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18 / 2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 
2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia 13 d’octubre de dos mil deu, es reuneixen, en primera 
convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. Jorge 
L. Romeu Llorach, assistit per la secretària accidental, Sra. Mª Carmen Redó Solanilla i l’interventor 
municipal, Sr. Andrés V. García García, i els següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN  
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 14-09-10.- Havent-se observat 
error material en l’enunciat d’aquest punt de l’ordre de dia, es procedeix a subsanar la data de 
l’esborrany que es porta per aprovar, d’aquesta manera se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta 
de la sessió celebrada el dia 14-09-10, que prèviament s’ha distribuït a tots els membres, juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia de la present sessió. 
 
D’acord amb l’anterior s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 14-09-10. 
 
 
 
2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DE CONFORMITAT 
AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE NOVEMBRE.- D’acord amb el 
que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i regim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte del 
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llistat-relació de data setembre de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponent als mesos de maig i agost de 2010. 
 
 
 
3.- DACIÓ EN COMPTE AL PLE DE L’EXECUCIÓ COMPTABLE FINS AL SETEMBRE DE 2010.- 
D’acord amb el que estableix la base 44ª de les del vigent Pressupost Municipal en relació al que 
disposa l’article 207 del Texte Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, es dóna compte 
de l’execució comptable fins al setembre de 2010.  
 
 
 
4.- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI, PER IMPORT DE 25.033’79 €.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Hisenda de data 7 d’octubre de 2010. 
 
Atesos els informes d’Intervenció núms. 155/2010 i 166/2010 de data 5 d’octubre de 2010. 
 
Atesa la proposta d’Alcaldia de data 8 de setembre de 2010:   
 
“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, a la vista de las 
propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento, 
 
Considerando que se ha procedido a la incorporación al Presupuesto vigente de parte de los 
créditos financiados con Remanente de Tesorería para Gastos generales, existiendo todavía saldo 
suficiente para dar cobertura al expediente que se presenta. 
 
Visto lo establecido en el artículo 35 del R.D.500/1990, en referencia a los créditos extraordinarios y 
suplemento de crédito. 
 
Considerando que existen gastos urgentes del ejercicio que no pueden ser tramitados por falta de 
partida presupuestaria para ellos. 
 
Visto el informe de la intervención municipal relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria nº. 155/10 
 
Visto el informe de fiscalización favorable de la intervención nº. 166/10 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO Y 
SU REMISIÓN AL PLENO,  
 
PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria, en la modalidad de crédito extraordinario, por 
importe de 25.033,79 €, según detalle:  
 
 

Partida Concepto Cuantía
(euros)

14 162 622.00 Ecoparque 24.033,79
13 151 600.07 SUR 15 (el Parque) 1.000,00

TOTAL 25.033,79 
 
SEGUNDO: Dichas modificaciones, por importe total de 25.033,79 € serán financiadas con 
Remanente de Tesorería para gastos generales, resultante de la liquidación del Presupuesto de 
2009. 
 
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  
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CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
5.- SUBROGACIÓ EN EL COMPTE DETALLAT ANNEXA A L’ACORD DE PLE DEL DIA 9 
D’AGOST DE 2005 SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES QUOTES D’URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR 3 DE LA ZTN.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 7 d’octubre 
de 2010. 
 
Atés l’informe proposta emés per la tresorera municipal en data 22 de setembre de 2010: 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de diciembre de 2000 se acordó la imposición y 
ordenación de cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona Turística Norte. 

 
2. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 9 de agosto de 2005, se 

acordó la aprobación definitiva de las cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la 
Zona Turística Norte de Vinaròs. 

 
3. La parcela de referencia catastral 74552(02) aparecía en dicho expediente, a nombre de 

titular desconocido, por lo que no se han podido efectuar las notificaciones 
correspondientes, salvo la publicación efectuada en el BOP de Castellón nº 48 de 22/04/06 
y nº 85 de fecha 18/07/06, del acuerdo de Pleno de fecha 09/08/05 de la aprobación de las 
cuotas de urbanización definitivas del Sector 3 ZTN  a los que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se  pudo practicar. 

 
4. Solicitado informe al Arquitecto Técnico, a efectos de determinar la titularidad de la parcela 

en cuestión, éste se emite en fecha  06/04/2010 indicándose lo siguiente: 
 

”1.- En la fecha de incoación del expediente de cuotas de urbanización la parcela 141-7-
1, referencia catastral 74552(02), en cuanto a la titularidad figuraba como desconocida. 
Dicha parcela tenía asignada una superficie de 687 m2.  
2.- Según se ha podido comprobar, a fecha de hoy, la parcela referida en el expediente 
ha sido subdividida en dos porciones, una agregada a la parcela de referencia catastral 
7455205 propiedad de Teresa Castella Jovaní, y otra que forma parcela independiente, 
propiedad de José Miguel Febrer Chaler y que se corresponde con la referencia 
catastral 7455264.  
3.-Atendiendo a los datos CASTASTRALES obtenidos, las superficies a considerar 
serían: 

Referencia catastral 7455202  
Superficie: 482 m2-→288m2 considerados en el expediente 
Titular : Teresa Castella Jovaní. 

C/ Saldonar P nº 5 
Domicilio fiscal: Pda. Saldonar 153.    

Referencia catastral 7455264  
Superficie: 561 m2  
Titular : Jose Miguel Febrer Chaler. 

C/ Saldonar P nº 7 
Domicilio fiscal: Avd. Barcelona nº 10. ”   

 
5. Habiéndose dado audiencia a los nuevos titulares catastrales, José Mª Febrer Chaler en 

fecha 30/07/2010 y Teresa Castella Jovaní  en fecha 28/07/2010, concediéndoles 10 días a 
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efectos de presentar alegaciones al respecto, únicamente el primero ha presentado un 
escrito por registro de entrada nº 1221 indicando un domicilio a efecto de notificaciones. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I. El art. 19 del RD Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, (en adelante TRLS 2/2008) establece que “1. La transmisión de fincas no modifica la 
situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los establecidos 
por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de 
ejecución de la misma. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior 
propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un 
posible efecto de mutación jurídico-real.” 

 
II. El efecto subrogatorio producido como consecuencia de la transmisión de fincas de los nuevos 
titulares (adquirentes) en los derechos y deberes de los anteriores, descrito en el artículo 
mencionado anteriormente, goza de una larga tradición en nuestra normativa urbanística, 
manteniéndose prácticamente inalterado desde su formulación. Dicho efecto ha venido recogido en 
la Ley del suelo de 1956 (artículo 71), en los Textos Refundidos de 1976 (artículo 88), y de 1992 
(artículo 22), en la Ley del Régimen del suelo y valoraciones de 1998 (artículo 21), y ahora en el ya 
citado art. 19 del RD legislativo 2/2008 de 20 de junio. 
 
III. Por ello el Tribunal Supremo ha tenido numerosas ocasiones para pronunciarse sobre los efectos 
que producen la transmisión de fincas sobre las obligaciones contraídas frente a la Administración 
urbanística competente. Así en Sentencias del Tribunal Supremo (STS) de 2 de noviembre de 1993, 
18 de enero de 1996, 29 de enero de 1996, 16 de julio de 1996, 7 de julio de 2000 o 31 de mayo de 
2005, el alto tribunal ha declarado que “en los supuestos de enajenación de fincas, el adquirente 
quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiese 
contraído con las Corporaciones Publicas respecto de la urbanización y edificación, de acuerdo con 
el principio, sancionado legalmente, de subrogación real, que congela el régimen urbanístico de la 
propiedad inmobiliaria, con independencia de quien sea su titular propietario, evitando, de esta forma 
que el simple cambio en la titularidad dominical de una finca pueda alterar tanto las limitaciones y 
deberes legales como los compromisos contraídos con la Administración urbanística, pues las 
normas urbanísticas, y por tanto los planes de esta naturaleza, son derecho necesario, que no 
puede ser desconocido por los titulares adquirentes de fincas sobre las que pesan determinadas 
limitaciones o deberes, aunque, para proteger el tráfico jurídico, el transmitente venga obligado a 
hacer constar expresamente en el titulo de enajenación las limitaciones y demás circunstancias 
urbanísticas, entre las que se encuentran los compromisos que el propietario hubiese asumido en 
orden a la urbanización (actualmente recogida dicha obligación en el artículo 19.2 y 3 del TRLS 
2/2008), autorizando, de lo contrario, al adquirente a resolver el contrato o ejercitar frente a aquél las 
acciones de las que se crea asistido frente a la jurisdicción civil.”  

 
Parafraseando de nuevo la STS de 31 de mayo de 2005 (antecedente segundo), “el adquirente se 
subroga en los derechos y obligaciones del transmitente, ya que estos tienen carácter ob rem y 
siguen por ello a la cosa y no a la persona”. 
 
IV. A mayor abundamiento en esta cuestión, la subrogación real del adquirente en la posición 
jurídica del transmitente se produce sin que para ello pueda ser obstáculo la protección derivada del 
Registro de la Propiedad. La fe pública registral, en definitiva, protege al tercer adquirente de las 
limitaciones voluntarias, no así de las instituidas por ley o en virtud de la misma por los actos de 
ejecución de sus preceptos, que en cuanto afectan al interés general, gozan de una publicidad que 
trasciende a la del Registro de la Propiedad, de suerte que en los supuestos de enajenación de 
fincas el adquirente queda subrogado en el lugar y puesto del transmitente no solo en cuanto a  
aquellas limitaciones impuestas por la ley o derivadas de la misma, sino también en cuanto a los 
compromisos y obligaciones asumidos por éste con la Administración pública, sin perjuicio, claro 
está, de las facultades resolutorias e indemnizatorias que a aquél reconoce el artículo 19 de TRLS 
2/2008.  
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En dicho sentido es destacable la STS de la Sec. 5ª, Sala 3ª de 21 de junio de 1994 que dice “esta 
Sala tiene declarado (así en STS de 7 de octubre de 1980, de 27 de febrero de 1981, de 10 de mayo 
de 1990) que el efecto subrogatorio no requiere la previa inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria, porque el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, salvo en los casos en que así lo disponga 
una norma legal y expresa, no alcanza a las limitaciones y deberes instituidos por las Leyes 
reguladoras de la Ordenación Urbana y Régimen del Suelo o impuestas en actos de ejecución de 
sus preceptos, y tal doctrina debe mantenerse a pesar de las críticas que se han formulado contra el 
mencionado artículo 88 (del TRLS/1976) en el sentido de considerarlo atentatorio a los principios de 
publicidad y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, porque frente a ellas debe tenerse presente 
que, además de no consentir otra interpretación los claros términos de dicho precepto, el mismo 
texto refundido establece en su artículo 55 un sistema de publicidad urbanística que permite a todo 
ciudadano obtener conocimiento del régimen urbanístico que esté sometido el edificio que pretende 
adquirir (hoy artículo 4 d) TRLS 2/2008), y en tal sentido el recurrente no puede trasladar al orden 
jurídico administrativo la frustración que de sus proyectos adquisitivos se produzca a consecuencia 
de una negligencia informativa o falta de advertencia del vendedor, contra el cual siempre podrá 
ejercitas las acciones civiles que correspondan”. 
 
INFORME.- 

 
De acuerdo con lo informado por el Arquitecto Técnico, la parcela 141-7-1, referencia catastral 
74552(02), que figuraba en el expediente de cuotas como de titular desconocido con una superficie 
de 687 m2, actualmente se ha segregado en dos partes: Una de ellas que se ha agregado a  la 
parcela de referencia catastral 7455202 sita en C/ Saldonar P 5, propiedad de Teresa Castella 
Jovaní, que ya aparecía en el expediente de cuotas de urbanización, pero a la que solo se le 
consideraron a efectos de la liquidación de las cuotas, 288 m2 de los 482 m2 que tiene, con lo cual 
restará  por liquidarle 194 m2. Otra forma una sola parcela con referencia catastral 7455264 de 
superficie 561 m2, sita en C/ Saldonar P nº 7 a nombre de José Miguel Febrer Chaler.  

 
Ambas superficies suman 755 m2 de los cuales, Teresa Castella tiene un 25,70 % y José Miguel 
Febrer un 74,30 %. 

 
A efectos de practicar la liquidación de las cuotas de urbanización a los titulares de las parcelas, y 
no modificar la cuota unitaria de la liquidación definitiva de las cuotas, se considerará únicamente la 
superficie que se tuvo en cuenta a la hora de aprobar la liquidación definitiva de las cuotas, que es 
de 687 m2. De acuerdo con ello, el 25,70 % de dicha superficie (176,56 m2) deberá liquidarse a 
Teresa Castella Jovaní, y el 74,30 %  (510,44 m2)  a José Miguel Febrer.  
  
Por todo ello, en atención a los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, se 
propone al Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Subrogar en la cuenta detallada anexa al acuerdo de Pleno del día 9 de agosto de 2005 
sobre aprobación definitiva de las cuotas de urbanización del Sector 3 de la ZTN, a los actuales 
propietarios, en los derechos y obligaciones de los anteriores, respecto a la liquidación 
correspondiente a la parcela 141-7-1, de referencia catastral 74552(02), que figuraba en el 
expediente de como de titular DESCONOCIDO, sustituyendo a ésta por las siguientes:  
 
Nº Ref. 

Catastral 
Domicilio 
Tributario 

Titular catastral  DNI  Superficie Cuota 
unitaria 

Cuota de 
urbanización

115 7455264B
E8875N 

C/ Saldonar 
P 7 

José Miguel 
Febrer Chaler 

73357352W
510,44 4,422255 2.257,30 €

115
bis 

7455202B
E8875N 

C/ Saldonar 
P 5 

Teresa Castella 
Jovaní 

18936460P 
176,56 4,422255 780,79 €

 
Segundo.- Notificar a los interesados el contenido del acuerdo que se adopte al respecto, con 
indicación de los recursos pertinentes. 
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Tercero.- Notificar a los interesados el acuerdo de Pleno del día 9 de agosto de 2005 por el que se 
aprobó definitivamente las cuotas de urbanización para los Sectores 1 y 3 de la Zona Turística 
Norte, junto con los datos de la cuenta detallada correspondientes a su parcela.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
6.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 21 DEL PGMOU DE VINARÒS.- Havent-se observat error 
material en la numeració d’aquesta modificació puntual i d’acord amb l’article 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, es procedeix a la seua rectificació. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 4 d’octubre de 2010. 
 
Atés l’informe emés per la Secretaria municipal en data 7 d’octubre. 
 
Atesa la proposta de la Presidència d’Urbanisme de data 4 d’octubre de 2010: 
 
“VISTA la propuesta de modificación puntual a instancias de la mercantil IAFA VINAROS 2008 SL, al 
amparo del art. 81.2 dela Ley Urbanística  Valenciana. 
 
VISTO el informe de la técnico de administración gral., cuyo tenor literal es el que sigue: 

“PRIMERO. La propuesta de modificación puntual tiene como objeto : 
La modificación del artículo 4.23 del PGMOU apdo. h, que queda redactado de la siguiente forma:  
 
 h) Separación mínima a Suelo urbano y/o Urbanizable: 1.000 metros. 
 
TERCERO. El procedimiento de aprobación de este tipo de instrumentos, lo determina la Ley 
Urbanística Valenciana en su art. 94 y se desarrolla en el art. 223 del Reglamento de Ordenación y 
Gestión territorial y urbanística. 
 
CUARTO. En cuanto a iniciativa para formular la modificación del plan, de acuerdo con lo 
establecido en el art.81 de la LUV 16/2.005 “2. Los particulares podrán formular documentos de 
avance del planeamiento y solicitar al ayuntamiento la modificación del plan general, mediante la 
presentación de la documentación técnica necesaria a este fin. En ningún caso pueden tramitarse 
planes de elaboración particular simulando que se trata de iniciativas formuladas de oficio. 
 
QUINTO. En cuanto a la competencia para la aprobación es de aprobación definitiva municipal, 
puesto que no modifica  la ordenación estructural.” 
 
El presidente de la Comisión de urbanismo somete a Dictamen la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana y DOG por un plazo de un mes, para formular las alegaciones y sugerencias que estime 
oportunas, la modificación puntual nº 21 del PGMOU.” 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar la proposta d’acord anterior, 
amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 abstencions (10 abstencions PP i 1 
abstenció BLOC), per no haver aconseguit la majoria absoluta necessària per a la seua aprovació.  
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7.- ESTUDI DE DETALLE PRESENTAT PER MONTERDE Y ANTONIO, SL., AL CARRER PILAR, 
PABLO RUIZ PICASSO, SAN JOAQUÍN I ARAGÓN.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme de data 4 d’octubre de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2010. 
 
“NEG. ST/SJ 
ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE 
INTERESADO: MONTERDE Y ANTONIO SL 
EMPLAZAMIENTO: Manzana situada entre la calle Pilar, Pablo Ruíz Picasso, San Joaquín y Aragón 
. 
 
Las Técnicos que suscriben  en relación al asunto de referencia,   

 
INFORMAN 
 
ANTECEDENTES 
 
• En fecha 26.02.10, tiene entrada Estudio de Detalle, a instancias de la mercantil MONTERDE Y 
ANTONIO SL, en el emplazamiento que figura en la referencia. 
•  El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como 
zona de ensache, clave ZU4l 
 
El estudio de detalle presentado consta de la documentación necesaria para su aprobación y tiene 
como objeto la reordenación volumétrica  en la manzana situada  entre la calle Pilar, Pablo Ruíz 
Picasso, San Joaquín y Aragón . 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- El plan general clasifica el ámbito del estudio de detalle como suelo urbano y la califica como  
zona de ensanche, clave ZU4-6, y contempla la posibilidad de realizar estudios de detalle y  

- El Art.6.32 del PGOU regula las condiciones generales para la redacción de Estudios de 
detalle 

-  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. 

 
CONSIDERANDO que el estudio de detalle contiene los documentos necesarios para su 
admisión. 
 
CONSIDERANDO que la Alcaldía acordó 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 . 
 
CONDIDERANDO que en el plazo de exposición al público no se ha presentado reclamación ni 
sugerencia alguna. 
 
CONSIDERANDO que el Estudio de detalle cumple con las determinaciones del Plan. 

 
Los Técnicos que suscriben emiten la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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•  Aprobar el Estudio de Detalle presentado MONTERDE Y ANTONIO SL y que tiene por objeto la 
reordenación volumétrica en la manzana situada entre la calle Pilar, Pablo Ruíz Picasso, San 
Joaquín y Aragón .” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 abstencions (PP). 
 
 
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSPV-PSOE I PVI RELATIVA A 
L’EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE TAXA D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A LA 
TEMPORADA 2009-2010.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Educació de data 20 de 
setembre de 2010. 
 
No obstant l’informe de fiscalització nº 151/2010 de data 27 de setembre de 2010. 
 
Atesa la moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE i PVI relativa a l’exempció de 
pagament de taxa d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2009-2010:  
 
“Librada López Miralles, Portaveu del Grup Municipal Socialista i Maria del Carmen Obiol Aguirre, 
Portaveu del Grup Independent a l’Ajuntament de Vinaròs, en el seu nom i en representació del 
mateix i a l’ampara del que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i el RD 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, presenten per mitjà del present escrit 
al Ple la següent MOCIÓ 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
És de tots coneguda la situació econòmica actual, on hi ha sectors que són més sensibles a 
determinades conjuntures i el món de l’esport n’és un, molt sensible al mal moment econòmic pel 
que passen moltes empreses, que en altres temps han estat un suport molt important en 
l’esponsorització dels nostres clubs esportius, molt especialment en el seu dia a dia i la funció 
pedagògica i social que sens dubte realitzen i no tant per la categoria i el nivell, moltes vegades 
artificial en què competeixen, que poc o gens repercuteix en els ciutadans que practiquen esport, i 
que són pa per avui fam per demà. 
 
És de tots coneguda ( i comentada) la ingent tasca que ha fet i fa aquest equip de govern en el tema 
de posar al dia la població en matèria d’instal·lacions esportives tant per a les entitats com per a la 
població en general. I tot a pesar dels temps que corren i de l’escàs suport d’altres institucions. En el 
mateix ordre de coses s’ha mantingut, però no ha estat possible augmentar, la dotació 
pressupostària que dóna suport real al teixit esportiu local. 
 
És ara el moment de donar un cop de ma a l’esport federat, ja que s’ha engegat el procediment de 
petició, per part de clubs i entitats, de les subvencions per a activitats anuals i de lleure ( una vegada 
aprovats els pressupostos) i paral·lelament d’aplicar per part de la regidoria la taxa per la despesa 
realitzada en la utilització d’instal·lacions municipals  l’any 2010. 
 
Sols resta afegir que són els fets i no les paraules, els que mostren la vertadera voluntat de 
potenciar un determinat sector i més en moments delicats com els actuals. 
 
Com que des del grup socialista i el grup independent s’han fet totes les accions possibles per a la 
potenciació, modernització i millora de tot allò relacionat amb l’esport a Vinaròs,  

 
Proposem al Ple d’aquesta Corporació la següent proposta d’ACORD  
 
PRIMER. Modificar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’ús d’instal·lacions esportives 
municipals, per tal que el pagament de l’esmentada taxa no sigui un impediment per a poder seguir 
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desenvolupant les activitats ordinàries (formatives i competitives) d’alt valor. Així, per compensar la 
més que possible i generalitzada pèrdua de suports d’entitats i empreses privades en aquests 
temps, s’introduirà el paràgraf corresponent que es destaca: “Eximir del pagament de la taxa d’us 
d’instal·lacions esportives a les entitats esportives locals degudament registrades al cens del CME 
per l’ús en activitats del període competitiu ( les seves activitats ordinàries) realitzat en les citades 
instal·lacions durant la temporada 2009/10”. Esta modificació es quantifica pel CME en 13.573’38 €  i 
afecta per aquest període a 12 entitats esportives locals. 
 
SEGON. Que aquesta mesura tingue només aplicació per al present exercici, i s’entengue com a 
excepcional i puntual derivada d’una determinada cojuntura, sense que es pergue el sentit original 
que tenen les taxes, en el sentit de valorar l’ús d’instal·lacions públiques per la ciutadania, ja que la 
cosa pública té un preu (no és gratuïta) i que facilita molt la, ja de per si molt complexa, distribució i 
concessió d’espais esportius a les entitats.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
9.-PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA PER A LA FIXACIÓ DELS DOS DIES DE FESTA LOCAL PER 
A L’ANY 2011.- Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
Vista la comunicació del Servei de Treball i Seguretat Laboral, Secció de Regulació Laboral de la 
Direcció Territorial d’Ocupació i Treball, arribada a l’Ajuntament de Vinaròs amb nº registre d’entrada 
15078 de 4 d’octubre de 2010, en la que se’ns sol·licita que abans del dia 29 d’octubre es propose 
pel PLE d’aquesta Corporació Municipal DOS DIES de l’any 2010, amb caràcter de festa local, que 
per la seva tradició siguen pròpies del Municipi, i que no coincidisquen amb diumenge ni amb cap 
altra de les festes de caràcter retribuït i no recuperable fixades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana 
per a l’any 2010, en virtut del Decret 15/2001 de 14 de setembre de 2007 del Govern Valencià, 
 
Amb l’objectiu de donar compliment a lo disposat en l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de 
juliol, declarat vigent per la Disposició Derogatòria Única del Reial Decret 1561/1995 de 21 de 
setembre, 
 
PROPOSA a la Comissió Informativa de Festes, que dictamine favorablement, i al PLE de la 
Corporació que adopte el següent acord, 
 

- Que els DOS DIES amb caràcter de festa local per a l’any 2011 que el PLE de la Corporació 
fixe per a la seva aprovació per la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball siguen els 
següents: 

 
20 de gener i 24 de juny” 

 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
11.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
 
 
DE 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC DEL MERCAT MUNICIPAL.- El Sr. 
alcalde justifica la urgència en la necessitat de posar en funcionament el mercat municipal el més 
prompte possible. Sotmesa a votació la urgència, el Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (7 vots 
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PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 vots en contra (10 vots PP i 1 vot BLOC) acorda desestimar la 
urgència, i per tant ja no es passa a tractar el fons de l’assumpte. 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSPV-PSOE RELATIVA AL REBUIG 
DE LA CANDIDATURA DEL CEMENTERI NUCLEAR DE ZARRA.- El Sr. alcalde justifica la 
urgència. Sotmesa a votació la urgència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE relativa al rebuig de la candidatura del 
cementeri nuclear de Zarra: 
 
“El/La portaveu del Grup Socialiste, Librada López Miralles en l’Ajuntament de Vinaròs, presenta al 
Ple , per a la seua discussió, la següent moció de rebuig de la candidatura del cementeri nuclear de 
Zarra  
  
MOCIÓ 
  
Atés que el municipi de Zarra és una de les poblacions precandidates per a albergar un Magatzem 
Temporal Centralitzar de Residus d’Alta Activitat o cementeri de residus nuclears. 
 
Atés que el Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat 
emmagatzemarà residus d’alta activitat, més de 7.000 tones de combustibles de les diferents 
centrals nuclears espanyoles i d’1.900 metres cúbics de residus procedents del desmantellament de 
les plantes ja desconnectades de la xarxa i que, per tant continuaran emetent radioactivitat . 
  
Donat el rebuig d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de tota la Comunitat 
Valenciana que s’han posicionat en contra del cementeri de residus radioactius, igual que ho han fet 
diversos càrrecs representants dels partits polítics, càrrecs electes, alcaldes, alcaldesses, regidors i 
diputats provincials de tot l’espectre polític valencià. 
  
Atés que la FEDERACIÓ VALENCIA DE MUNICIPIS I PROVINCIES, en la seua última reunió de la 
Junta de Portaveus, va aprovar una proposta de resolució que com a moció rebutja per unanimitat la 
instal·lació del Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat . 
  
Atés que les Corts Valencianes van aprovar esta mateixa setmana la resolució següent: “les Corts 
Valencianes no acceptaran cap decisió del Govern d’Espanya que afecte la instal·lació d’un 
magatzem temporal centralitzat de combustible nuclear gastat i residus radioactius d’Alta Activitat 
(ATC) i el seu centre tecnològic associat sense comptar amb la voluntat del poble valencià, i impedir 
la seua instal·lació.“ 
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament de Vinaròs el següent  

 
ACORD 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Vinaròs manifesta la seua oposició radical a la instal·lació en el 
municipi valencià de Zarra del Magatzem Temporal Centralitzat de Residus d’Alta Activitat o 
cementeri de residus nuclears.” 
 
 
Atesa l’esmena d’addició presentada pel grup municipal popular: 
 
“Juan Bautista Juan Roig, Portaveu del Grup Municipal Popular en l’Ajuntament de Vinaròs, en nom i 
representació del mateix, i a l’empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, i com a Portaveu del 
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Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Vinaròs presenta la següent esmena a la moció 
presentada al Ple de l’Ajuntament de rebuig al Cementiri nuclear a la ciutat de Zarra (València) 
 
ESMENA D’ADICCIÓ 
 
Rebutjar igualment la proposta d’instal·lar el Cementiri Nuclear a la ciutat d’Ascó (Tarragona) per la 
proximitat a la nostra ciutat.” 
 
 
Se sotmet a votació l’esmena d’adicció que resulta aprovada per unanimitat. 
 
A continuació es sotmet l’assumpte a votació, i el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat 
la moció anterior amb l’esmena d’addició incorporada. 
 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER DEMANAR LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES.- El Sr. Fontanet justifica la urgència 
d’aquesta moció en el que disposa la exposició de motius de la mateixa. Sotmesa a votació la 
urgència, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal BLOC per demanar la construcció de l’Escola Oficial 
d’Idiomes: 
 
“MOCIÓ PER DEMANAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES 
 
Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 del 
ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de l'Ajuntament 
de Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l'Ajuntament, prèvia ratificació 
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ja fa temps que des del BLOC demanem els mateixos serveis que altres poblacions de la resta del 
País Valencià, tant en comunicacions (una bona xarxa de trens de rodalies, desdoblament de la 
N340, enllaç en la CV10), en sanitat (un segon Centre de Salut), en serveis socials (ajut per al 
Centre de Dia i Residència), en cultura (un nou auditori i oferta cultural valenciana) i com no per a 
educació (construcció del col·legi Jaume I, les ampliacions del col·legi Assumpció i IES Jose 
Vilaplana).  
 
Dins d'aquestes demandes també es troba  la construcció d'una Escola Oficial d'Idiomes autònoma 
de la de Castelló donant continuïtat a tot aquest temps en el qual Vinaròs a comptat amb un aulari 
depenent de Castelló. Enguany vistes les declaracions fetes pel Conseller, Font de Mora, Alcalde de 
Vinaròs i Benicarló i diferents regidors, les coses s'han complicat fins el punt de dir públicament que 
l'EOI possiblement vaja al poble veí. 
 
Des de l'Ajuntament de Vinaròs s'ha fet un esforç en donar el servei que toca de l'aulari cap als 
ciutadans,  posant a la seua disposició unes instal·lacions adequades per impartir les classes i una 
persona per fer les matriculacions per als cursos estalviant-se baixar a Castelló. Però no es suficient 
ja que pel que fa al curs 2010-2011 la situació a l'hora de fer les matriculacions ha segut d'espera de 
llargues cues per falta de personal i la gran quantitat de matriculacions fetes, la qual cosa per al curs 
vinent, s'ha de previndre i exigir a la Conselleria d'Educació més dotació de personal a l'hora de fer 
les matriculacions. Així mateix, s'ha d'ampliar l'oferta de places concedides per a cada curs per la 
Conselleria. 
 
Any rere any, des de l’EOI reclamen reforços a Conselleria d'Educació i ampliació de places de 
professors, però des de la Conselleria es fan els desentesos de les peticions dels centres. Al curs 
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2009-2010, des del BLOC ja advertíem d’aquest increment d'alumnes atesa la forta crisi econòmica 
que fa que molts busquen en la formació una sortida professional; enguany passa el mateix davant 
les altes xifres d'atur.  
 
A Hores d'ara encara no tenen assignats per part de la Conselleria d'Educació els professors dels 
grups d'Angles de 1er i 2on de nivell bàsic i de 1er i 2on de nivell intermedi, així com els grups de 1er 
i 2on de nivell bàsic d'Alemany. Tot un despropòsit! 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC proposem al plenari 
de l'Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar la Conselleria d'Educació perquè remeta els reforços necessaris de professionals per 
tal de poder cobrir les demandes de l'EOI de Castelló, de la qual depenen els aularis com ara el de 
Vinaròs. 
 
Segon.- Instar al Conseller, Sr. Font de Mora, a que valore detingudament la petició feta per 
l'Ajuntament de Vinaròs per a construir l'Escola Oficial d'Idiomes en la nostra ciutat.  
 
Tercer.- Exigir l'ampliació dels grups de 1er i 2on de nivell intermedi de Francès i d'Alemany per la 
demanada de persones que ho sol·liciten.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda per unanimitat aprovar la moció anterior. 
 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
Sr. Alcalde.- Precs i preguntes que m'han fet arribar des de Participació Ciutadana, per part del grup 
polític Esquerra Unida, les següents preguntes que passo a contestar.  
 
Per part d'Esquerra Unida, com deia, es fa una pregunta referida a una que es va formular al mes de 
juliol i que deia si tenia permís l'empresa que ha estat triturant, manipulant i transportant pedra al 
final del carrer del Pintor Puig Roda, del 14 al 25 de juny. Les indagacions fetes és que era en un 
solar de l'empresa, permís no en tenia, però que les estava utilitzant en el seu solar i quan els 
vigilants van actuar, repeteixo, ja havien acabat estos treballs que feien allí.  
Del 31 de maig, una pregunta que es reitera, referit a un escrit de ciutadans i ciutadanes, 61 veïns i 
veïnes dels carrers del Pintor Puig Roda i Arquebisbe Meseguer i Costa, per tal de netejar i arreglar 
la zona del final d'estos carrers. Són uns solars que són de propietat particular, estan dins del PAI 
del camí Fondo. Ja s'ha presentat la reparcel·lació i, per tant, d'alguna manera, començaran les 
obres. Ja s'han cedit els terrenys, per tant, i segons m'ha informat el regidor d'Urbanisme, s'ha obert 
un camí provisional fins al camí Fondo i en estes obres s'han netejat bastant estos solars, que 
tindran una actuació, esperem, immediata, per part de la constructora urbanitzadora del PAI del camí 
Fondo en el qual està inclòs este. S'ha netejat bastant i s'ha obert un vial que esperem que es 
mantinga i tinga èxit.  
 
Després, referent a la informació total anual del que es paga en hores extres a la Policia Local i per 
quin concepte, com s'entendrà, vull dir, és una documentació reservada. En els mateixos 
pressupostos... i a un grup que no té representació no els diré les quantitats que es cobra. Són 
sempre per serveis coordinats des de la mateixa Direcció de la Policia i quan es creen són reforços, 
normalment en èpoques més estivals i en èpoques de més feina, es reforcen els serveis.  
 
I després, referent als noms dels carrers de la partida dels Boverals, està previst ampliar a la resta 
de partides. I en allò que fa referència als carrers de la població també, encara que alguns tenen un 
procés més lent perquè no es retolen en xapa sinó que és en rajola. I aleshores, quan es té un 
nombre determinat es reposen o es posen en aquella part del municipi en la qual, per normativa o 
per acord, ha de posar-se la retolació en rajoleta.  
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També des de Participació Ciutadana se'm passen les preguntes fetes per l'Associació de Veïns 
Migjorn. I la primera fa referència al fet que la Generalitat ha repartit 90 mil euros entre les confraries 
de Castelló menys la de Vinaròs, Borriana, Grau de Castelló i Benicarló, 20.000 €; Peníscola 30.000 
€ i Vinaròs 0 €. A més a més, hem de pagar 20.000 € pel “romanç” del Peixcològic.  
¿No creuen que la Generalitat (és la pregunta) ens ha pres el pèl, principalment a vostés, senyors 
regidors? Realment, si no vaig equivocat, esta... ha sigut Convenios Singulares, els ha fet no la 
Generalitat sinó la Diputació. La veritat és que el Sr. Beltrán va fer pregunta en el plenari de la 
Diputació, perquè evidentment era, i considerem des de l'equip de govern, una discriminació, que la 
resta de confraries de la província de Castelló reben un Convenio Singular i la confraria de Vinaròs, 
desconeixem el motiu, no ha rebut cap tipus de subvenció dins del conveni. Per tant, pot entendre’s 
com presa de pèl, pot entendre’s, repeteixo, com una discriminació. Al fil d'això es fa una pregunta 
en el sentit de si ens refiem de la genialitat del Partit Popular. Home, hem de refiar-nos encara que hi 
haja molts, per dir-ho d'alguna manera, condicionants o almenys punts pels quals no ens hauríem de 
refiar. He posat un exemple fa poc.  
 
Referent al pàrquing del carrer del Pilar i a la sentència que hi ha d'enderroc, doncs, està igual, és a 
dir, no l'hem executat. Hem de reconéixer-ho en eixe sentit.  
 
Respecte al ple del 2007, en el qual van preguntar des de l'Associació per la gravera del Cervol – 
Pont de l'Ermita. La pregunta és en quin estat està el procés de tancament? Hi ha hagut successives 
sentències. Hi ha hagut successives apel·lacions. S'ha decretat ja el tancament de l'activitat i tan 
sols queda, en última instància, si hi ha alguna resta d'activitat que és la que està funcionant, 
procedir al precinte per incompliment d'esta ordre de tancament emesa des d'esta Alcaldia.  
 
Referent al tema de la Comissió per la Dignitat, que va recolzar també l'Ajuntament, la Taula del 
Sènia i entitats com la mateixa Associació Migjorn, per tal de demanar els papers de Salamanca, 
¿com tenim aquesta reivindicació? És la pregunta. La veritat és que estava... no hem fet cap altra 
gestió. M'interessaré per al proper ple. Els diré si hi ha alguna novetat.  
 
Referent al PAI de Fora del Forat, en el qual en algunes voreres hi ha grava i terra, es va fer la 
pregunta en el ple passat, em pareix, i es pregunta si FOBESA cobra per netejar el poble i per què 
se li paga una feina que no fa. L’ha fet, en determinats moments. El continu ús dels vehicles que 
pugen als aparcaments tornen al mateix estat en què la graveta s'escampa. No obstant això, es 
tornarà a requerir l'empresa perquè passe per damunt de la vorera.  
 
Referent també a FOBESA i als contenidors de residus sòlids urbans, si es netegen per dins i amb 
quina freqüència. En període estival tres vegades al mes, en període d'hivern dos vegades al mes.  
 
Referent als robatoris, especialment al camp, ¿quines mesures ha pres la Generalitat i els delegats 
de l'Estat? Les actuacions que es prenen són de Guàrdia Civil i Policia Local. Nosaltres tenim una 
brigada de Policia Rural. Són les actuacions que els dos, estos dos cossos, articulen. No sé si la 
Generalitat ha pres alguna determinació respecte d’això.  
 
Saben, diuen vostés, l'Associació de Veïns Migjorn, que la Taula del “carajillo”, (versió Taula del 
Sénia segons el Sr. Moliner) ha reparat alguns camins però al terme de Vinaròs hi ha d'intransitables 
i pregunten si pensen reparar-los prompte. Discrepo que la Taula del Sénia haja reparat sinó que 
realment ha fet una tasca important en molts de quilòmetres, amb una inversió molt important, per 
part de l'Estat i complementat amb una partida per l'Ajuntament. El terme municipal és molt gran. Hi 
ha partida pressupostària mínima per a reparament de camins però, repeteixo, es pot arribat als que 
es pot arribar. Les últimes pluges han fet una mica de mal en alguns i, lògicament, eixos diners que 
tenim es dedicaran a aquells camins que tenen més trànsit i a aquells que hagen pogut estar més 
afectats per la qüestió climatològica.  
 
Quant al tema dels solars que tenen brutícia, mals olors i criadors de mosquits; Fora del Forat, 
antiga cooperativa... en eixe sentit anava la moció del BLOC per al proper plenari, i per tant, les 
actuacions que està fent són el requeriment als mateixos... o als propietaris. Alguns pocs, tot s'ha de 
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dir i ho he contestat algunes vegades en el plenari, sí que netegen. Per part de la Brigada Municipal 
s'han netejat alguns altres. L'últim em pareix que ha sigut al carrer de Iecla, l'última actuació que ha 
fet l'Ajuntament. I lògicament són partides econòmiques importants les que s'han de dedicar i, en 
alguns casos, difícils de recuperar per part de l'Ajuntament.  
 
Referent al Mas de Noguera que són les reiteracions que ens fa en les preguntes que ens han 
notificat... Mas de Noguera vam dir que estava dins del Plan Confianza, inclòs el sostre.  
 
Quant a la fitació de la costa no tinc cap novetat i el mateix sobre les antenes de l'ermita.  
 
Fan una pregunta al Sr. Balada que, repeteixo, suposo que la contestarà ell personalment.  
 
Algunes preguntes més? Senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, començaré amb dos precs. 
El primer, que se m'informe per escrit si les mocions s'han de presentar primer en Secretaria o no, si 
les puc presentar en el mateix plenari. El secretari que m'informe, d’acord?, per escrit, i aleshores 
sabrem si realment fa falta o no passar-les primer per Secretaria.  
 
I després un altre prec també, ve donat... este va dirigit a vosté, perquè no deixe de costat als 
adjudicataris dels llocs del mercat i reinicie el diàleg i tinga en consideració les seues propostes a 
l’hora de fixar la taxa a pagar a l'Ajuntament. Això ve donat també perquè... per no acceptar la 
urgència del tema de les taxes dels llocs de venda del mercat, ve donat per això. Crec jo que el que 
s'ha de fer és dialogar i mirar de buscar les fórmules que millor s'adeqüen a estos adjudicataris.  
 
Una vegada fets estos dos precs, li'n faria un altre, mire. En allò que ha dit vosté dels camins més 
transitats i de partides pressupostàries per a camins rurals. Doncs vosté ja sap que enguany no hi ha 
de partida pressupostària per a camins rurals. Només hi ha una que és per a la Taula del Sénia, que 
és l'aportació que fa el municipi. Per tant no diga que hi ha partida pressupostària perquè no hi ha 
fixada cap. I li faig el prec perquè ja que diu que s'actuarà en els camins més transitats, doncs mire, 
tot el poble de Vinaròs està veient que per pujar a l'ermita, des de fa dos mesos, eixe camí està fatal, 
fatal. Doncs jo crec que seria un dels primers que podria arreglar este equip de govern.  
 
I una vegada fets estos precs. El passat dia 27 de setembre es va fer el Concurs de Cuina Aplicada 
al Llagostí i per la nit es va fer el Sopar de Gala a les cavallerisses de l'ermita a un preu de 75 euros. 
La pregunta és: pot informar la ciutadania del total de comensals i quants menús ha pagat 
l'Ajuntament a les persones invitades? 
 
La segona. També vam veure com una representació dels governants de Río Cuarto van visitar 
Vinaròs en les passades festes de la Carta de Poblament. Pregunta: pot informar la ciutadania del 
cost que ha ocasionat per a l'Ajuntament aquesta visita?  
 
La tercera. Per al pressupost del 2010, li vaig proposar fer la redacció de  l'avantprojecte del local 
d'assajos per als músics. La pregunta és: em pot dir com està d'avançat el tema? 
 
Per al pressupost del 2010, li vaig proposar posar terra al pati del col·legi de l’Assumpció. Em pot dir 
com està aquest tema? 
 
Per al pressupost del 2010, el BLOC li va proposar fer la redacció de l'avantprojecte per a un centre 
cívic. Em pot dir com està aquest tema? 
 
I ja per acabar. Per al pressupost del 2010, li vaig proposar ampliar la connexió de la zona Wi-Fi a la 
zona turística nord i sud. La pregunta és: em pot dir com està aquest tema?  
 
Sr. Alcalde.- Per part de la Sra. secretària, se l’informarà del primer prec que m'ha fet, donat que si 
no hi ha un ple extraordinari, fins el proper mes no n’hi haurà... per això la Sra. secretària l’informarà.  
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Sra. Secretària.- Respecte de les mocions, el lloc per a presentar-se és al mateix saló de plens 
quan s'obri el ple ordinari. No obstant això, aquí tenim per costum que les mocions s'entreguen a 
Secretaria o a l'Alcaldia abans que es faça el ple. I sempre s'accepten, pel que jo tinc entés. Però 
que la moció es porta al ple, i abans d'obrir la sessió es deixen damunt de la taula de l'Alcaldia, això 
és pel ROF, no és perquè ho diu un secretari o un altre. És pel reglament. No obstant això, totes les 
mocions com es poden veure, veig que moltes no vénen aquí sinó que prèviament es deixen o es 
depositen, no sé si a la taula del secretari o a la taula de l'alcalde. Jo, avui particularment, quan he 
anat a buscar els assumptes que s'havien inclòs en l'ordre del dia, he vist que hi havia les mocions 
que s'han portat aquí. Però vosté està facultat... no està facultat, el dret que té és portar-les al saló 
de plens i passar-les a votació. Al saló de plens. De veres, no em pose la cara així.  
 
Sr. Fontanet.- Vosté mateix ho ha dit, tots els portaveus tenien una còpia. Per tant, si l'Alcalde no li 
ha passat eixa moció... també... 
 
Sra. Secretària.- Jo no la tenia. 
 
Sr. Fontanet.- D'acord, d’acord.  
 
Sr. Alcalde.- Li contestaré per escrit a totes. Però com ha deixat una porta oberta respecte a 
dialogar amb els adjudicataris del mercat... per favor, no ens done lliçons. Si este equip de govern ha 
dialogat amb l'Associació, amb els representants, amb la Presidència, amb qui siga. Mai ens hem 
negat. Vam entrar en una cosa... això és una taxa, però ja sé que entrarem en un debat el dia del 
debat de les taxes. Aquí hem entrat en molts debats de taxes. El del pàrquing i el d'aquí. Les taxes 
les han fixat els tècnics municipals amb uns criteris. Lògicament poden paréixer i són molt ajustades. 
Era l'única indicació política que se'ls va fer. I crec que en la Comissió d'Hisenda vam parlar d'això. 
Si entrem en la disputa vull dir, vosté pot presentar una proposta, el Partit Popular una altra, el Partit 
Socialista una altra i el Partit de Vinaròs Independent una altra. Però lògicament, lògicament, si he 
entrat a contestar-li això és perquè per diàleg no serà. Inclús, inclús li puc dir que moltes vegades 
hem hagut de cridar a esta associació de comerciants, moltes vegades. Aquí està el regidor de 
Comerç. No portem un diari de totes les vegades que s'ha anat a parlar amb la presidenta o amb el 
president, perdó, amb membres de la directiva, o se'ls ha convocat aquí. El cas és que no li puc 
acceptar que done la impressió aquí que este equip de govern no dialoga en un projecte que és 
capdavanter d'este equip de govern. És a dir, que si no estiguéssem pel mercat no hauríem 
rehabilitat el mercat. Però continuem, és a dir, és un projecte d'este equip de govern per a la ciutat 
de Vinaròs, perquè ens ho creem. Les taxes, ja va veure vosté en el pàrquing, que a la baixa 
“populismo a tope”. 
Contestaré les preguntes per escrit. 
Senyor regidor Gandía, les preguntes. Diguem Sr. Gandía. 
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies. Avui només li porto dos preguntes, “para alegria de sus palmeros”. 
Mire, el passat ple de setembre vam aprovar... 
 
Sr. Alcalde.- Perdone, per favor, Sr. Gandía. “Palmeros”, vostés, vostés precisament tenen actes 
multitudinaris que saben com els organitzen perquè vagen els “palmeros”. Això al saló de plens de 
l'Ajuntament de Vinaròs. I el que hi ha aquí, tant a una banda com a una altra són ciutadans i 
ciutadanes de la ciutat de Vinaròs.  
 
Sr. Gandía.- Però com han respost a cor. 
 
Sr. Alcalde.- Li torno ha dir que són ciutadans i ciutadanes de Vinaròs. D'acord? 
 
Sr. Gandía.- Però, que van a cor, van a una. D'acord. Anem a les preguntes. Són molt curtes avui.  
En el passat ple del mes de setembre vam aprovar la modificació del reglament del Setmanari 
Vinaròs. En aquell moment ja li vam dir que havíem lamentat que hagués estat tres mesos en el 
despatx de l'Alcaldia sense portar-ho a ple. Ha passat un mes i encara no s'ha publicat al Butlletí 
Oficial de la Província. Li vam preguntar el divendres en Comissió de Cultura a la regidora i se'ns va 
dir a la comissió que no s'havia publicat perquè hi ha al·legacions. Les preguntes són: com poden 
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haver-hi al·legacions a un text que no ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província? Per què no 
ordena vosté que s'envie a publicar la modificació del reglament? Esta és una primera pregunta. 
 
I una segona referida a la seua declaració quan... en la moció en què hem parlat sobre el cementeri 
nuclear de Zarra. Vosté, en la seua intervenció final, li ha dit al representant del BLOC, textualment, 
que “el BLOC ha d'elegir entre el PP i les forces de progrés”. Quan parla de forces de progrés es 
refereix a vosté? Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta més? Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Bé, gràcies. Li farem una sèrie de preguntes curtes, de les quals, si es digna a contestar, 
suposo que pràcticament seran de resposta sí o no.  
Bé, la primera és: el pàrquing del passeig marítim compleix la normativa urbanística?  
El depòsit municipal de vehicles té legalitzada l'activitat?  
La recent ciutat esportiva compleix els accessos exigits per Carreteres per a la qualificació d'ús 
esportiu? 
Fa quasi quatre anys ens van prometre quasi 20 milions d'inversió per a la costa de Vinaròs, 
particularment en els espigons. Es tracta d'una promesa, o una falsa promesa o s'executarà este 
any? 
Sap o coneix, sap si s'ha perdut l'arena que es va portar del drenatge del port ja que estos espigons 
no estan fets? 
I també li preguntem en relació a la passarel·la del Cervol, si també serà una obra que es realitzarà 
enguany com a colofó de la seua excel·lentíssima gestió al capdavant d'este Ajuntament? 
O també, si ens pot contestar, com està el projecte mediambiental de la desembocadura del riu de la 
Sénia? Que quasi bé porta més de 7 anys sense fer-se, i fins i tot la Taula del Sénia se'l va intentar 
agenciar. Però la realitat és que segueix sense adjudicar-se. També es farà este any gloriós?  
El mateix li preguntem sobre la N-238 que segueix sense voreres amb la perillositat que això 
comporta i que porta també tants d'anys de retard com el govern socialista al capdavant del govern 
d'Espanya. Complirà el govern, en este cas també, o serà una promesa que quedarà en un caixó?  
I per què no preguntar-li també per la famosa Comissaria de Policia, per a la qual vam ser capaços 
de cedir un terreny perquè només cresquen les herbes perquè ni va ni ve, ni està en pressupostos la 
Comissaria. Ens pot dir també si algun dia estarà? O l'administrativa que tantes vegades han 
promés?  
I també preguntar-li, per què no, si vosté creu que... i vosté té credibilitat, quan el mateix edifici és 
capaç d'oferir-lo a una administració com a una altra, i li  parlo del Pirulí, quan vosté sap que va 
vindre el delegat del Govern i va dir que l'oficina d'estrangeria estaria muntada ja en el mateix Pirulí, 
qüestió que també sabem que no és certa. Però vosté, a més a més, ofereix eixe Pirulí per a la 
futura Escola Oficial d'Idiomes. Vosté creu que és seriós oferir el mateix local per a diverses 
administracions? I també per a ubicar els Serveis Socials. És a dir, a tot el Pirulí ubicarà totes les 
infraestructures socials que necessita este poble?  
I preguntar-li també si, com es va anunciar, i crec que la primera fase es va acabar, el passeig de 
costa sud s'havia de licitar ja. Era una realitat, la continuació de l'obra. Els temporals sí que arriben, 
hi ha enderrocs... però este passeig pareix que no continua. Ens pot dir si també es farà de manera 
imminent?  
I per últim, ja que s'ha parlat de camins, jo també voldria traslladar-li... de fet perquè ens han arribat 
moltes queixes de pagesos del nostre municipi com del municipi veí d'Alcanar, en el qual l'estat dels 
camins està absolutament deteriorat i les voreres plenes d'herba que fa molt difícil, inclús, poder 
creuar en diferents punts perquè no hi ha visibilitat. Vosté sap el deteriorament que porta d'anys... sí 
que se n'arregla algun de camí però la majoria estan abandonats i alguns en què no s'ha actuat des 
de fa més de 8 anys. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Un moment, un moment. Li contestaré algunes, les altres m'asseguraré a contestar-li-
les, evidentment per l'alarma social que puga crear. 
Jo em preguntaria si els edificis públics, com puguen ser col·legis, l'hospital, l'ambulatori, etc. tenen 
llicència d'activitat des de fa molt de temps o no la tenen o la deixen de tenir? És una pregunta que 
em faig, és una pregunta que em faig. Li ho contesto jo, que vosté ho sap. Només pregunta, només 
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pregunta d'aquells èxits dels quals tot el poble de Vinaròs està content, com puga ser la Ciutat 
Esportiva, com puga ser qualsevol instal·lació de les que s'han fet.  
 
Respecte als camins rurals, tots els pagesos de Vinaròs que són els que m'interessen, els de 
Vinaròs, els de Vinaròs són els que m'interessen a mi, els d'Alcanar menys. La Taula del Sénia, el 
Ministeri d'Agricultura, ha fet la major inversió que s'ha fet en els últims anys en l'arreglament de 
camins. No arribarà mai la Conselleria d'Agricultura, en els últims 15 anys, a la inversió que ha fet el 
Ministeri d'Agricultura en els 2 o 3 últims anys. Perquè la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat 
Valenciana, governada pel PP, no ha invertit ni un euro per a cap pagés d'aquí de Vinaròs, ni un 
euro. Aleshores, reivindicar i demanar a l'Ajuntament les inversions que s'han fet en camins rurals 
davant d’una inversió 0 euros en molts d'anys, em pareix que és un poc... punts suspensius. S'alça 
la sessió. 
 
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 10.20 hores del dia que consta a l’encapçalament, com a secretària 
accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  

 Vist-i-plau 
La secretària acctal. L’alcalde 

  
 
 
 
Mª Carmen Redó Solanilla    Jorge Romeu Llorach 


