan sortiran les motos de la Policia que tan bon 

paper feien al carrer i no es trobava el que ens trobem ara en trànsit? S'incrementarà el servei amb 

més agents al carrer i més amb incidents importants com hi va haver este dissabte amb agressions 

de grups ultres? I esta no em diga que vaja a preguntar-ho perquè ho he fet en Comissió, he anat al 

departament i encara no ho tinc i ja està en vigor l'ocupació de via pública i vaig anar a preguntar 

quantes autoritzacions hi havia de via pública en vigència el dia que es va posar l'ordenança en 

marxa. Quantes autoritzacions hi havia? I no res més, perquè és molt tard i ja ens pot donar la culpa 

de tot i renyir-nos el que vulga, nosaltres només volíem clarificació d'estos temetes, Finalment, si em 

permet, Sr. Alcalde, jo avui no he pogut estar en la inauguració de la font, Sr. Tàrrega, estava a 

l'institut i ara estem en època d'exàmens, però, d'alguna manera vull felicitar-lo, avui ha dit una frase, 

que “s'ha posat la cirereta al passeig, s'ha obert a la mar”. I per tant el toc de la font era el que 

faltava, i el frigodedo també, vull dir que, pràcticament ja està el passeig, em pareix, a punt i obert a 

la mar i amb els espigons com estaven, vull dir, quan hi haja diners ens els faran, però bé, a esperar-

nos. 

Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Romeu. Bé, sap que no era necessari, si volia dir-li alguna cosa al Sr. 

Tárrega, ara quan acabe el ple li ho diu, les preguntes eren a mi, però no passa res, no passa res. 

Sr. Romeu: Era per a felicitar-lo públicament que avui... 

Sr. Alcalde: Sr. Romeu, Sr. Romeu, tranquil. 

Sr. Romeu: Escolte, si felicito un regidor... 

Sr. Alcalde: Que sap que no té la paraula, home, no s'enfade. Sap que no té la paraula, és que 

estes qüestions les té més que sabudes. Mire, sobre totes les dades que m'ha fet sobre qüestions de 

dietes i altres li portarem un llistat exacte i exhaustiu de totes les diferències de despeses, no les tinc 

totes, però queda pendent i així ho faré constar en l'acta, que li portaré específicament totes les 

despeses que vostés tenien i les que nosaltres hem realitzat, però deixe que acabe un any, encara 
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no l'hem acabat. Vosté m'ha dit que quasi un any però encara no l'hem acabat, no l'hem acabat, Sr. 

Romeu, vam entrar l'11 de juny. Vosté ens ha dit un any, però encara no hem fet un any d'exercici 

nosaltres. Però en un any no es preocupe que les diferències, com li deia a la Sra. Regidora... Sra. 

Miralles, quasi són d'acalorament en alguns casos, però bé, allà vostés, ja sortiran, no es preocupe, 

que ja sortiran. Això... no tenim res a amagar a ningú, es veurà, no hi ha cap problema. Quant al 

Jaume I, indubtablement, jo ni m'he de ratificar, perquè no sé de què vol que em ratifique. Jo he dit 

que el col·legi crec que es farà enguany i així se'ns va dir i espero que siga així. Jo estic en contacte 

continu, però continu. Què vol, l'últim dia, l'últim detall? Està aproximadament en el segon mes de 

redacció del projecte, perquè es va adjudicar. Vosté sap que ja es va adjudicar la redacció de 

projecte i obra? Es va adjudicar en desembre de 2011. Redacció de projecte i obra de 

preindustrialitzat i està en la fase de redacció de projecte i a partir d'aquí, quan s'acabe la fase de 

redacció que aproximadament són entre 5 o 6 mesos, doncs entrarà en la fase de construcció. I jo 

espero que enguany i li ho torno a dir, espero que enguany puguem vore l'inici de la construcció. 

Lamentaria molt que es convertís igual que la comissaria, indubtablement, no és que ho lamentaria, 

és que m'indignaria. M'indignaria que fos igual que la comissaria, Sr. Romeu. M'escolta, veritat? 

M'indignaria que fos exactament igual que la comissaria, perquè és així. I en això de la piscina, 

doncs, la piscina... estem pendents, primer, i ja quasi està a punt que el puguem presentar a la 

Comissió d'Infraestructures. Hem de solucionar i volem amarrar, com així és, el tema dels plans 

esportius provincials, amb un nou projecte que suposo que en la pròxima Comissió d'Infraestructures 

vostés coneixeran abans de donar compte a l'opinió pública, com sap que a nosaltres ens agrada 

operar. I, a partir d'aquí, doncs espero que la piscina tinga també la seua sortida. També he de dir 

que no voldria que es convertís en una qüestió a mitges tipus el centre de dia, el gran problema de la 

piscina serà quin tipus de gestió hem de tindre d'una piscina absolutament pelada, sense gimnàs, 

mes que un espai d'aigua, i clar, en estes condicions, doncs bé, tindre una infraestructura la viabilitat 

de la qual no se sap ben bé quina és... doncs bé, a la millor encara és molt millor ajudar els 

col·lectius de la natació que tindre una construcció que no es pugués gestionar. Però així i tot la 

piscina, no es preocupe, que estarà construïda sense cap dubte. La Comissió de Festes: jo... la 

regidora si vol pot contestar, en menys d'un any estem canviant tota la gestió que hi havia intentant 

fer-la molt més legal, Sr. Jiménez, (se senten veus fora de micròfon) No sé si dubta o no dubta 

però... (se senten veus fora de micròfon). Com li dic, s'està intentant portar i s'està adaptant, igual 

que s'han canviat estatuts de moltes coses, s'han canviat consells, s'han de fer unes ordenances, 

unes normatives i a vegades, doncs, es va per prioritats i he de dir-li que en este any la faena dels 

funcionaris i dels tècnics d'esta casa també és molt gran perquè cauen, la renovació del que també 

és una tasca que els hagués tocat a vostés, perquè han hagut d'esgotar les dos pròrrogues, en els 

vuit anys. Jo és que ho he sentit tantíssimes vegades que és que quasi em penso que la cançoneta 

és nostra de la mala gestió del servici de l'empresa que feia la neteja en este poble, la recollida de 

residus... però en canvi en vuit any no es fan uns plecs nous, i això costa temps, i estes són 

prioritats, perquè ens venç el contracte i per tant, s'han de renovar. Vull dir que la Comissió de 

Festes... no home, li ho estic explicant perquè la Comissió de Festes també necessita... Sr. Romeu, 

no vol escoltar-me? Si no vol que li les conteste ens n'anem, si no vol escoltar-me ens n'anem, però 

si vol escoltar-me jo li estic explicant... No vol escoltar-me? Doncs mire, esta ja la tenim per 

contestada. (Se senten riures.) Em pareix que divertits sí que ho estan però tinguen una miqueta de 

respecte. (Se senten veus fora de micròfon) És que jo crec que... a mi em sap mal cridar-los a l'ordre, 

és de veres, em sap mal i jo intento comportar-me educadament amb tots vostés, i saben que així ho 

faig. O creuen que no? Doncs, jo crec que m'estic comportant educadament amb tots vostés. Vostés 

pensen que l'actitud que porten és la correcta? Doncs a mi em dol perquè no estan donant una bona 
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imatge, però bé, cada u, cada u sabrà com es comporta. M'ha preguntat per les motos i la Policia, 

vosté sap per quines condicions treia la Policia les motos? Ho sap, amb quines condicions les treien? 

Si feien servicis extraordinaris de prolongació de jornada. Si se'ls pagava molt més, si no, no la volen 

agarrar. Vosté ho sap això? Per això sortien, perquè es gastaven molts diners pagant hores 

Sr. Romeu: Em pregunta o li contesto?  

Sr. Alcalde: No, no, li ho estic dient. 

Sr. Romeu: Doncs no em pregunte. Si em pregunta he de contestar. 

Sr. Alcalde: Perdone. Vosté vol que jo li cride a l'ordre. Sap que no pot intervindre 

Sr. Romeu: Sr. Alcalde, m'ha preguntat a mi i jo li dic que si vol que li conteste. No res més. 

Sr. Alcalde: Vol contestar, Sr. Romeu? Doncs conteste. No sóc com vosté, conteste. 

Sr. Romeu: Jo crec que el que se li pagava més als membres que agafaven les motos s'amortitzava 

perfectament pel gran servei que feien dos unitats que podien fer un control del trànsit. Ho sap. I 

estan els informes, tant del cap de la Policia com dels mateixos membres en detriment d'un cotxe 

policia en què van els dos mateixos membres i no congestionen el trànsit i per això es feia un esforç 

en més seguretat i més control. Això és una decisió política que ha de prendre, simplement. 

Sr. Alcalde: No és una qüestió de decisió política, Sr. Romeu. És una qüestió de possibilitats. Este 

Ajuntament no pot suportar la despesa extraordinària en hores extra i menys, i menys... i haurem de 

decidir si els operatius de motos com a cos oficial de policia els han de fer dins del seu torn o 

únicament i exclusivament els han de fer pagant-se hores extraordinàries. Este és el problema 

fonamental. Este és el gran problema. I per tant, el que li vull dir és que mire, jo crec en l'eficiència de 

la Policia perquè està funcionant amb moto o sense moto. El que passa és que ells percebien unes 

remuneracions extraordinàries simplement per agarrar la moto i eren més imports que ells tenien en 

nòmina. Per tant, el que li dic és que només anaven les motos quan se'ls pagaven hores, si no, les 

motos no les volen agarrar. Haurem de saber si realment les han de portar en el torn, li ho torno a 

repetir, si vosté creu que és tan indispensable. Jo penso que els servicis igual s'estan fent, si no, els 

fan a peu pel passeig, que sap que és de vianants, i també van a peu. Hi estan fent certs controls, la 

part de vianants que és de vianants, a la part que vostés van deixar de circulació i no es pot evitar, 

se circula, perquè hi ha una part que no es podia evitar, se circula. És que vostés s'entossudixen 

sempre en la cançoneta, però bé. En el tema de l'ocupació de via pública, l'última que em planteja, 

vosté sap que jo no puc saber el nombre de llicències a la data de l'aprovació, és quasi... Bé., seria 

més que un cervell, seria quasi un ordinador, a vegades els ordinadors fallen. Jo, el dia que es va 

aprovar exactament, és que desconec fins i tot el dia que va entrar en vigor exactament l'Ordenança 

d'Ocupació de Via Pública, no ho sé. Per tant, com vol que sàpiga quantes llicències hi havia en 

aquell moment? Les que hi havia tramitades amb anterioritat haurien d'haver-se fet d'acord amb 

l'ordenança anterior i a partir d'allí totes les que estiguessen pendents de revisar-se amb la nova 

ordenança. Bé, molt bona nit. S'aixeca la sessió. 
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S’aixeca la sessió a les 23.50 hores del dia següent al que consta a l’encapçalament, de la qual cosa 
com a secretària accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.   

  
 Vist i plau 

La secretària acctal. L’alcalde 
 
 
 

Mª Carmen Redó Solanilla Juan Bta. Juan Roig 
 
 
 
 


