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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 8 DE
AGOSTO DE 2007
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día
ocho de agosto del año dos mil siete, se reúnen en el salón de sesiones de este
Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Jorge Romeu Llorach, asistiendo el
Secretario General, D. Vicente Guillamón Fajardo y el Sr. Viceinterventor Óscar J. Moreno
Ayza y de los señores concejales siguientes:
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
JUAN CARLOS ROGER BELDA
BLOC – ESQUERRA VERDA
DOMÉNECH FONTANET LLATSER
PP
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG
ERNESTO MOLINOS REDÓ
LUIS GANDÍA QUEROL
Mª DEL MAR MEDINA TERRA
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL
MERCEDES BAILA BLANCHADELL
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN
JOAQUÍN TORRES BOIX
MARCELA BARBÉ BELTRÁN
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se proceden a tratar los
asuntos del orden del día que a continuación se relacionan.

ÚNICO.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA SOBRE NO INICIO OBRAS NUEVA ZONA
PESQUERA E INDUSTRIAL DEL PUERTO DE VINARÒS E INICIAR VIA DE
DIÁLOGO CON LA CONSELLERIA PARA INCORPORAR PROPUESTAS QUE
MEJOREN DICHO PROYECTO.-.Toma la palabra el Sr. Alcalde indicando que la
urgencia deriva de la inminencia del inicio de las obras.
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Se somete a ratificación de la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día en
los términos del artículo 97.2 y 82.3 del RDL 2568/1986 de 28 de noviembre,
aprobándose por unanimidad.
Se da cuenta de la Proposición de la Alcaldía:
“PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA
Atesa la circumstància de l'imminent inici de l'execució de les obres del projecte constructiu
de la nova zona pesquera i industrial en el port de Vinaròs, que justifica la urgència de la
present proposició, sense que per part d'este Ajuntament s'haja tingut una informació
adequada de les característiques del projecte.
Vist que per anunci publicat en el BOE núm. 123 de 23 de maig del 2007 es publica
l'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres de referència.
Estimant-se per esta Alcaldia i per la ciutadania, específicament a través del dret de petició
a autoritats formulat per múltiples veïns i per associacions i entitats de tant arrelam en esta
molt noble i lleial ciutat de Vinaròs que veuen en perill el futur econòmic d'amplis sectors
de la producció local vinculats íntimament a un projecte de port obert al futur d'una ciutat
pròspera i moderna, i no regressiu com el que es planteja per la Generalitat Valenciana.
D'acord amb tal criteri de progrés i per al benestar de tots els veïns han formulat a l'empara
del dret de petició sol·licitud en el sentit que es dirà les següents entitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COOP. PESCA DE VINARÒS, COOP.V.
ASSOCIACIÓ ARMADORS PESCA
DRASSANES LEHIMOSA
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS
A.C. APLEC DEL SÉNIA
MAULETS
RELACIONS SINDICALS C.O.S.
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS I COMERCIANTS DEL MERCAT
ASSOCIACIÓ VEÏNS “MIGJORN”
SALVEM EL NOSTRE PORT
CLUB NÀUTIC VINARÒS
TALLERS BLANCHADELL, S.L.
TALLERS MECÀNICS BACARE, S.L.
ERPV (ESQUERRA)
DAVIMA, S.L.

Este Ajuntament va formular requeriment a la Generalitat Valenciana en què s'interessava
la declaració de nul·litat o anul·labilitat de l'adjudicació del contracte per a l'execució
d'obres del projecte constructiu de la nova zona pesquera i industrial del port de Vinaròs,
sense que fins a la data s'haja obtingut resposta.
Esta Alcaldia ha interessat i sol·licitat, tant telefònicament com via fax, una visita urgent al
Conseller competent, atesa la magnitud del problema, al temps que les sol·licituds
d'Associacions, Col·lectius, Partits Polítics, Entitats i particulars han sigut dirigides a
l'Honorable Senyor Conseller sol·licitant una entrevista per part del nostre Ajuntament, i
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traslladant la profunda preocupació que senten totes les llars de Vinaròs davant dels
núvols que enfosquixen el futur dels seus fills.
Esta Alcaldia en reunió de portaveus i després d'haver sigut plantejada en ella, proposta de
convocatòria de ple extraordinari, i sent el clamor unànime del poble el que este Alcaldia
presente al Ple la següent
PROPOSTA D'ACORD
Primer.- Instar el que no s'inicien les obres d'execució del projecte constructiu de la nova
zona pesquera i industrial en el Port de Vinaròs.
Segon.- Iniciar sense més dilació una via de diàleg amb la Conselleria per tal d'arribar a un
consens sobre el projecte, rectificant-lo per incorporar-hi el màxim de propostes que
milloren l’esmentat projecte.
Tercer.- Donar compte a la Comissió Informativa corresponent.”
Se da cuenta de la enmienda presentada por el grupo municipal del partido popular:
“Juan Bautista Juan, Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, en
nom i representació del mateix, i a l'empara del que establix el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 1986, i a l’ampara de l’article 65 del
ROM en vigor d´este ajuntament, presenta la següent esmena de substitució, amb el text
alternatiu que s´acompanya:
ESMENA PROPOSADA
Vist que per anunci publicat en el BOE núm. 123 de 23 de maig del 2007 es publica
l'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres del projecte constructiu de la nova
zona pesquera i industrial en el port de Vinaròs i donada l'imminent inici de l'execució de
les obres es justifica la urgència de la present proposició
Estimant-se per esta Alcaldia i per la ciutadania, específicament a través del dret de petició
a autoritats formulat per múltiples veïns i per associacions i entitats de tant arrelam en esta
molt noble i lleial ciutat de Vinaròs que veuen en perill el futur econòmic d'amplis sectors
de la producció local vinculats íntimament a un projecte de port obert al futur d'una ciutat
pròspera i moderna.
D'acord amb el criteri de progrés i per al benestar de tots els veïns han formulat a l'empara
del dret de petició sol·licitud en el sentit que es dirà les següents entitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COOP. PESCA DE VINARÒS, COOP.V.
ASSOCIACIÓ ARMADORS PESCA
DRASSANES LEHIMOSA
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS
A.C. APLEC DEL SÉNIA
MAULETS
RELACIONS SINDICALS C.O.S.
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS I COMERCIANTS DEL MERCAT
ASSOCIACIÓ VEÏNS “MIGJORN”
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•
•
•
•
•
•

SALVEM EL NOSTRE PORT
CLUB NÀUTIC VINARÒS
TALLERS BLANCHADELL, S.L.
TALLERS MECÀNICS BACARE, S.L.
ERPV (ESQUERRA)
DAVIMA, S.L.

L´Alcaldia va formular, en data 23 de juliol de 2007, requeriment a la Generalitat
Valenciana en què s'interessava la declaració de nul·litat o anul·labilitat de l'adjudicació del
contracte per a l'execució d'obres del projecte constructiu de la nova zona pesquera i
industrial del port de Vinaròs, sense que fins a la data s'haja obtingut resposta.
L’Alcaldia ha interessat i sol·licitat, tant telefònicament com via fax, una visita urgent al
Conseller competent, atesa la magnitud del problema, al temps que les sol·licituds
d'Associacions, Col·lectius, Partits Polítics, Entitats i particulars han sigut dirigides a
l'Honorable Senyor Conseller sol·licitant una entrevista per part del nostre Ajuntament, i
traslladant la preocupació que sent la ciutadania de Vinaròs
L’ Alcaldia en reunió de portaveus i després d'haver sigut plantejada en ella, proposta de
convocatòria de ple extraordinari presenta al Ple la següent
PROPOSTA D'ACORD
Primer.- Participar activament des del consistori i continuar la via de diàleg amb la Direcció
General de Ports de la Conselleria d´Infrastructures i Transports ja iniciada pels
representants dels sectors implicats en el port de Vinaròs, per tal d'arribar a un consens
sobre el projecte, rectificant-lo per incorporar-hi el màxim de propostes que milloren
l’esmentat projecte.
Segon.- Instar per a que en les obres d'execució del projecte constructiu de la nova zona
pesquera i industrial en el Port de Vinaròs es respecte el funcionament continuat del
servicis actuals, especialment dels que faciliten la reparació i la construcció naval.
Tercer.- Donar compte a la Comissió Informativa corresponent."
Sometida a votación la enmienda se rechaza por 11 votos en contra (7 votos PSOE-PSPV,
votos PVI y 1 voto BLOC) y 10 votos a favor (PP).
Sometida a votación la proposición se aprueba por 11 votos a favor (7 votos PSOE-PSPV,
3 votos PVI y 1 voto BLOC) y 10 abstenciones (PP).

Y siendo las veintidós horas y cuarenta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento
del acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de
todo lo cual, como Secretario General doy fe.
EL SECRETARIO.

EL ALCALDE

Vicente Guillamón Fajardo

Jorge Romeu Llorach
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