
 

 1/21 
 

23/07 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007.- 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas 
del día once de septiembre del año dos mil siete, se reúnen en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria 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 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÈNEC FONTANET I LLATSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
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. 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE FECHA 03-
09-07.-.- Se somete a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 
03-09-07.  
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El Sr. Presidente pregunta a los señores Concejales asistentes si desean formular 
alguna observación al borrador del acta señalada.  
 
No habiéndose formulado observaciones, se aprueba por unanimidad el acta de la 
sesión celebrada el día 03-09-07. 
 
 
 
2.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN REPRESENTANTES 
DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS COLEGIADOS.- Se somete a ratificación 
de la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día en los términos del 
artículo 97.2 del RDL 2568/1986 de 28 de noviembre, aprobándose por 
unanimidad 
 
Vista la Proposición de la Alcaldía: 

“El Alcalde-Presidente propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo, previa ratificación de la inclusión de la presente en el Orden del 
Día en los términos del art. 82.3 y 97 del RD 2568/86 de 28 de noviembre.  

La urgencia de la propuesta que se somete como proposición al Pleno deriva de la 
necesidad de atender adecuadamente, y tras los comicios celebrados, la 
representación de este ayuntamiento en los órganos colegiados correspondientes.  

En mérito de lo expuesto, se acuerda: 

Primero.- Designar como representantes de este Ayuntamiento para formar parte 
de los Consejos Escolares de los centros no universitarios sostenidos con fondos 
públicos a los concejales que a continuación se relacionan: 
 
- C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Misericordia: VICENT A. ALBIOL QUER 
- C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Asunción: Mª ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
- C.E.I.P. San Sebastián: .Mª DOLORES MIRALLES MIR 
- C.E.I.P. Manuel Foguet: DOMÉNEC FONTANET I LLATSER 
- I.E.S. Leopoldo Querol: Mª JOSÉ FERRER REDÓN 
- I.E.S. José Vilaplana: LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
- C.P. de Educación Especial “Baix Maestrat”: Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
 
Segundo.- Designar como representante de este Ayuntamiento en el Consorcio 
para la gestión del matadero comarcal de la Zona Norte a D. AGUSTÍN GUIMERÁ 
RIBERA 
 
Tercero.- Designar como representante de este Ayuntamiento en el Consorcio 
para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 1 a D. 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA. 
 
Cuarto.- Designar como representante de este Ayuntamiento en el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Castellón a D. AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA. 
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Quinto.- Dar cuenta a las Comisiones Informativas correspondientes en la primera 
sesión que se celebren, comunicándolo a los organismos afectados.. 

Sexto.- Facultar todo lo ampliamente que el derecho exija al Alcalde en ejecución 
de lo aquí acordado pudiera suscribir cuanta documentación sea menester.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
proposición anterior. 
 
 
 
3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO, POR IMPORTE DE 6.000.000,00 €.- Visto el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 4 de septiembre de 2007. 
 
Vista la propuesta emitida por la Alcaldía en fecha 30 de agosto de 2007. 
 
Visto el informe de fiscalización nº 866/2007 de 30 de agosto de 2007. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE-
PSPV y 1 BLOC) y 10 votos en contra (PP), acuerda 
 
Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria, suplemento de crédito, por 
importe de 6.000.000,00 € que aumentará la partida presupuestaria 432.611.21.06 
denominada “Remodelación del Paseo Marítimo”. 
 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con cargo al préstamo ICO 
concertado con el Banco de Valencia y aprobado en sesión plenaria de fecha 17 
de abril de 2007. 
 
Tercero.- Exponer al público en el plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 
169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales. 
 
 
 
4.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 6.000.000,00 €.- Visto el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 4 de septiembre 
de 2007. 
 
Vista la propuesta emitida por la Alcaldía en fecha 31 de agosto de 2007. 
 
Visto el informe de fiscalización nº 872/2007 de 31 de agosto de 2007. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE-
PSPV y 1 BLOC) y 10 votos en contra (PP), acuerda 
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Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria, crédito extraordinario, por 
importe de 6.000.000,00 € que dotará a la partida presupuestaria 451.622.00 
denominada “Construcción Auditorio Municipal”. 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con la baja por el mismo importe en 
la partida 432.611.21.07 denominada “Remodelación del Paseo marítimo”.  
 
Tercero.- Exponer al público en el plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 
169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales. 
 
 
 
5.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO, POR IMPORTE DE 20.000,00 €.- Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda de fecha 4 de septiembre de 2007. 
 
Visto el informe de fiscalización núm. 878/2007 de 31 de agosto de 2007. 
 
Vista la propuesta de la Alcaldía de 31 de agosto de 2007. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (3 PVI, 7 PSOE-
PSPV y 1 BLOC) y 8 votos en contra (PP), acuerda 
 
Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria, suplemento de crédito, por 
importe de 20.000,00 € y que aumentará la partida presupuestaria 451.226.11 
“Programas”. 
 
Segundo.- Esta modificación será financiada con Remanente de Tesorería para 
gastos generales, resultantes de la liquidación del presupuesto 2006.  
 
Tercero.- Exponer al público en el plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 
169.1 del RDL 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales. 
 
 
 
6.- DESESTIMACIÓN PETICIÓN DE KHO OCIO, S.L., Y WHY ART PROJECTS, 
S.L., DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN RELATIVO A LA 
CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE UN 
MÓDULO DE SERVICIOS DESTINO ACTIVIDAD RESTAURACIÓN EN PASEO 
FORA FORAT.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de 
fecha 14 de agosto de 2007. 
 
Visto el informe del TAG de Gobernación: 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 22 de febrer de 2007 el Ple de la Corporació va aprovar l’expedient per a 
la CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT UN MÒDUL 
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DE SERVEIS AMB DESTINACIÓ A ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ EN EL 
PASSEIG FORA DEL FORAT DE VINARÒS. 
 
2. A l’esmentat procediment de licitació es van presentar tres ofertes, que van ser 
valorades de la següent manera: 
 

EMPRESA Preu Descripció 
instal·lació 

Descripció 
dels 
serveis 

Millores TOTAL 

JUAN RAMÓN AYZA REDÓ 24,38 18 14 4 60,38 punts

KHO OCIO SL VINARÓS 28,13 30 5 5 68,13 punts

JUAN MANUEL HENS 
PÉREZ 22,50 25 9 0 56,50 punts

 
3. En data 24 de maig de 2007 el Ple de la Corporació va adjudicar la CONCESSIÓ 
D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT UN MÒDUL DE SERVEIS 
AMB DESTINACIÓ A ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ EN EL PASSEIG FORA 
DEL FORAT DE VINARÒS a la mercantil KHO OCIO SL, per un preu de 1.500 € 
mensuals. 
 
4. En data 4 de juny de 2007 (Reg. Entr. 9519) té entrada escrit signat per David 
Garcia, que al·lega la representació de KHO OCIO SL i Vicente Guallart, que 
al·lega la representació de WHY ART PROJECTS SL, pel qual indica el següent: 
 
“- en relación al proyecto a ejecutar en el lugar del proyecto, en la oferta 
presentada se incluía una cláusula que decía literalmente 
 
“El proyecto podrá ser ajustado o modificado con el fin de adecuarse a las 
condiciones técnicas del lugar tales como conexiones a las redes existentes, 
urbanización del espacio exterior u otras condicionantes que pudieran detectarse, 
siempre de acuerdo con el promotor del proyecto y el propio Ayuntamiento de 
Vinaròs.” 
 
Tras diversas reuniones de trabajo entre el arquitecto responsable del proyecto D. 
Vicente Guallart, y la empresa promotora, se propone realizar una serie de 
modificaciones en el diseño, que permitan fusionar las diversas propuestas y 
análisis realizadas por el arquitecto en el lugar del proyecto a lo largo de los últimos 
meses y que permitirán lograr una relación formal conlos diversos módulos de 
servicio que serán instalados en el interior del Paseo y que es autor el mismo 
arquitecto.” 
 
S’acompanya de documentació gràfica la qual s’aparta substancialment de la 
descripció de la instal·lació que va presentar KHO OCIO SL per a concursar i, al 
temps, és similar a la que va presentar un altre dels licitadors, el Sr. Juan Manuel 
Pérez Hens. 
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5. En data 11 de juny de 2007 el TAG de Contractació emet informe desfavorable 
al respecte, el qual és comunicat als interessat per tal de, si ho estimen oportú, 
poder realitzar al·legacions al respecte. En el termini que s’atorga (10 dies hàbils) 
no consta que s’hagen formulat al·legacions al respecte. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’art. 13 de del Plec de Clàusules Administratives Particulars que va regir la 
licitació inclou els criteris a tenir en compte per a l’adjudicació de la mateixa. Entre 
aquests figurava la descripció de la instal·lació amb una valoració de fins a 30 
punts. 
 
2. L’art. 16 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Particulars conté les 
anomenades OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI. Entre aquestes es disposen 
les següents: 
 
“a) Dur a terme l’objecte de la concessió amb acompliment estricte del previst en 
els plecs i resta de normativa d’aplicació. En particular, s’haurà d’ajustar 
especialment a allò arreplegat per la normativa vigent en matèria d’activitats i 
d’espectacles. 
 
b) Mantenir les condicions de la concessió durant la totalitat del període. 
 
(...) 
 
k) L’adjudicatari serà responsable del fet que la instal·lació es trobe durant tot 
l’arrendament en idèntiques condicions a les de l’adjudicació. “ 
 
3. Dels anteriors preceptes es deriva que a la mercantil KHO OCIO SL se li va 
adjudicar una licitació per a dur a terme un projecte concret (el qual va ser 
adientment valorat) i el que ara és pretén és una alteració substancial del mateix 
que aniria en contra del propi procediment dut a terme per a l’adjudicació de la 
licitació. 
 
4. La competència al respecte recau en el Ple de la Corporació, com a òrgan de 
contractació, a l’empara de l’art. 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atés que el 
plec de condicions preveu un termini de vigència de la concessió superior als 4 
anys. 
 
És per això que proposo al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa corresponent, l’adopció de la següent proposta d’acord: 
 
1. Desestimar la petició formulada per les mercantils KHO OCIO SL i WHY ART 
PROJECTS SL de modificació del projecte d’instal·lació relatiu a la CONCESSIÓ 
D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT UN MÒDUL DE SERVEIS 
AMB DESTINACIÓ A ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ EN EL PASSEIG FORA 
DEL FORAT DE VINARÒS atés que la seua aprovació suposaria alterar les 
condicions substancials de l’adjudicació.  
 
2. Notificar a les persones interessades. 
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3. Comunicar als Serveis Tècnics Municipals.” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
propuesta anterior.  
 
 
 
7.- DESPACHO ORDINARIO.-  
 
 
 
DE 1.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR SOBRE ADECUACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL “LES 
CAPSADES”.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la urgencia del asunto arriba 
referenciado, presentándolo directamente al Pleno. Tras someterla a votación, el 
Pleno por unanimidad acuerda aprobarla. 
 
Vista la propuesta del 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, per raons d’urgència, presenta en el dia d’avui, per a la seua inclusió en el 
ordre del dia del Ple de la Corporació del proper dia 11 de setembre de 2007, per 
al seu debat la següent moció.  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Coneguda la situació en la que avui per avui es troba el Camp Municipal de les 
Capsades, lloc on entrenen i juguen els equips de futbol de l´escola de futbol base 
del Vinaròs C.F i l´escola “Ciutat de Vinaròs” a les quals pertanyen quasi uns 300 
xiquets de 4 a 16 anys, els quals tots ells juguen i entrenen en este camp municipal 
considerat irònicament com a “ÚNIC” en la província de Castelló per ser de terra, i 
donat que a hores d´ara no s´ha fet realitat ni la construcció de la ciutat deportiva ni 
les instal·lacions compromeses i anunciades per l´anterior corporació i davant de 
l’inici de la temporada 2007-08, presenten la següent 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
1.- Que a càrrec del pressupost municipal en vigor es porten a terme amb caràcter 
immediat i per tramitació d’urgència l’adequació del camp de “Les Capsades” amb 
la col·locació de gespa  artificial d’última generació, asfaltat o formigonat de la resta 
del recinte i la construcció d’una xicoteta grada coberta amb un magatzem per sota 
que al servici de magatzenament de tot el material esportiu que s’utilitza en estes 
instal·lacions. 
 
 
Se somete a votación el presente asunto, arrojando un resultado de 10 votos a 
favor (PP), 10 votos en contra (3 PVI y 7 BLOC) y 1 abstención. 
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Dispone su Señoría una segunda votación en los términos del artículo 100.2 del 
RD 2568/86 de 28 de noviembre que arroja el mismo resultado anterior, dirimiendo 
el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente por lo que se desestima la moción. 
 
 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
Sr. Alcalde.- Precs i preguntes.   
 
Sr. Fontanet.- Gràcies, senyor Alcalde. En la comissió d’Urbanisme es va 
comentar que aquest estiu, aquest mes d’agost havia hagut un abocament al riu 
Servol, a la desembocadura del riu Servol, donat de una tuberia que sortia de la 
part de l’emissari submarí, ja vam ser coneixedors del problema en la comissió 
d’Urbanisme, però bé, jo voldria preguntar aquí al Ple si la raó que ens va donar el 
senyor president de la comissió, si es va fer alguna cosa o no sa fet res sobre el 
tema este. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, en eixe sentit era, i va coincidir en aquells moments d’estiu de que 
hi havia màxim abocament d’aigua més l’increment d’una evacuació d’aigua que hi 
havia d’una construcció per la utilització de unes bombes. En el seu moment se va 
perioditzà la utilització de estes bombes i la ordre que tenen i el projecte que tenen 
es de la connexió de les pluvials a los que es el PAI o la unitat de Forat Forat, per 
tant, el projecte que tenen es per a conexionar-lo no sé si en este moment ho estan 
fent o no estan fent eixa connexió. 
 
Sr. Fontanet.- Molt bé, esperem que se fase prompte perquè clar, s’està abocant 
al clavegueram i en este sentit pos fa que la planta de l’emissari pos treballe més 
del conte del que està treballant. Bé, vist la necessitat i les reivindicacions de les 
persones discapacitades que a l’hora de pujar a l’estació de RENFE troben un 
impediment, que a l’hora de creuar les vies de tren i de pujar als trens de RENFE, 
nosaltres voldríem preguntar si per part de l’Ajuntament s’ha fet algun requeriment 
per veure si se pot solucionar este tema per part de la Conselleria pertinent. 
 
Sr. Alcalde.- En el seu moment se va fer un requeriment en base a una moció que 
es va presentar aquí en el Ple i que vam aprovar per unanimitat tots els partits. No 
obstant, si decidim en Junta de Portaveus fer una altra moció o un altre 
requeriment, el fem i si no el fem directament des de l’Alcaldia perquè tant esta 
com la de Benicarló i altres estacions estem en el mateix estat que estàvem, per 
tant, en la Junta de Portaveus ho comentarem i si hem de fer un altre requeriment 
el farem, o si no en forma de moció, vale?, a banda de les gestions que poguéssim 
fer des d’Alcaldia. 
 
Sr. Fontanet.- Molt bé. Ho apuntarem i en la pròxima Junta de Portaveus ho 
comentarem, però estaré per esta línia de fer una moció o un requeriment, molt bé. 
També hem vist que s’han aclarit totes les coses que hi havien dins del Pirulí, i allí 
estava situat lo que es el Arxiu Municipal, preguntem ara on està situat el Arxiu 
Municipal. 
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Sr. Alcalde.- Bé, en este moment situat, més que situat, està ubicat, la 
documentació està en la biblioteca, en la nova biblioteca municipal, de utilització 
difícil per els investigadors perquè està la majoria de la documentació en caixes i 
això va ser motivat per les obres que se tenen que emprendre en algunes de les 
dependències del Pirulí, que tan prompte estigui ja el projecte i el pressupost del 
mateix, que el tindrem que incloure en el pressupost municipal del proper exercici. I 
per tant, estem a la espera de que definitivament, i si quan s’escomençen les obres 
pues evidentment, com passa en alguns arxius, el arxiver municipal tindrà que fer 
el seu informe, pues durant algun temps el Arxiu Municipal romandrà tancat, per 
qüestions de seguretat i per la no dispersió de la documentació, per tant, seria la 
adequació de x plantes del Pirulí per a la instal·lació, el contingut que té, el 
material, ja que tot el que conforma el arxiu històric, absolutament tot, no cabria en 
la biblioteca, per tant, el inici de les obres suposarà en el seu moment, el continuar 
buidant més algunes de les dependències del Pirulí, i a continuació quan ja estigui 
acabat, probablement o amb tota probabilitat serà la seu del Arxiu Municipal. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. Des de fa uns mesos hem vist que està el rètol de la 
guarderia, si que es cert que ha sigut estiu i no s’han fet gaire actuacions, bé, 
anem a preguntar com està el tema de la guarderia, quin termini de execució te 
l’obra i si creuen que 65 places son suficients per a la població de Vinaròs. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, les obres s’han iniciat, estan les canalitzacions fetes i estaven en 
procés d’adjudicar l’obra a una empresa catalana, per tant, el inici està, ja han 
començat. El termini de execució penso que son 7 o 8 mesos, no recordo molt bé, i 
lo de les 65 places, evidentment per a la població i per a lo que es la població 
escolar en esta edat, no son suficients, esta clar. D’alguna manera volem veure, o 
creem el equip de govern, com podem o com pot funcionar bé la gestió d’aquesta 
guarderia laboral inicialment. Lo que sí, com se va veure en el projecte es una 
guarderia de tipus modular i que pot permetre l’ampliació de la mateixa, però que 
per un inici se creia, i així era en el projecte que ens va visar la Conselleria, els 
Serveis Tècnics, en este número de 65, ja sabíem que de no tenir una macro 
guarderia o una guarderia de moltes places no se anaven a cobrir, tampoc era el 
objectiu de cobrir tot absolutament lo que es la necessitat de les places que en 
este moment, per la població que te Vinaròs, necessita. 
 
Sr. Fontanet.- Hi ha algun parc en Vinaròs amb instal·lacions destinat a les 
persones majors?. 
 
Sr. Alcalde.- Malauradament, no. Consta de que hi han alguns als projecte i que 
suposem que el pressupost municipal del proper any ja arreplegarà la partida 
pressupostaria suficient per a la compra dels aparells i dels elements necessaris 
per a la seua creació. Hi han varis llocs que ja estan més o menys en la ment de 
tots i en els Serveis Tècnics, i en alguns serà triar-ne un dels que possibiliten la 
instal·lació d’aquest parc i evidentment, posar-lo en el pressupost de l’any que ve. 
 
Sr. Fontanet.- Molt be. Iniciativa que recolzarem si es així. En el encreuament de 
l’Avinguda Llibertat i Leopoldo Querol i en Sant Gregori i Sant Jaume, hem vist que 
encara estan els semàfors de fa molt, molt de temps. Es pensa fer alguna 
actuació?. 
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Sr. Alcalde.- Bueno, en Llibertat i Leopoldo Querol si que hi ha una actuació que 
pot ser que sigui bastant  imminent, i es la famosa rotonda que se te que crear allí, 
lo qual ja eliminaria d’alguna manera la necessitat del semàfor que des de fa molt 
de temps no funciona. I en el encreuament entre Jaume I i el carrer Sant Gregori, 
eixe, evidentment no funciona el semàfor, son molt vells, son de difícil arreglo i 
sempre que s’han posat en funcionament creen molt d’apelotonament de cotxes i 
no els dona viabilitat. Per tant, esperem, repetisc que el de Llibertat estigui els 
propers mesos, quan ja estigui definitivament reparcelat el PAI de Mercadona i 
poguéssim iniciar les obres de la rotonda. 
 
Sr. Fontanet.- Però se llevaran o no se llevaran?, els de Jaume I en Sant Gregori 
se quedaran ahí com a monument artístic municipal?. 
 
Sr. Alcalde.- Esperem que no, però d’alguna manera, vull dir, que si se posen, te 
que ser la policia, li demanarem ja un informe definitiu si tenen que estar, com deia 
vostè de monument o per el contrari s’arbitra una solució tipo rotonda o lo que 
sigui. Més preguntes?. Sí, senyor Gandía. 
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies senyor Romeu. Avui voldríem tractar, ja que s’aprofitat 
en el debat de l’ordre del dia sobre l’Auditori Municipal, sobre el nou Auditori, hi 
hem aprovat un crèdit de 6 milions d’euros, nosaltres voldríem fer una sèrie de 
qüestions o de precs al actual equip de govern per a que no passe en el tema de 
l’Auditori com en altres temes. Es a dir, a final de la legislatura  passada se va fer 
de pressa i corrents un concurs d’idees i nosaltres, el Partit Popular, va fer al mes 
de maig una sèrie de propostes per a la millora de l’Auditori Municipal, es a dir, 
vam proposar que la sala gran passes de 600 butaques a tenir 900 o 1000 i que 
sobre tot que en el concurs d’idees només se preveia una planta d’aparcament, 
nosaltres proposàvem que com a mínim tindria que haver dos, inclòs mirà la 
possibilitat de tenir tres degut a la situació estratègica on estarà  el nou Auditori. 
Nosaltres, en aquell moment en campanya electoral, el Partit de Vinaròs 
Independent si que va sortir dient que eren dos propostes que no es podien 
acceptar, i nosaltres lo que volem avui preguntar es si se estan tenint en compte 
eixes propostes, per part del equipo o de l’arquitecte que va guanyar el concurs de 
idees, si se pensa incorporar o si de alguna forma se pensen obviar eixes dos 
propostes de manera deliberada i des de un principi sense el mes mínim estudi. 
 
Sr. Alcalde.- Jo crec, com molt be li han dit els portaveus del auditori, jo crec que 
en lo que hem votat ja no tindríem pràcticament ni que opinar. Però no obstant, no 
obstant, es que han votat en contra de la modificació pressupostaria que possibilita 
construir el Auditori Municipal. Llavors, resulta que per una banda voten en contra i 
per l’altra volen jugar de arquitectes, que crec que hi han arquitectes i que el 
projecte està encarregat a un arquitecte. Y el arquitecto presentará el proyecto en 
su momento y en su forma. Consensuat, parlat en les institucions, en les 
associacions i en els usuaris. Està elaborant el projecte. 
 
Sr. Gandía.- Senyor Romeu, nosaltres avui, el Partit Popular, no hem votat contra 
l’Auditori, sinó que hem votat donar 6 milions d’euros a l’Auditori fent que el 
passeig se quedi a mitges, perquè el passeig se quedarà ara per ara sense dotació 
pressupostaria perquè quedarem pendents de una subvenció del Ministeri que no 
està assegurada. Nosaltres, es així, sí,... 



 

 11/21 
 

 
Sr. Alcalde.- Per favor, per favor. 
 
Sr. Gandía.- Nosaltres, el que demanem avui es si eixes dos propostes a 
l’arquitecte i a l’equip redactor que està elaborant el projecte com vostè diu, se li 
han fet arribar. 
 
Sr. Alcalde.- Vostè les han fet arribar per escrit a l’Ajuntament o no?. 
 
Sr. Gandía.- Si vostè creu que les tenim que fer per escrit quan son sabedors, 
perquè el senyor Balada va dir que no es podien fer. Nosaltres ens comprometem 
a que demà, el divendres estaran per escrit en aquest Ajuntament. 
 
Sr. Alcalde.- Ens les fan arribar, les passarem a l’arquitecte, ens dirà si o no. Però 
suposem que això seran més diners, més modificació de projecte, etc. Vull dir, que 
l’arquitecte ja està treballant de fa molt de temps. 
 
Sr. Gandía.- Senyor Romeu, l’arquitecte està treballant fa molt de temps i al Partit 
Popular fa molt de temps que no se li està informant. 
 
Sr. Alcalde.- Quan se’ls informa de coses, resulta que obvien la informació, senyor 
Gandía i per tant, anem a les preguntes. 
 
Sr. Gandía.- La pregunta es molt clara, ens deixaran participar en la redacció de 
eixe projecte?. 
 
Sr. Alcalde.- La redacció del projecte, si no m’enganyo, la redacció d’un projecte la 
fa un arquitecte. 
 
Sr. Gandía.- Pel que veig, ja veig que en el tema de l’Auditori tampoc ens 
quedarem sense poder dir res. Vostès consensuaran en molta gent però en el 
principal partir de Vinaròs, el partit més votat de Vinaròs, no consensuen res. 
Senyor Romeu, canviant de tema, estem al mes de setembre, comença el curs 
escolar i de nou els estudiants vinarossencs que se tenen que desplaçar a Castelló 
i València per estudiar, se trobaran en un servei de rodalies tercermundista, en un 
servei totalment ineficient. Senyor Romeu, pot informar avui a este plenari, a la 
ciutadania en general, dels nous horaris dels trens regionals que comunicaran en 
Castelló i València?. 
 
Sr. Alcalde.- No, ja li’ls consultaré i li’ls donaré per escrit en el proper ple. 
 
Sr. Gandía.- Hi hauran trens nous?. 
 
Sr. Alcalde.- Li dic que no ho se, li contestaré el pròxim ple, miraré els horaris. 
 
Sr. Gandía.- No es preocupi perquè ja li puc dir jo que els horaris han canviat, de 
trens nous no hi han i per tant durant 4 anys, li tenim que recordar que durant 4 
anys porten vostès i la Taula del Sénia... no, no s’en riguin, es veritat. Vostès en el 
acta, en el ple... 
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Sr. Alcalde.- Per favor, per favor, per favor, per favor. 
 
Sr. Gandía.- En el ple de 3 de setembre del 2003, quan se va constituir la Taula 
del Sénia, vostès en el punt nº 2, dient que un dels objectius bàsics, primordials i 
fonamentals de la Taula del Sénia, eren més parades de trens regionals. El senyor 
Domènec Fontanet en el tema del camp de futbol els ha donat 3 meses de marge 
de confiança, nosaltres els hem donat 4 anys per a que tinguin mes trens regionals 
i encara no ha arribat ni un. A mi m’agradaria si la mateixa pressió que vostès en 
alguns temes volen fer, vostès en el tema dels trens regionals la estan portant a 
terme en el Ministeri corresponent. 
 
Sr. Alcalde.- Regionals o de rodalies?. 
 
Sr. Gandía.- Regionals. 
 
Sr. Alcalde.- Vale, no es preocupi que pressionarem.  
 
Sr. Gandía.- Farem, com diu el senyor Fontanet, farem un seguiment de este 
tema. Ja que també el senyor Fontanet ha tret el tema de l’accessibilitat de 
RENFE, jo, senyor Romeu, seré mes clar, vull dir, a l’any 2005 i davant de una 
actuació o de una instància que va fer Cocemfe davant de la Fiscalia demanant 
que RENFE adeqües les estaciones de RENFE de Vinaròs i de Benicarló, el 
Ministeri, el Ministeri de Foment se va comprometre a fer accessible l’estació de 
RENFE el mateix any 2005. Es que clar, vostè ve i me diu que faran mocions, 
senyor Romeu, lo que te que fer possiblement es demanar-li al Ministeri de Foment 
que complisque dos anys després allò que no ha complit encara. Pensa demanar-li 
al Ministeri de Foment que adeqüi i complisque la seua paraula que des de l’any 
2005 no compleix?. 
 
Sr. Alcalde.- Si. 
 
Sr. Gandía.- Farem un seguiment del tema. I després en el tema del depòsit de 
gas jo no parlaré, però si que des del Partit Socialista i també des del Partit de 
Vinaròs Independent i dels membres de altres partits que no tenen representació 
parlamentaria, ens diuen que des del Partit Popular aprofitem el tema del depòsit 
de gas per amagar el tema del debat sobre el tema de la reforma i millora del Port 
de Vinaròs. Nosaltres, el Partit Popular de Vinaròs, no té res a amagar en cap 
tema, per això voldria avui tornar a preguntar sobre el port. Primera perquè 
nosaltres en el tema del port som conscients de que es un tema fonamental que 
està damunt la taula, que es urgent i que hem d’anar tots a una. Vostè senyor 
Romeu, i la pregunta es molt fàcil, en el ple del 14 d’agost al·legant que havia 
començat una negociació amb la Generalitat i que no volia polititzà el tema, no em 
va contestà a mi personalment la mitja dotzena de preguntes que li vaig fer sobre 
el tema del port. Pensa avui contestar les preguntes que van quedar pendents del 
ple del mes d’agost?. 
 
Sr. Alcalde.- Les preguntes del port les remeto al seu portaveu i al seu diputat 
perquè ja s’han entrevistat en el Director General de Ports, D. Carlos Heleno 
Carretero, cosa que encara no ha fet esta Alcaldia que te la visita el proper 
divendres. Per lo tant, es una cosa grollera que em faige les preguntes, qualsevol 
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novetat sobre lo del port pot fer les preguntes, repeteixo al seu portaveu i al seu 
diputat que seran noticies més fresques que les que té aquesta Alcaldia. 
 
Sr. Gandia.- Senyor Romeu, el dia 14 d’agost... 
 
Sra. Obiol.- Senyor Alcalde o senyor President.  
 
Sr. Gandia.- Hi han regidors del equip de govern que ni li diuen senyor Alcalde, ni 
li diuen senyor President, ni li diuen res. Jo crec que em dirigeixo en tota la 
educació possible cap al senyor Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, vale. 
 
Sr. Gandia.- Jo, per al·lusions a la senyora Obiol. A més per a mi Alcalde es qui 
guanya les urnes i no qui guanya a un saló de plens. 
 
Sr. Alcalde.- Eh!. Senyor Gandia... per favor, no esperava de vostè este 
comportament tant antidemocràtic (canvi de cinta). 
 
Sr. Gandia.- ... jo li fase una valoració personal. Per a mi... 
 
Sr. Alcalde.- No, lo que te que fer son preguntes. 
 
Sr. Gandia.- Vale. Senyor Romeu, jo considero que vostè es Alcalde de Vinaròs, 
però per a dirigir-me a vostè jo considero que em dirigeixo, m’he dirigit sempre i em 
dirigiré sempre en el màxim respecte cap a la seua persona. Crec que en cap 
moment li he faltat. Vostè, el tema del dia 14 d’agost, en el ple del dia 14 d’agost, 
vostè no va contestar perquè no volia utilitzar el tema del port de forma partidista i 
no trencar el diàleg en la Conselleria. Me pot dir per favor, senyor Romeu, per què 
quatre dies després vostè apareix en el Semanari Vinaròs junt en membres del 
equip de govern, mitja pàgina sencera, detràs d’una pancarta, que sí que trenca el 
diàleg en la Generalitat perquè va contra la  Generalitat?. 
 
Sr. Alcalde.- El senyor Romeu li contestarà al carrer, al cafè o a on vulga, però en 
este saló de Plens ja no li tornarà a contestar, el senyor Romeu. 
 
Sr. Gandia.- Senyor Romeu, el dia 14 d’agost vostè no va contestar cap pregunta 
perquè no volia utilitzar el tema del port. Me pot explicar si no trenca eixe diàleg, 
les declaracions del senador Cardona en el col·loqui que va fer al Club Nàutic quan 
va acusar a la Generalitat de fer un projecte contra el mon mariner i contra els 
interessos del mon mariner de Vinaròs?. 
 
Sr. Alcalde.- El senyor Romeu li acaba de dir, no se si no ho ha sentit, que no li 
contestarà mes que al carrer, al cafè o a on vulga, en el saló de Plens el senyor 
Romeu no li contestarà. 
 
Sr. Gandia.- Senyor Romeu, vostès en el ple extraordinari sobre el port del 8 
d’agost van assegurar que no volien aturar el projecte. Em pot explicar, si no volien 
aturar el projecte el 8 d’agost, per què el senyor Adolf San Martín, diputat 
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autonòmic del partit Socialista va demanar que es redactarà una projecte nou, de 
cap i de nou del port, en el conseqüent retard que això portarà del projecte. 
 
Sr. Alcalde.- Jo crec que tota la gent, tots els assistents al plenari ho han entès. 
Senyor regidor, senyor Gandia,  el senyor Romeu no li contestarà ni una aquí. 
Quan vostè se dirigisque en el tractament que te que donar a la presidència de 
este ple se li contestarà. 
 
Sr. Gandia.- Moltes gràcies, senyor Romeu. Casi per a finalitzar, jo li diria que a 
nivell autonòmic i a nivell local ens està demanant consens per a fer el port de 
Vinaròs i entre tots voler fer el millor port de Vinaròs. Jo crec que entre tots hem de 
fer-lo, i recalco molt, entre tots hem de fer-lo, se li diga a vostè senyor Romeu o se 
li diga a vostè senyor Alcalde, estem aquí per a treballar no per a lluir de títol de 
senyor Alcalde. I a més li ho dic sincerament. Jo el que li demano es una última 
pregunta.  
 
Sr. Alcalde.- Per favor. 
 
Sr. Gandia.- Una última pregunta. Quan vostè parla del consens que hi ha que 
haver entre l’Ajuntament i la Generalitat per a fer el millor port possible, està 
referint-se al mateix consens que va obtindre vostè en el projecte de la plaça de La 
Mera, en el mateix consens que ha tingut vostè en la reforma del passeig, en el 
mateix consens que ha tingut vostè en la ciutat deportiva o en el mateix consens 
que vostè està portant la reforma del mercat?. Que entén vostè senyor Romeu per 
consens?. 
 
Sr. Alcalde.- Vostè creu que en la forma que es dirigeix a esta presidència, en la 
preparació que te de estos discursos que ens fa que no se que....podem contestar-
li alguna cosa?. Permeti’m tota.... es que no se, bueno, es igual. 
 
Sr. Gandia.- Senyor Romeu, jo... 
 
Sr. Alcalde.- Per favor. 
 
Sr. Gandia.- Senyor Romeu, sap que jo com a regidor d’aquest Ajuntament li tinc 
el màxim respecte, sap que jo respecto la seua figura perquè es la màxima figura 
representant del poble, però jo, senyor Romeu, me pareix primer molt trist que 
haigue sigut la senyora Obiol la que haigue tingut que fer un comentari a partir del 
qual vostè no ha contestat cap pregunta, perquè fins que la senyora Obiol no ha 
intervingut vostè les contestava totes. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Gandia, està en preguntes. Te alguna pregunta més que fer?. 
 
Sr. Gandia.- Jo li pregunto. Per què abans de la intervenció de la senyora Obiol 
contestava i desprès de la intervenció de la senyora Obiol no contesta?. 
 
Sr. Alcalde.- Pos perquè no escoltava lo que estava dient vostè, la veritat.  
 
Sr. Gandia.- Moltes gràcies senyor Romeu. 
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Sr. Alcalde.- Regidor senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Be, moltes gràcies. Considero que en el to i en els termes que s’han 
expressat el meu company del Partit Popular, en primer lloc, dir-li que jo crec que 
en cap moment se li està faltant ni a la persona ni al seu respecte. I evidentment, el 
que sigui a nivell de Alcalde, Alcalde inclòs, jo li diria que es a títol col·loquial, seria 
senyor President en este saló de plens, vull dir, hi han moltes figures de expressar 
lo que avui representa vostè aquí, jo crec, que no ho ha fet en cap to ofensiu i li ho 
dic com un prec, només. No crec que intervencions de altres membres per a 
corregir l’actuació del regidor en este cas, el senyor Gandia, siguin adequades i li 
faig el prec per a que pugui portar un ordre més adequat en el saló de plens, 
inicialment per a fer-li les preguntes ara en posterioritat que li vull fer. Dir-li que 
continuant un poc en el camp de les Capsades i davant de la situació, ... a mi no 
me produeix risa senyor Balada, ho sento, davant de que vostè ha fet una sèrie de 
justificacions que ha donat a entendre que, a lo millor, busquem un rendiment 
polític i no una realitat de millorar les instal·lacions esportives, jo li voldria fer una 
pregunta perquè clar, com ha donat plaços, termes, formes de finançació, etc., es 
dir, el que el partit Popular presenti al setembre esta moció, crec que ha quedat 
ben clar que es davant de incompliment d’allò que vostès van prometre i garantir, 
punt 1. Però en segon lloc i per tant per a resoldre davant de tots i que quedes clar 
quines possibilitats de posar en marxa estes instal·lacions tenim. Jo li voldria 
preguntar una cosa molt concret i senzilla. Es podria posar gespa artificial de última 
generació, podem posar el matís que vulgui, en el conveni de Català Wagner, si o 
no?. 
 
Sr. Alcalde.- La gespa artificial, que jo sàpigue, va als tres camps de futbol que 
estem construint. 
 
Sr. Juan.- Es que no li estic preguntant això, senyor Romeu, en este cas, li estic 
dient si en el conveni que tenim de Català Wagner en el camp de les Capsades 
podríem posar gespa artificial. 
 
Sr. Alcalde.- Es que jo no se quina persecució te en el camp de les Capsades. 
Mire, abans hi havien aquí, no ho he dit en el discurs, abans hi havia gent que 
podia donar fidelitat a lo que vaig a dir. Camp de gespa artificial a les Capsades ja 
estaria posat fa dos o tres anys. A canvi de una fosca operació urbanística que ens 
van proposar al senyor Javier Balada i a mi mateix. I havia gent aquí que ho podria 
acreditar, i vam dir que no. 
 
Sr. Juan.- Jo crec que me respon algo incoherent i que no ve a lloc. Jo li he fet una 
pregunta molt concreta. Jo li pregunto: si el conveni de Català Wagner quan se va 
firmar ficava, per a la construcció de un nou camp de futbol o cuaquier otra 
instalación deportiva que designés l’Ajuntament, jo li pregunto; podríem haver fet 
vàlid este conveni per a ficar al camp de les Capsades gespa artificial de forma 
immediata, si o no?. Es així de senzill lo que li he dit. 
 
Sr. Alcalde.- A veure. Si este equip de govern te un projecte de ciutat deportiva i 
està construint tres camps de futbol, dos que fan un de onze i un de set. Esta es la 
opció que hem emprés. Ja està. 
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Sr. Juan.- Però es que me segueix responent en temes que no venen a la 
pregunta que jo li faig. Vostè a argumentat al final de la intervenció de la moció, i 
perdoni que me reiteri, a argumentat ..., si, si, a argumentat que, clar, en setembre, 
abans no faríem una modificació pressupostaria, abans no se cuantos, antes no 
estaria exposat, etc, etc. Ha donat la sensació que com ve presentada en setembre 
ja veuríem quan estaria en marxa. Jo li faig una senzilla pregunta que tothom pot 
entendre, només es de si o no. Seria possible, no es el cas ni la voluntat de vostès 
perquè ja ho ha deixat ben clar, seria possible que el conveni que vam fer en 
Català Wagner destinés la inversió per a ficar de forma immediata gespa artificial al 
camp de les Capsades, si o no?. Es molt senzill. 
 
Sr. Alcalde.- Torno a repetir. Ara no perquè ja s’estan construint els camps de 
futbol i la ciutat esportiva. 
 
Sr. Juan.- Veig que “ara no” ja es un matis de que sí que se hagués pogut fer, però 
bueno, es igual que no anem a insistir perquè com vostè be sap en el conveni que 
havia, en el conveni que havia, estava per al camp de futbol i davant de que van 
subscriure el conveni en la Diputació, van dir, pos bueno, destinarem per a altres 
instal·lacions esportives en la ciutat esportiva, aquell conveni famós. Però passem 
a un altre tema, perquè era molt senzilla la resposta, senyor Romeu, senyor 
Alcalde, era molt senzilla, era sí, jo crec que tots han evidenciat que era sí. El PAI 
de Fora Forat, aparentment el vam inaugurar, van haver discursos de la utilitat de 
estes infrastructures una vegada desarrollades i una vegada posades a disposició 
de la ciutat de Vinaròs... gràcies senyor Romeu. Estes infrastructures, com li 
estava dient, van quedar inaugurades inicialment, però actualment estan tancades, 
estan ballades, se deu a algun motiu en especial?. 
 
Sr. Alcalde.- A que no estan recepcionades per els serveis tècnics. 
 
Sr. Juan.- Però clar, aquell dia va donar la sensació de que demà ja les podíem 
disfrutar. Vull dir, un poc la ciutadania es pregunta, clar, van fer una exposició i 
actualment diuen, home, segueix estan igual, però es que la empresa no està allí, 
la empresa se’n anat. Aparentment no està acabant res. Es dir, falta recepcionar, a 
què es refereix falta recepcionar?. 
 
Sr. Alcalde.- Pos lo mateix que nos passa en el Pio XII, Juan XXIII, en el IVSA, 
pos nos passa aquí. Vull dir, encara els nostres tècnics no han passat visita, no 
està totalment com els nostres serveis tècnics volen i per tant fins que no estigui 
donat totes les certificacions no se obrirà. 
 
Sr. Juan.- Be, al voltant del mateix PAI, en el ple de del mes anterior li vaig 
preguntar, evidentment jo pensava que una de les coses de que no estigués 
recepcionat va ser o la rotonda que es va fer de forma precipitada i damunt de 
l’asfalt, ja me van dir que abans de recepcionar ja ho mirarien, però allí no ho mira 
ningú. I faltava adequar una zona verda que finalment me va dir que era per un 
pàrking. Jo li preguntaria; això es per a un futur pàrking públic. 
 
Sr. Alcalde.- Li vaig, no se si ja li vaig contestar ja en un ple, era un pàrking, era un 
pàrking per a l’hotel i una entrada comú per al futur pàrking públic. 
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Sr. Juan.- Be i per tant denotarem que allò està pendent de algun tràmit, perquè 
clar, ni s’adequat la zona verda, ni l’hotel ha fet l’enderrocament de l’antic 
escorxador, es dir, hi haurà algun problema allí, falta algun tràmit?. 
 
Sr. Alcalde.- Ara al llarg del mes de setembre començarà l’enderroc de l’antic 
escorxador. 
 
Sr. Juan.- Be, en un altre tema, en un altre tema i ho farem curtet perquè avui crec 
que hem estat prou rato, a pesar de ser un ple en pocs punts de l’ordre del dia. 
Però jo crec que hi han coses que no podem eludir, i no volem eludir perquè 
evidentment son noticia i segueixen estan en la ment de tots els ciutadans, 
evidentment de la comarca i de Vinaròs, com es el tema del gas, del gas, del 
projecte del gas. La Taula del Sénia, la Taula del Sénia va eludir pronunciar-se 
sobre el parc eòlic perquè volia evitar discrepàncies. La Taula del Sénia, el senyor 
Antich s’ha pronunciat que això es un problema veïnal. Ara la pregunta nostra es, 
què espera per a pronunciar-se la Taula del Sénia i per a què serveix si no ho fa?. 
 
Sr. Alcalde.- La Mancomunitat de la Taula del Sénia es una mancomunitat de 
serveis i per tant respectarà lo que cada Ajuntament se pronuncie respecte al tema 
del gas o altres temes que afecten a diversos municipis que conformen esta Taula 
del Sénia. 
 
Sr. Juan.- Jo crec que la Taula del Sénia, en independència de lo que s’han fet 
comentaris, ja sap que han fet moltes valoracions de lo que pensem què es la 
Taula del Sénia. La realitat es que si no es capaç de defensar i en concret algo tan 
pròxim al seu nom com es el riu Sénia a on discurrirà tot el conducte del gas i a on 
se pensa ubicar en algun lloc una planta, no es capaç de posicionar-se, jo 
sincerament, li demanaria i li ho faria com un prec que per a no posicionar-se mes 
val que ens sortim de la Taula del Sénia. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- A mi lo que m’al·lucina es que el Partit Popular de Vinaròs estigui tant 
en contra de la Taula del Sénia i tindria que veure com treballen i lo ha gust que 
estan els seus companys del Partit Popular de Benicarló i de Càlig. Fins i tot anem 
a fer uns cursos en la ciutat de Càlig, que es de les primeres de formació que va a 
portar a terme en una Escola Taller la Taula del Sénia. No entenc esta ànima 
aversió de sempre a la Taula del Sénia, i resulta que després s’en va a Alcanar 
vostè, allí, a fer mítings i no se cuantos i no se què. Algun problema tindrà la Taula 
del Sénia per al Partit Popular de Vinaròs, però bueno ja li he dit lo que farà la 
Taula del Sénia en el tema del gas. 
 
Sr. Juan.- Jo crec que problema en nosaltres evidentment no en te perquè 
nosaltres dins no estem personalment. Però el poble d’Alcanar que hi han altres 
representants, inclòs la pròpia plataforma que s’ha creat en defensa de les terres 
del Sénia, demana un posicionament de la Taula del Sénia. Vull dir, no es cregui 
que només som nosaltres, no cregui que només som nosaltres. M’explico?. I ja que 
me fa referència al poble veí que indubtablement està molt afectat per este 
projecte, pues li tinc que dir que també se planteja esta problemàtica, i vostè com a 
representant nostre en la Taula del Sénia també crec que deuria d’exigír un 
pronunciament, com avui per exemple, la Diputació ho ha fet en uns termes 
pareguts als que nosaltres ens vam pronuncià en la moció, per exemple. Per tant, 
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no sé quin problema te la Taula de Sénia en no recolzar a uns pobles de la seua 
delimitació en un projecte tant clar, es que no ho se. 
 
Sr. Alcalde.- La pregunta quina és?. 
 
Sr. Juan.- Vostè ho sap?.  
 
Sr. Alcalde.- No te cap problema la Taula del Sénia, mentre no li’ls creeu no en te 
cap. 
 
Sr. Juan.- Per això li estava preguntant si vostè com a representant de Vinaròs en 
la Taula del Sénia exigisque que es pronúncie la Taula del Sénia i lo més ràpid 
possible al voltant de este projecte. 
 
Sr. Alcalde.- Ja li he dit que la Taula del Sénia es una mancomunitat de serveis i 
en temes, este i altres com los que han hagut, entre que afecten a diferents pobles, 
ja havia comentat en altres temes que no entraria en pronunciaments que 
poguessin donar lloc a enfrontaments o a qualsevol problema en los pobles que 
conformen la Taula del Sénia. 
 
Sr. Juan.- Be, en les últimes declaracions que han anat apareixen per part de 
membres del equip de govern, de este equip de govern de Vinaròs, dona la 
sensació que, ben be no estan en contra del projecte, lo que estan dient es que la 
ubicació tal... Me poden dir el dia 3 de setembre que van fer un ple rebutjant el 
projecte que estaven fent?, si era un circ o què fem?, perquè si per un cantó ens 
estan dient públicament que no, que es la ubicació, que es el projecte, que com es 
de interès general, vull dir, me ho pot explicar?. 
 
Sr. Alcalde.- Es lo que dies tu. 
 
Sr. Juan.- Si me permet, li diré que en unes declaracions del senyor Beltrán en el 
senyor Adolf San Martín parlaven en estos termes, de que no, en principi el 
projecte no els pareixia mal que era més en quan a la ubicació. Llavors, jo me 
pregunto, què van fer votant el dia 3 de setembre en este saló de plens?. 
 
Sr. Alcalde.- Es que poses en dubte..., que el Partit Popular pose en dubte lo que 
se vota en este saló de plens després de la intervenció del senyor Gandía, jo ja no 
sé lo que passarà aquí dins. 
 
Sr. Juan.- Però me contesta en definitiva, si estan a favor o en contra de este 
projecte, com coneguem tots definitivament, a favor o en contra de este projecte?. 
 
Sr. Alcalde.- S’ha dit moltes vegades que aquí falta entre altres coses, una 
declaració de impacte ambiental, que te que fer la Conselleria, dependent de la 
Generalitat Valenciana, vale?. Això ja se sap, no?. Per tant, estamos a la espera. 
 
Sr. Juan.- Com també sabem que el projecte està catalogat de categoria A i no 
esta sujeto als tràmits, sí que se informarà però es decisió del Consell de Ministres 
la viabilitat per interès general de este projecte.  
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Sr. Alcalde.- No sent de càtedra de tot lo que diu, entonces la gent tampoc que no 
se cregue tot lo que està dient, però bueno.  
 
Sr. Juan.- .... vostè que si informés de forma desfavorable per part de Conselleria, 
el Consell de Ministres com a últim en prendre la decisió, podria igualment ficar-lo 
en marxa, me ho pot dir si es cert això o no?. 
 
Sr. Alcalde.- Legalment, però no se si en una declaració de impacte ambiental 
qualsevol administració tire endavant un projecte, això es lo que crec, no se 
jurídicament, es que no ho se. 
 
Sr. Juan.- Es que, com certament va fer unes afirmacions paregudes, per això li 
pregunto, es a dir, però es cert que la última decisió la te el Consell de Ministres de 
este projecte?. 
 
Sr. Alcalde.- Jo crec que no. 
 
Sr. Juan.- Be, i per últim, i crec que ja li vaig comentar en la Junta de Portaveus, 
creem que al voltant de este projecte no ha hagut la comunicació ni el trasllat de tot 
lo que s’ha estat plantejant per a la nostra comarca, i sí que alabàvem la gestió que 
havia fet el municipi d’Alcanar anant en este cas al Ministeri, a la Secretaria 
d’Energia per interessar-se tots els Grups representats en l’Ajuntament d’Alcanar, 
per interessar-se al voltant d’este projecte. Dic que li ho vaig plantejar i vostè va 
declinar el invitar-nos a participar, però m’agradaria que ho expliqués el perquè no 
ens permeteix que l’acompanyem a Madrid a saber de primera ma com estan els 
tràmits de negociació de este projecte, simplement m’agradaria que ho comentés, 
ja per acabar, a tota la gent. 
 
Sr. Alcalde.- A vore, si vol anar a Madrid, el dia que vulgue ens anem a Madrid 
vostè i jo. Però es de un cinisme total i absolut que el divendres vam estar reunits 
aquí per un tema també molt important per a la ciutat de Vinaròs, com era el futur 
del Port de Vinaròs, vostès ens havien invitat a l’Alcalde, a la direcció General de 
Ports, i vostès, a soletes, i no ens van dir res, entonces ja l’Ajuntament no importa 
per a res, i se reuneixen amb D. Carlos Heleno Carretero, es a dir, el divendres ja 
ens haguessin pogut dir lo del futur del Port de Vinaròs i ens estalviaríem el viatge 
del divendres. I ara resulta que com anem a una gestió a Madrid, que per què no 
l’invitem, que per què no anem tots, per què Alcanar ho fa be?. El que te que 
començar a fer-ho be es el Partit Popular de Vinaròs, ser lleial amb aquest 
Ajuntament i fer les gestions que te que fer. Està la foto aquí, eh, los tres 
fotografiats. Es a dir, ens fan anar el divendres, suposo que per a péndremos una 
vegada més el pèl, perquè la veritat, després d’això poques ganes queden ni crec 
que hague molt esperit de negociació. 
 
Sr. Juan.- Senyor Alcalde, fa afirmacions, jo crec, que un tant greus i que en poc, 
en poc, donen peu a un bon enteniment, però jo voldria matisar-li lo que ja li vaig 
dir el dia de la Junta de Portaveus, la visita que van fer a la Conselleria i en 
particular, en posterioritat al nou Director, tenia altres connotacions i no vam anar 
en qualitat de res. Es condició de vostè, com aixina vam quedar, condició de vostè, 
el que tingui eixa reunió, que suposo que la tindrà esta setmana, condició de vostè 
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el que se reunixque i realment sigui el interlocutor, com se va quedar en una Junta 
al Nàutic de Vinaròs. 
 
Sr. Alcalde.- Si a este interlocutor, que es l’Alcalde de Vinaròs, a la reunión 
asistieron el Diputado Autonómico Mariano Castejón y el portavoz municipal Juan 
Bta. Juan. Sirvió de primer contacto con el nuevo Director General con el que se 
despachó de forma monográfica sobre la problemática de las obras de 
remodelación del Puerto de Vinaròs. Es dir, l’Alcalde i l’Ajuntament de Vinaròs 
quan van, després de vatros, o vatros el Partit Popular aneu per davant de 
l’Ajuntament de Vinaròs i del poble de Vinaròs?. Ja està be de cinisme, home, ja 
està be. 
 
Sr. Juan.- Jo, se pot alterar tot lo que vulgue, però crec que no està sent coherent 
en este aspecte. Jo crec que a més a més a fet lectura correctísima de lo que va 
ocórrer, corrrectísimament, correctísimament. 
 
Sr. Alcalde.- Faigue la pregunta senyor Juan, per favor. 
 
Sr. Juan.- Simplement, li he ficat la connotació de perquè no se ha tingut la 
voluntat de fer partícipes al resto de grups municipals, el que estiguérem presents 
en un tema com el del Gas en el Ministeri a Madrid, simplement això. 
 
Sr. Alcalde.- Ja va haver una altra reunió abans de que el procés anés més 
endavant. El senyor primer Tinent d’Alcalde, el senyor Balada i jo mateix, en la  
Direcció General de Hidrocarburos. I esta es una més que de aquella reunió va 
sorgir, ens han citat ara i ens han citat als dos. Jo, què vol que li digue?. 
 
Sr. Juan.- Jo li pregunto si ens invitava, simplement. 
 
Sr. Alcalde.- No. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies, però no s’ofengue quan a la Conselleria a natros ens 
inviten. Que no te res que vore en la negociació que vostè te que portar a terme. 
Que sap que este divendres te una reunió. No s’ofengue. Perquè veig que si que 
s’ofèn. Natros no ens ofenem, no ens ha volgut invitar, perfecte. Però no s’ofengue, 
que natros allí si que vam defensar que vostè seria el interlocutor, m’explico?, vull 
dir, que hi ha una diferencia de lleialtat molt gran. I en això acabo. 
 
Sr. Alcalde.- Lo que no pot ser es que vos avancesseu a una negociació com la 
que hi havia entablada aquí, que el divendres estiguérem assentats en aquella 
taula i que al divendres següent tingue que anar el Ajuntament o el Alcalde quan 
vatros ja heu estat allí. I l’únic que t’he dit i que d’alguna manera m’accelerat es 
este cinisme, es a dir, posa-ho tot a la mateixa balança.  Què ens dirà alguna 
novetat nova de la que no vos a dit a vatros?, segur que no. Ho haguesseu dit el 
divendres aquí que estaven els parlamentaris de les Corts Valencianes, estava la 
plataforma aquí, i natros ja automàticament ja haguérem sapigut quins derretores 
portava el Port. A mi m’agradaria que el èmfasis que fa el Partit Popular en lo del 
Gas també ho fes en la defensa dels interessos de Vinaròs i del Port de Vinaròs. 
S’alça la sessió. 
 



 

 21/21 
 

 
Y siendo las veintitrés horas 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 


