
MOCIÓ SOBRE L'ELABORACIÓ D'UN TRAÇAT PER AL TRAM QUE NO 
TRAVESSE EL PARC DE RIBALTA

Enric Nomdedéu Biosca, com a portaveu del Grup Municipal BLOC-Compromís, 
Carmen  Carreras  López,  com  a  portaveu  del  Grup  Municipal  d'Esquerra  Unida,  i 
Amparo  Marco  Gual,  com a portaveu  del  Grup Municipal  Socialista,  i  d'acord  amb 
l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l'Ajuntament de  
Castelló, proposa l'adopció de la següent:

MOCIÓ

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha 
confirmat  la  il·legalitat  de la  plataforma del  TRAM pel  Parc  del  Ribalta  de Castelló 
després de desestimar un recurs de cassació de la Generalitat Valenciana contra una 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El recurs va ser interposat contra una sentència del TSJCV dictada el 29 de juny 
de  2012  que  estimava  un  recurs  contra  una  resolució  del  secretari  autonòmic  de 
Cultura per la qual s'autoritzava el projecte de condicionament del Passeig de Cotxes 
del parc Ribalta promogut per la Conselleria d'Infraestructures.

El TSJ va concloure que el projecte autoritzat per la Conselleria de Cultura, que 
contempla el pas del TRAM a través del parc Ribalta, no respecta les exigències dels 
articles 38 i 39 de la Llei 4/1998 d'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià.

En data posterior, una altra sentència del TSJ, de 13 de juny de 2013, estimava el 
recurs contenciós-administratiu interposat en la mateixa línia per l'Associació de Veïns 
Parc Ribalta i  Adjacents contra la resolució, la qual va ser declarada nul·la i  sense 
efecte.

Es  fa  necessari,  doncs,  plantejar  un  traçat  alternatiu  per  al  bus  guiat  que 
complisca les resolucions judicials i que respecte els valors patrimonials i ambientals 
del parc Ribalta.

En atenció a estes consideracions, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

1. Demanar que el serveis tècnics municipals elaboren un traçat del Tram per al 
recorregut que va des del Passeig de Morella fins al carrer de Saragossa, per tal de 
complir  les  resolucions  judicials  que  n'impedeixen  el  pas  per  l'interior  del  Parc  del  
Ribalta.



2. Traslladar aquesta acord, així como el traçat elaborat pels serveis tècnics, a la 
Generalitat Valenciana.

Castelló de la Plana, 21 de juliol de 2014.
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