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22/07                       2007 09 03 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día tres 
de septiembre 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 la Sra. Interventora Accidental Leonor Balmes Sans 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  
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, dispone Su Señoría que el consistorio guardo un minuto de 
silencio en memoria de Marcos, nieto del que fue alcalde y portavoz del Partido Popular de 
esta ciudad, D. Jacinto Moliner Meseguer, de lo que da cumplimiento la corporación. 
Existiendo quórum suficiente, se proceden a tratar los asuntos del orden del día que a 
continuación se relacionan. 
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ÚNICO.- PROPUESTA GRUPOS MUNICIPALES FORMULANDO OPOSICIÓN A LA 
UBICACIÓN DE LA PLANTA PREVISTA DE TRATAMIENTO DE GAS NATURAL Y 
OTROS.- Dada cuenta de la propuesta presentada por todos los grupos municipales que dice: 
 
“Juan Bautista Juan ( PP ), Librada López ( PSOE ), Mª Carmen Obiol ( PVI ) i Domènec 
Fontanet (BLOC ) per mitjà del present escrit, i a l'empara d'allò que s'ha establit per 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, article 97.3, i com a Portaveus dels Grups Municipals de l'Ajuntament de 
Vinaròs presenten al Ple la següent MOCIÓ: 
 
 Davant el procés d´exposició pública de la sol·licitud per part d´empresa ESCAL UGS, SL  i 
com a representant de la mateixa el Sr Racadero del Potro Gómez per la Concessió 
d´Explotació de Emmagatzematge Subterrani de Gas Natural projecte Castor  en aigua 
situades al front de la costa de Vinaròs i el reconeixement d´utilitat pública d´una serie de bens 
i drets que resultarien afectats per la construcció de les corresponents instal·lacions terrestres 
amb un gaseoducte i una planta de tractament del gas, que d´acord al Pla d´Explotació 
presentat, van situades al terme municipal de Vinaròs a 2,3 kilòmetres de la costa. 
 
 Atès els documents tècnics l´objectiu del projecte Castor és aprofitar l´antic naixement de 
petroli del pou anomenat “Amposta” a 21 km de la costa de Vinaròs i Alcanar per 
emmagatzematge de gas natural i connectat a amb una canonada de 90 cm de diàmetre fins 
la planta de tractament que està situada a 2.3 km del mar i al costat del riu Sénia. L´ocupació 
de terreny seria de 177.906 metres quadrats i amb una superfícies d´equipaments industrials i 
edificis de 67.250 metres quadrats amb una xemeneia de 50 m d´alçada i una entorxa de 60 
m d´alçada. 
 
Atès que la publicació del període d’exposició pública s’inicia el 2 d’agost, en període estival, i 
només s’hi donen vint dies per presentar al·legacions. 
  
 Atès que en els últims anys els municipis del litoral mediterrani com Vinaròs i Alcanar 
travessen un procés de transformació urbana on l'activitat constructora i turística suposa un 
motor bàsic de l'economia de tots dos ciutats i fa que les prespectives de futur vagen 
encaminades amb aquest dos sectors productius, el turístic i la construcció, entre altres. El 
desenvolupament del nostre territori té que ser racional, consensuat i compatible amb la 
pervivència dels nostres ecosistemes autòctons i del nostre paisatge natural únic. 
 
Per la qual cosa, mitjançant els partits municipals representats a l´Ajuntament Vinaròs, PP, 
PSOE, PVI i BLOC proposem al plenari la següent proposta d´acord: 
 
Primer.- Atès que la publicació del període d’exposició pública s’inicia el 2 d’agost, en període 
estival, demanem que s´amplie el termini d´al·legacions. 
 
Segon.- L´Ajuntament de Vinaròs manifesta la seua més ferma OPOSICIÓ a l´actual projecte 
d’ubicació d´una planta de tractament de Gas natural a 2.3km de la costa i al costat del riu 
Sénia, perquè afecta negativament al desenvolupament turístic del territori i a  la seguretat 
dels ciutadans de Vinaròs i d´Alcanar. 
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Tercer.- Demanar a l’Ajuntament de Vinaròs que trasllade el contingut d’aquesta moció als 
Ajuntaments del pobles veïns, especialment al d’Alcanar, a les Diputacions de Castelló i 
Tarragona, a la Generalitat Valenciana i Catalana, així com també al Govern Central, 
responsable de l´aprovació del projecte Castor. 
 
Quart.- Instar a la Conselleria de medi ambient de la Generalitat Valenciana que informe 
desfavorable a l´informe mediambiental.”  
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad aprueba la propuesta anterior. 
  
 
 
Y siendo las veintiuna horas y cincuenta 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 certifico. 
 
 
EL SECRETARIO.        EL ALCALDE 
 
 
 
Vicente Guillamón Fajardo     Jorge Romeu Llorach 


