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29/07 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE EL DÍA 11 DE 
DESEMBRE DE 2007. 
 
A Vinaròs, sent les 21 hores del dia onze de desembre de dos mil set, prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, al Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència del Sr. alcalde Jorge Romeu 
Llorach, assistit pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados i el Sr. 
viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza, dels següents senyors regidors: 
 
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 
 
 
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 S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE DATA 13-11-07.- 
Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 13-11-07, que 
prèviament s’ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l’ordre del 
dia de la present sessió.  
 
El Sr. alcalde pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació a 
l’esborrany de l’acta assenyalada. 
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No havent-se fet cap observació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el dia 13-11-07.  
 
 
 
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 
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 Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de novembre, per l’alcaldia es dóna compte del llistat-relació de data novembre de 
2007 de decrets dictats per l’alcaldia, així com els incorporats com annex corresponents 
als dies 6 i 7 d’agost de 2007; 7 i 12 de setembre de 2007; 26, 29, 30 i 31 d’octubre de 
2007.  
 
 
 
3.- DACIÓ DE COMPTE DEL CANVI D’UN DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE FESTES.- Atés l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 
del dia 10 de juliol de 2007 on es donava compte dels escrits dels portaveus per a 
l’adscripció de membres a les diferents comissions informatives. 
 
Atés l’escrit presentat per la portaveu del grup municipal del PVI de data 3 de desembre 
de 2007, de conformitat amb el que disposa l’art. 125.1- c) del RD 2568/86 de 28 de 
novembre, pel qual comunica un canvi d’adscripció d’un dels membres de la Comissió 
Informativa de Festes, en lloc de Javier Balada Ortega formarà part de la Comissió Mª 
Carmen Obiol Aguirre. 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat.  
 
 
 
4.- PROPOSTA RELATIVA AL PROJECTE MODIFICAT D’EXECUCIÓ 
D’URBANITZACIÓ DEL PASSEIG I APARCAMENT SUBTERRANI AL PASSEIG 
MARÍTIM DE VINARÒS FASE I I II.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme de data 30 de novembre de 2007. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 

 
“Dada cuenta del PROYECTO MODIFICADO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN 
DEL PASEO Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL PASEO MARÍTIMO DE 
VINARÒS FASE I Y II REDACTADO POR VICENTE GUALLART VISADO Nº 06/2757 
DE FECHA 22/11/07, que resultó dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo 
del día 23/11/07. 
 
Estudiado el proyecto modificado por los Servicios Técnicos Municipales se observa que 
en el mismo no se justifican todas las partidas nuevas presentes en el modificado en 
cuanto a descomposición de precios de acuerdo a la base de precios de proyecto 
original.  Al respecto se concedió trámite de audiencia al técnico redactor, quien ha 
procedido a rectificar los mismos así como a la justificación requerida. 
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A la vista de lo expuesto y siendo que en  la Comisión Informativa de urbanismo 
manifestó la conveniencia de no excluir la ejecución del túnel de conexión entre el 
parking proyectado y el parking existente en la plaza San Antonio. 
 
Esta Alcaldía, propone al Pleno de la Corporación previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º. Aprobar el PROYECTO MODIFICADO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DEL 
PASEO Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL PASEO MARÍTIMO DE VINARÒS 
FASE I Y II REDACTADO POR VICENTE GUALLART VISADO Nº 06/2757, con los 
nuevos precios incorporados por el Técnico redactor. 
 
2º. Ordenar al Técnico redactor la inclusión en el referido proyecto, del túnel de conexión 
entre el parking proyectado y el parking existente en la plaza San Antonio. 
 
3º. Llevar a cabo los trámites para la modificación del contrato.” 
 
Atés que consta en l’expedient l’informe emés per la Secretaria, amb les objeccions 
manifestades respecte de la tramitació de la modificació i de la falta de constància dins 
de termini de la totalitat de la documentació necessària. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Fontanet i diu que vol que conste en acta el 
següent: “que no se'ns ha facilitat la documentació en temps adequat, hem vist que 
l'informe de l'arquitecte municipal d'aquesta modificació no l'hem pogut revisar fins este 
matí i pensem que hagués hagut de ser ja en la Comissió Informativa d'Urbanisme o 
quan se'ns va comunicar l'acta de l'ordre del dia d'este ple. Per tant, que conste en acta 
la nostra queixa i que quede reflectida” 
 
Tot seguit el senyor Balada vol que conste en acta que, en relació amb l’arquitecte 
director de l’obra, el Sr. Juan Bautista Juan ”ha demanat el cessament i no se què, l’altre 
dia li va dir que era decorador i no se quantos, vull dir, una falta de respecte a una 
persona que crec que avui dia és un dels millors arquitectes que hi ha a Espanya, està 
reconegut”. 
 
A continuació el senyor Romeu, alcalde, vol que conste en acta el següent: “jo crec que 
he llegit en la premsa, en nom i cognoms, que per part del portaveu del Partit Popular, i 
vull que conste en acta, s’ha demanat el cessament de D. Vicente Guallart, director de 
l’obra.” 
 
Finalitzat el debat se sotmet l’assumpte a votació amb el resultat de 10 vots a favor (7 
vots PSOE-PSPV i 3 vots PVI), 1 vot d’abstenció (BLOC) i 10 vots en contra (PP).  
 
Atés el resultat d’empat i d’acord amb l’article 100.2 del RD 2568/86 de 28 de novembre, 
s’efectua una nova votació amb el mateix resultat. Amb el vot de qualitat del president la 
proposta d’acord queda aprovada. 
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5.- CESSIÓ DE TERRENYS AL MINISTERI DE L’INTERIOR PER A UBICAR LA 
NOVA COMISSARIA DEL COS NACIONAL DE POLICIA DE VINARÒS.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 5 de novembre de 2007. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia:  
 
“ASUNTO: Cesión de terrenos para ubicar la nueva comisaría del cuerpo nacional de 
policía en Vinaròs. 
 
El Presidente de la Comisión de Urbanismo, visto el expediente tramitado para la cesión 
de los terrenos al Ministerio del Interior con destino a la Comisaría de Policía y dada 
cuenta del Informe de Secretaría al respecto, 
 
PROPONE la adopción del siguiente acuerdo 
 
Aprobar la cesión del terreno sito en Pda. Capsades, descrito en el Informe que obra en 
el expediente, al Ministerio del Interior, con destino a la Comisaría de la Policía.” 
 
 
A continuació el senyor Juan Bta. Juan vol que conste en acta que “les afirmacions que 
ha fet el senyor Alcalde (en el punt anterior) són totalment falses perquè atenen, no a les 
paraules que jo com a regidor he pronunciat. I només sóc responsable de les paraules 
que jo he dit directament, no de les que anote qualsevol periodista, qualsevol, siga el 
periodista que siga, és a dir, les meues paraules evidentment estan en una roda de 
premsa gravades i, per tant, amb noms i cognoms com ha dit el senyor Alcalde, és 
totalment fals perquè en cap moment jo he citat el nom i el cognom ni del director d’obra 
ni de l’arquitecte redactor del projecte. Simple i llanament vull fer constar en acta això.” 
 
Després de la resta d’intervencions se sotmet l’assumpte a votació. El Ple de 
l’Ajuntament per majoria desestima la proposta d’acord amb 11 vots en contra (10 vots 
PP i 1 vot BLOC) i 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI).  
 
 
 
6.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL 
PROJECTE DE CREACIÓ DEL PARTIT JUDICIAL D’ALBOCÀSSER.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de data 13 de novembre 
de 2007. 
 
Vista la proposta presentada pel grup municipal socialista al voltant del projecte de 
creació del Partit Judicial d’Albocàsser: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL VOLTANT DEL PROJECTE DE 
CREACIÓ DEL PARTIT JUDICIAL D’ALBOCÀSSER.- 
 
El passat dia 26 de febrer va ser presentat al públic el projecte del nou partit judicial 
d’Albocàsser, que vol constituir una nova demarcació judicial entorn a la posada en 
funcionament en el citat municipi d’un nou centre penitenciari, així com, segons la 
Conselleria, amb la intenció de descongestionar la càrrega de treball dels jutjats dels 
actuals partits. 
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Aquest nou partit pretén agrupar 37 municipis de la província dels dos partits judicial 
originaris de Vinaròs i Castelló, entre els quals es troben, sense cap justificació, distints 
municipis del Ports i El Maestrat. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs entén que una justícia eficient es una justícia propera 
a la ciutadania, per la qual cosa la distància física dels nostres ciutadans a les seus 
judicial i la facilitat en l’accés a les mateixes es un condicionant fonamental i ineludible a 
l’hora d’elaborar qualsevol projecte de demarcació judicial. 
 
Aquest condicionant no es compleix amb la inclusió dels pobles dels Ports i Maestrat en 
el projectat partit judicial d’Albocàsser, donat que en els pobles d’estes comarques estan 
molt més ben comunicats amb Vinaròs que amb Albocàsser, i obligar als nostres 
ciutadans a acudir a eixa part de la província amb l’actual estat de les carreteres i 
l’evident manca de transport públic es considera un despropòsit i una falta de sensibilitat 
de la Generalitat davant el que té que ser una vertebració racional del territori. 
 
La Conselleria no ha tingut en l’elaboració del projecte de partit judicial cap tipus de 
ronda de converses ni contactes amb els possibles municipis afectats per tal de valorar 
els avantatges o inconvenients en estar dins la nova demarcació, la qual cosa és 
demostrativa del talant poc dialogant de la Generalitat i de la importància que la mateixa 
dóna a la defensa dels interessos dels ciutadans que es poden veure afectats per un 
projecte d’aquestes característiques. 
 
Tampoc es considera com argument que justifica el pas a un altre partit judicial 
d’aquests municipis la descàrrega d’assumptes de les seus judicials de Vinaròs, ja que, 
a la vista de les estadístiques mostrades, tenen un pes irrisori en els expedients que es 
mouen al si de la província de Castelló, i la creació del partit no és una actuació eficaç 
en eixa matèria per resoldre els greus problemes de funcionament que pateix 
l’administració de justícia. 
 
Per part del Director General de Justícia – ara nomenat Conseller – no es va saber 
donar en la presentació cap explicació raonable que justificara la desvertebració del 
partit judicial de Vinaròs, la qual cosa és demostrativa del caràcter propagandístic i 
improvisat del projecte de nou partit judicial. 
 
El fet que genere que poblacions com Castell de Cabres, Herbers o la Pobla de 
Benifassà foren incloses dins exie partit judicial, coneixent tots la seua proximitat amb 
Vinaròs, demostra la clara incoherència que s’ha produït, i que deu de ser rectificada 
abans de ser elevada al Govern Central. 
 
Tot i tenint en compte que el 17 d’octubre el ple de les Corts Valencianes ha aprovat una 
resolució – amb els vots exclusivament del PP – en la que es demana al govern 
d’Espanya la creació del nou patit judicial en els termes exposats, es creu urgent la 
presa de posició front la desvertebració de partit judicial de Vinaròs. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Dirigir-se a la Conselleria de Justícia i Administració Pública de la Generalitat 
Valenciana per a que no es desmembre el partit judicial de Vinaròs, es potencie en 
recursos humans i material i s’aplique una política territorial coherent. 
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SEGON.- Que la Conselleria de Justícia i Administració Pública accepte, d’acord amb el 
principi de proximitat dels ciutadans a l’administració de Justícia, la lliure decisió dels 
municipis en ser o no inclosos al partit judicial d’Albocàsser – si finalment es portara a 
terme -, defensat els interessos dels seus ciutadans. 
 
TERCER.- Manifestar a la Generalitat la nostra protesta per la falta de sensibilitat 
territorial demostrada, en no haver realitzat cap tipus de contacte amb els municipis 
abans de presentar el projecte de nou partit judicial. 
 
QUART.- Transmetre a la Subdelegació del Govern de Castelló el contingut de la 
present moció per a que sigue coneixedora de la posició assumida per aquest Ple 
Municipal a l’hora de elevar el Ministeri de Justícia qualsevol proposta relativa a la planta 
judicial de la nostra província i que afecte al nostre municipi.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la 
proposta d’acord amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 
vots en contra (PP).  
 
 
 
7.- PROPOSTA EN RELACIÓ A LES UNITATS D’EXECUCIÓ UE2 I UE3 DEL 
SECTOR JUAN XXIII.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de 
data 26 de novembre de 2007. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Urbanisme: 
 
“Dada cuenta del escrito  remitido por el Instituto Valenciano de la Vivienda SA , en 
relación a las Unidades de Ejecución 2 y 3 del Sector Juan XXIII., mediante el cual 
comunica al Ayuntamiento  estar interesados en desarrollar las citadas Unidades de 
Ejecución, por gestión directa, en virtud del art. 89 de la Ley Urbanística Valenciana. 
 
En base a lo expuesto solicitan del Ayuntamiento que las dos alternativas presentadas 
para el desarrollo de las unidades por gestión indirecta, para la UE2 presentada por 
Desarrollos urbanos para Viviendas protegidas SL y para la UE3 presentada por 
Monteazul Mediterránea SL, seas desestimadas. 
 
Con el fin de llevar a término la gestión directa propuesta se adjunta la Addenda al 
Convenio de Colaboración suscrito el 30 de septiembre de 2.002,para su aprobación por 
el Pleno de la Corporación. 
 
En base a lo expuesto el Presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo, Propone 
para su aprobación por le Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero. Desestimar las alternativas presentadas para el desarrollo de las unidades de 
ejecución UE2 y UE3 del sector de Juan XXIII, por gestión indirecta, la UE2 presentada 
por Desarrollos Urbanos para Viviendas protegidas SL y la UE3 presentada por 
Monteazul Mediterránea SL. Para que sean desarrolladas mediante gestión directa por 
el Instituto Valenciano de la Vivienda SA. 
 
Segundo. Aprobar la addenda al Convenio suscrito en fecha 30 de septiembre de 
2.002. 
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Tercero. Facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal 
fin.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
8.- PROPOSTA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UE1R08 
(PLAÇA DE L’ESTACIÓ).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de 
data 26 de novembre de 2007. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Urbanisme: 
 
“Visto el escrito presentado por la mercantil URBANISMO SOSTENIBLE Y MIMOMART 
SLM, en su condición de urbanizador de la UE1R08, de fecha de entrada 07.08.07 nº 
13.644, en relación con el asunto de referencia. 
 
Emitido Informe por la Técnico de Administración Gral. al respecto 
 
El Presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo propone para su aprobación 
previo dictamen de la Comisión de Urbanismo el siguiente acuerdo: 
 
1º Aprobar la operación jurídica complementaria por la que se corrigen los errores y 
omisiones materiales expuestos con la finalidad de que tengan acceso al Registro de la 
Propiedad, conforme texto adjunto. 
 
2º. Que se traslade la presente Resolución al Registro de la Propiedad de Vinaròs para 
que cause los efectos oportunos en el Proyecto de Reparcelación objeto de inscripción, 
solicitando la inscripción registral del citado documento.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
9.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ PER AMPLIAR 
PER LES TARDES EL SERVEI SANITARI DEL CENTRE DE SALUT.- Pel Sr. alcalde 
es dóna compte de la urgència de l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència 
aprovant-se per unanimitat.  
 
Atesa la moció presentada pel Bloc Nacionalista Valencià per a ampliar per les tardes el 
servei sanitari del Centre de Salut 
 

MOCIÓ PER AMPLIAR PER LES TARDES EL SERVEI SANITARI DEL CENTRE DE 
SALUT 
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Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91 
paràgraf 4 i 97 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, la següent MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Tothom té dret a l’atenció sanitària i als serveis de salut. Els ciutadans tenen dret a 
gaudir dels serveis d’atenció sanitària, de salut i de les prestacions corresponents, de 
manera individual o col·lectiva, d’acord amb el que disposa la normativa. Els drets i 
deures dels ciutadans usuaris del sistema sanitari tenen el seu fonament en l’article 43 
de la Constitució, que reconeix el dret a la protecció de la salut i encomana als poders 
públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les 
prestacions i els serveis necessaris. També s’hi preveu que la llei establirà els drets i 
deures de tothom. 
 
L'atenció en els Centres de Salut és el primer nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes 
a l'assistència sanitària. Aquest Centres de Salut és el primer lloc on s'ha d'anar quan es 
té un problema de salut o quan es vol prevenir, on treballen els diferents equips de 
professionals de la salut per ajudar-nos i diagnosticar-nos quines son les solucions a les 
nostres malalties. S´integren de forma equilibra l´atenció preventiva, l´atenció curativa, 
l´atenció rehabilitadora i la promoció de la salut. Dotat d´equips professionals de la salut 
altament qualificats que t´orienten de les necessitats sanitàries com socials. Aquestos 
professionals sanitaris (personal mèdic i d'infermeria), sempre estan molt a prop teu i de 
la teva família i pots establir una relació personalitzada i de confiança. 
 
Des dels últims anys hem vist com la població de Vinaròs ha crescut en habitants 
vinguts de diferents parts del món, amb el conseqüent augment de persones que 
utilitzen els serveis sanitaris en la nostra ciutat. Cada cop hi ha més persones majors 
que necessiten del servei d´atenció dels professionals sanitaris per respondre a les 
seues necessitats de donar solució a les malalties que pateixen. Així mateix, en èpoques 
estivals també augmenta considerablement la població que ve al nostre poble, amb la 
necessitat i el deure dels responsables en sanitat de respondre amb un bon servei i 
atenció als ciutadans en el Centre de Salut. 
 
Des del BLOC Nacionalista Valencià creiem fermament en una assistència sanitària 
universal, equitativa, eficient i amb les màximes garanties de qualitat per a tots els 
ciutadans un paper rellevant la qualitat, universalitat i gratuïtat dels nostres servicis, dels 
servicis bàsics i imprescindibles que fan que una societat siga pròspera i competitiva: 
l'educació, els servicis socials i, molt especialment, la sanitat. 
Vistes les reiterades queixes dels usuaris del centre de salut per les llargues cues i el 
llarg temps d´espera a l´hora de ser ateses pels professionals sanitaris, en depriment a 
l´hora de donar un servei de qualitat. 
 
Vistes les denuncies, la pressió social, el mal estar de la ciutadania i la campanya de 
recollida de signatures promogudes per l´Associació de Veïns Mijorn per fer un segon 
Centre de Salut a Vinaròs i donar un bon servei d´atenció als usuaris. 
 
Vist que l´Ajuntament a hores d´ara, encara no ha cedit els terrenys a la Conselleria de 
Sanitat per la construcció del segon centre de salut. 
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Vist que la Generalitat en els pressupostos del 2008 només ha destinat 100.000€ per a 
la construcció d´aquest segon Centre de Salut a Vinaròs. 
 
Vist que una vegada l´Ajuntament cedisca els terrenys i la Conselleria comence els 
tràmits per a la seua construcció passaran alguns anys, veiem des del BLOC 
Nacionalista Valencià la necessitat de donar un bon servei sanitari, pilar fonamental de 
les polítiques progressistes, de benestar i prosperitat de la societat. 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Bloc Nacionalista Valencià 
proposem al plenari de l´Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar a la Conselleria de Sanitat que mentre no estiga en funcionament el 
segon Centre de Salut, que es dote d´un equip de professionals sanitaris d´atenció 
primària per donar servei per les tardes en el Centre Salut actual per descongestionar el 
servei que es dóna actualment pels matins. 
 
Segon.- Una vegada cedits els terrenys a la Conselleria, agilitzar el màxim possible la 
construcció del segon Centre de Salut a Vinaròs.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
DE 2.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE TOPONÍMIA LOCAL DE 
VINARÒS.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de l’assumpte esmentat. Se 
sotmet a votació la urgència aprovant-se per unanimitat.  
 
Atesa la proposta de la regidora de Cultura: 
 
“La Comissió Informativa de Cultura, en la sessió celebrada el dia 10 de desembre de 
2007, vista la proposta de la regidora delegada de Cultura, relativa a l’aprovació del 
Reglament de Toponímia Local de Vinaròs, amb els vots favorables del PVI, PSPV-
PSOE, PP i BLOC, acorda proposar al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 

1. Aprovar inicialment el Reglament de Toponímia  Local de Vinaròs. 
2. Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones 

interessades per un termini de 30 dies, per tal que puguen presentar reclamacions i 
suggeriments. 

3. En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat 
l’acord fins aleshores provisional.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
DE 3.- PROPOSTA PER A LA VENDA DE SUBSÒL EN L’AV. TARRAGONA – AV. 
JUAN RIBERA I C. ANGEL GINER RIBERA A INMOSAL, S.L.- Pel Sr. alcalde es dóna 
compte de la urgència de l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència 
aprovant-se per unanimitat.  
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Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 26 de novembre de 
2007. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Urbanisme: 
 
“Vista la propuesta de adquisición de subsuelo en la Avda. Tarragona –Avda. Juan 
Ribera y Calle Angel Giner Ribera, presentada por INMOSAL SL, de fecha 15 de 
noviembre de 2.007,  
 
PROPONGO 
 
Acordar la venta a la mercantil INMOSAL SL conforme el proyecto presentado, por 
importe de 187.063 euros. 
 
Autorizar a ubicar la rampa de acceso en el vial peatonal público creado y cedido 
mediante estudio de detalle.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE LA 
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL.- El Sr. Alcalde disposa que 
es faça una interrupció de 5 minuts per tal que els grups municipals estudien la moció 
presentada. 
 
Reanudada la sessió el Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l’assumpte esmentat. 
Se sotmet a votació la urgència aprovant-se per majoria, amb 11 vots a favor (10 vots 
del PP i 1 vot del BLOC) i 10 vots en contra (7 vots del PSOE-PSPV i 3 vots del PVI).  
 
Tot seguit es dóna lectura a la moció: 
 
“Juan Bautista Juan, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Vinaròs, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los 
artículos 97.2 y 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1986, elevan al Pleno de la Corporación para su 
debate la siguiente Moción. 
 
Exposición de motivos 
 
A la vista de las informaciones aparecidas el pasado 4 de diciembre de 2007 en el diario 
El Mundo/Castellón al día, y difundidas posteriormente por otros medios de 
comunicación, en los que se informa que “Balada afronta una querella urbanística por 
presunto tráfico de influencias en Vinaròs. 
La información recoge que “El actual teniente de alcalde de Urbanismo y exalcalde de 
Vinaròs, Xavier Balada, se enfrenta a una querella de un particular que le acusa de 
presunto tráfico de influencias por un cambio de calificación urbanística en un solar 
propiedad del concejal en la calle San Francisco que no estaba previsto inicialmente en 
el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2001.” 
La misma información del periódico citado deja escrito que:” Según el documento de la 
querella, al inicio de la tramitación del PGOU, en 1998, los técnicos municipales 
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incluyeron los terrenos de Balada y del demandante, en la calle san Francisco, dentro 
de un plan de reforma interior  (PRI) ya que todos ellos proceden de la misma finca 
matriz. …/…  Los hechos se remontan a la tramitación del Plan General cuando Xavier 
Balada, que entonces era concejal en la oposición, solicitó que la parcela en la que se 
ubican sus viviendas quedara excluida del PRI para considerarse como un solar urbano 
consolidado. La alegación fue desestimada en el pleno aunque un informe del entonces 
arquitecto municipal José Luis Rokiski, pese a que formalmente desestimaba la 
alegación, abría la puerta a la tramitación de una unidad de ejecución en los terrenos de 
balada para así conseguir una consideración de suelo urbano consolidado. Esta 
tramitación, según el demandante, no llegó a realizarse y en cambio el documento 
definitivo del PGOU aprobado en 2001 ya definía el solar de la familia Balada como 
suelo urbano y por el contrario los terrenos del denunciante quedaban afectados por una 
actuación urbanística que le obliga a realizar cesiones y reducir la edificabilidad.” 
Y dado que de estas informaciones y posteriores declaraciones a la prensa del concejal 
de este Ayuntamiento D. Javier Balada, nos despiertan diversos interrogantes sobre las 
supuestas contradicciones aparecidas y en aras al esclarecimiento total de los hechos,  
solicitamos la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Creación, en el plazo de 30 días, de una comisión informativa especial, con la misma 
configuración numérica que las actuales comisiones informativas, para que analice, en 
un plazo no superior a los tres meses desde la adopción del acuerdo, toda la 
documentación que sea necesaria  y que se requiera por parte de los miembros de la 
comisión, especialmente los informes, acuerdos y actas del proceso seguido desde la 
aprobación provisional a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbana, que haga referencia tanto a la zona conocida como del PRI Nº 7 y alrededores 
y a las alegaciones, modificaciones , y cualquier otra actuación que sirva para esclarecer 
este caso sobre el que existe, según recoge la prensa, una disparidad de pareceres.” 
 
 
A continuació es llig l’esmena presentada pels grups municipals PVI i PSPV-PSOE: 
 
“Esmena de adició. 
 
PVI-PSPV PSOE: 
 
 
referencia...” a todas y cada una de las alegaciones estimadas y desestimadas en la 
tramitación del PGOU incluida la zona conocida como del PRI nº 7.......” 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord amb l’esmena d’addició incorporada, per 
unanimitat s’aprova.  
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- Precs i preguntes. Regidor senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies senyor Alcalde. Sé que a lo millor de memòria no em podrà 
contestar però bé, si em pot fer una relació per escrit quan puga el senyor Alcalde, 
doncs també m’anirà bé. La meua, la nostra pregunta és: vist la necessitat 
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d’aparcaments de vehicles que hi ha prop del centre ciutat, ens podria dir quins llocs i 
quines zones del poble estan previstes fer aparcaments públics?.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, les dos primordials que estan previstes son les del Passeig Marítim a 
la plaça Sant Telm i en un futur i en la remodelació del port, des del principi, l’Ajuntament 
de Vinaròs ha entrat en que la plaça Primer de Maig sigue urbanitzada i que se dote 
d’un aparcament i en successives, i si hi ha possibilitat, hi ha una, que es en la 
construcció de l’auditori que també tindrà un aparcament. I més futurible, més futurible 
en el extrem Fora Forat que també hi ha un espai verd en el que al soterrat pot anar 
aparcament. Estos son més o menys els previsibles juntament amb altres unitats del 
camí Fondo quan se desenvolupe en els dotacionals que hi han allí, però més o menys 
estos son els que a través dels Serveis Tècnics s’han parlat com a zones d’aparcament. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies, senyor Alcalde. Bé, sento traure el tema una altra vegada del 
passeig, ja se n’ha parlat molt, però bé, ens venen preguntes i queixes per part de la 
ciutadania i per tant les tinc que reflexar en aquest ple. Vist les fotos que hem vist en el 
Setmanari de Vinaròs de com quedava la primera fase del passeig marítim, hem vist que 
bé, que les baixades a la platja no es veu que siguen accesibles en rampes o en algo 
més per a persones amb discapacitat. Es té previst que siguen accesibles per a la gent 
gran i per a persones amb cadira de rodes?. 
 
Sr. Alcalde.- Sí. Evidentment que hi ha accesibilitat a la platja, el que passa es que falta 
la instal·lació tan d’això com del rentapeus, etc, etc, que seràn elements complementaris 
posteriors. Però sí que hi haurà accesibilitat, per supost. 
 
Sr. Fontanet.- Val. I un altra que també ens ha vingut per part de la ciutadania i de la 
gent que està a la primera fase, que treballa a la primera fase, ens van comentar ja en 
les passades, doncs que, quan seria l’obertura d’aquesta primera fase per què com ja 
entén, doncs s’allarga molt en el temps. Li faríem la mateixa pregunta per a que ens 
contestés. Sí que ens va contestar que seria a mitjans de desembre, no per fer malícia 
ni res, si no que voldríem saber una vegada més doncs, això, quan estarà oberta la 
primera fase?. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, este matí hem estat el regidor d’urbanisme en la Direcció de l’obra i 
estan acabant de posar la cera per lo que es el borde entre l’últim tram i Costa i Borràs, 
on està la pizzeria Mistral, i pràcticament això i el remat de les escales, doncs 
aproximadament queden 8 o 10 dies de feina. I aleshores sense els elements 
estructurals que son les faroles i bancs, serà netejat i obert al públic per a gaudir i poder 
passejar, es a dir, se compleix el termini i per a aquests Nadals estarà obert. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies senyor Alcalde. Bé, un altra. Ja també en el ple passat li vam 
recordar que el veïnat del carrer les Ànimes està un poc malhumorat i es donen moltes 
queixes per el poc enllumenat que té el carrer, ja li vam dir la pregunta i vostè ens va dir 
que estaven en fer que hi hagués més enllumenat. Com està el tema?. 
 
Sr. Alcalde.- Els serveis tècnics han demanat el canvi de lo que son, es a dir, se 
mantenen els bàculs de les faroles i se canvia tot lo que es la peça de dalt en 
enllumenat de 240 wats. El servei o servir aquestes peces en los abastedors, tarden de 
2 a 3 mesos. S’està intentant accelerar lo màxim i si no ho han reposat, ho anaven a 
reposar una o dos faroles que faltaven que per motius de obres, encara que siguen poca 
potència, però que al menys donen el enllumenat corresponent, es a dir, que el ingenier 
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de serveis tècnics està detràs i es problema de que servisquen les peces estes per a 
substituir-les. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. Ja com un prec si se’l vol entendre, doncs bé, felicitar perquè 
ens han vingut de molts de pares i mares felicitar a la regidora de Joventut en el fet de la 
festivitat de Santa Catalina i no, també ho recolzem nosaltres, moltíssims pares ens han 
dit que bé, que fessem este prec i felicitar a la regidora i a vostè com a Alcalde per la 
iniciativa, la bona iniciativa que van tindre en obrir el cine, el JJ, en eixa festivitat i que 
nosaltres en la edat que tenim també vam gaudir lo que és este dia tan bonic per als 
xiquets. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. 
 
Sr. Fontanet.- I després també, un altre prec li voldria fer. Una vegada en funcionament 
el pàrking del Pilar, amb l’ampliació horària fins a les nou de la nit, que ha estat molt 
bona aquesta iniciativa, hem vist que falten alguns serveis com potser la instal·lació 
elèctrica o els lavabos. Només fer-li el prec de que en lo màxim possible, perquè al ser 
públic doncs gent gran o xiquets doncs ha vegades si que necessiten un lavabo i la 
persona que està treballant allí, doncs la instal·lació elèctrica. 
 
Sr. Alcalde.- Al ser un pàrking compartit i que inicialment es semi, diguem privat i públic, 
en el sentit de que l’hem tingut que compartir, doncs lògicament no es com el de La 
Mera, en el que la pròpia llicència d’activitat exigia el haver el servei corresponent. 
Aleshores ho tenen que fer per part de la Brigada de Serveis, estem en ello, no tan sols 
per la gent que treballa allí sinó també per al públic que en un moment ho puguen 
necessitar. Quan puguessem ho.... , son conscients.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies senyor Alcalde. Ja per últim ens han passat de l’Associació de 
Veïns Migjorn un paràgraf per a comentar-ho i fer-li un prec. Que la Generalitat 
Valenciana ha procedit a l’execució forçosa de l’ordre de cessament de les emissions de 
televisió mitjançant l’apagada i precinte dels equips corresponents dels repetidors de la 
serra Carrasqueta al terme municipal de Xixona, propietat d’Acció Cultural del País 
Valencià, impedint la recepció dels programes de la corporació catalana de radio i 
televisió al País Valencià, com potser TV3 i Canal 33. L’Associació de Veïns Migjorn vol 
manifestar el seu rebuig al dit tancament així com la denuncia de la política envers de la 
nostra llengua que porta la nostra Generalitat. Lleva aquestes emissions per potenciar 
les seues baixes de qualitat i plenes de castellanismes. Sí a la nostra llengua i sí a la 
llibertat d’expressió. M’han fet el prec com a regidor de transmetre-li això i així està. 
 
Sr. Alcalde.- Les arreplegarà l’Alcaldia i evidentment aquells regidors que vullguen 
sumar-se els adreçarem a donar, els que realment vullguessem, el suport a Acció 
Cultura i per tant a la llibertat d’expressió. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies, senyor Alcalde.  
 
Sr. Alcalde.- Regidora senyora López. 
 
Sra. López.- Gràcies senyor Alcalde. Bé, sí, a aquesta regidora també li ha pregat 
l’Associació de Veïns Migjorn que faigue unes quantes preguntes al ple. Fa uns dies va 
tindre lloc a València una conferència sobre el canvi climàtic, i relacionat amb aquest 
tema li faré algunes preguntes. La Generalitat ens ha fet partícips d’aquesta reunió o de 
les seues conclusions i repercussions en l’àmbit del país valencià?. 
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Sr. Alcalde.- De moment no, no sé si les conclusions arribaran en el seu moment en 
alguna edició o en alguna recomanació, però de moment no ha arribat res. 
 
Sra. López.- I a nivell local, quines mesures te pensades l’Ajuntament en favor 
d’aquesta política medi ambiental?. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, des de la regidoria de Serveis i enguany en Nadals ja s’aplica una 
política restrictiva en l’enllumenat. S’ha anat canviant i per tant també en el seu horari de 
funcionament. D’alguna forma en lo que tenim més esperança i d’alguna forma donar un 
pas endavant es en l’aplicació de l’Agenda 21 i que per part de la regidoria corresponent 
abans d’acabar el mes de gener, hi haurà un acte públic en el que se presentarà ja 
l’Agenda 21 i posar-se en marxa d’alguna manera. Fa pocs dies estàvem, presentàvem 
el pla acústic i este també s’ha complit dins d’eixa activitat des de la regidoria de medi 
ambient que s’està portant a terme. I totes aquelles mesures que poc a poc o d’alguna 
manera en énfasis major o menor sigue o vaigue en la linea a lo que es els serveis 
municipals en l’estalvi energètic, i continuarem així. I en la instal·lació de plaques en 
aquells edificis que de nova creació municipal anessem a portar a terme.  
 
Sra. López.- La depuradora, ens pot informar de quina categoria serà i si podrem tornar 
a utilitzar l’aigua residual?. 
 
Sr. Alcalde.- De moment es secundària, no tenim cap novetat al respecte i de moment 
doncs no es pot reutilitzar fins que no tinguem el tercer cicle. 
 
Sra. López.- I parlant d’aigües residuals, com quedarà l’antiga claveguera que va de la 
plaça Sant Valent al Passeig?. Tenim noticies que serà clausurada, es cert?. Com se ho 
faran les vivendes que ara desaigüen en aquell lloc?. 
 
Sr. Alcalde.- Permetrà que d’alguna manera, els tècnics encara no tenen una decisió 
presa, no es una solució fàcil, ho estan estudiant, porta el seu temps, algun regidor me 
ho ha preguntat i no es canviar simplement el tub de un tamany per un altre ni canviar-lo 
o desviar-lo per un altre carrer,  i aleshores en el moment en que tinguen pressa els 
tècnics la decisió, la farem pública i la comunicarem als portaveus. 
 
Sra. López.- Res més, gràcies senyor Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Senyora Fernández. 
 
Sra. Fernández.- Moltes gràcies senyor Alcalde. Bé, jo li voldria fer una pregunta. Fa 
uns mesos el portaveu del Partit Popular li va preguntar per l’estat del mercat. Vostè ens 
va dir que no instigarem i que els deixarem fer la feina, que ja parlarien en els 
comerciants del mercat i arribarien a un consens. A quin consens ha arribat i quina 
solució volen adoptar veient com està la situació actualment?. 
 
Sr. Alcalde.- De moment encara no hem continuat amb les conversacions, estem en el 
moment en que vam dir, sempre que quan acabaríem les obres del passeig 
emprendríem les obres del mercat i estem en la mateixa situació que estàvem. 
 
Sra. Fernández.- Un altra. Dins de les vint propostes que van presentar davant 
l’Ajuntament, una indicava que s’habilités un servei per a portar la compra que fes la 
gent a casa. Considera que aquesta mesura no beneficia al mercat?. 
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Sr. Alcalde.- Sí. 
 
Sra. Fernández.- I quina es la veritable raó per la qual vostès no la van acceptar?. 
 
Sr. Alcalde.- Doncs perquè no entrava dins del projecte de govern i es una mesura 
econòmica que d’alguna forma creiem discriminatòria respecte a altres comerços ubicats 
en altres llocs. Es un servei que d’alguna manera la gestió pròpia del mercat la te que 
portar a terme. 
 
Sra. Fernández.- I han buscat alguna alternativa?. 
 
Sr. Alcalde.- No. 
 
Sra. Fernández.- Doncs bé, per a finalitzar el que li pregaria seria que donessen 
solucions immediates tant al mercat, bé, als venedors que hi han dins del mercat com al 
propi mercat com als comerciants de tot Vinaròs, ja que sense haver començat les obres 
ni del mercat ni de la plaça Sant Valent ni res d’això, doncs el comerç s’està anant a 
pique. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, jo lo que sí que demanaria, ho he dit en alguna roda de premsa, i 
sempre poso el mateix exemple, i es el següent, es a dir, nosaltres sí que creiem en el 
comerç de Vinaròs, sí que creiem en el mercat de Vinaròs, la regidoria de Comerç, 
Joventut, Cultura, Educació, etc... per primera vegada hem presentat una campanya 
potent i forta per al comerç de Vinaròs en aquestos Nadals. Clar, ens estem plantejant 
eixe esforç que fa el equip de govern de potenciar el comerç de Vinaròs. Pense vostè 
que si el senten o els estan sentin contínuament, des de, inclòs la pròpia Associació de 
Comerciants, que en Vinaròs no es pot aparcar, mentida, el pàrking de Río Cuarto per 
les tardes està vuit. Tenim... (canvi de cinta) .....majoritàriament i cal estudiar-lo d’alguna 
manera un poquet fina, pobles com Sant Jordi, pobles com Càlig. Ens diuen els 
comerciants que son els que més protesten i els que ja no venen. Baixen de Canet i 
baixen de altres pobles. Nosaltres continuarem en la mateixa línia, recolzant, apoyant i 
fent campanyes de promoció del comerç de Vinaròs. I jo els demanaria, jo els demanaria 
simplement, simplement que no utilitzen políticament el mercat de Vinaròs ni els 
comerciants de Vinaròs. No res més, no els demanaria res més. 
 
Sra. Fernández.- Vale, una altra coseta. No som nosaltres, el Partit Popular, els que 
estem creant este rumor, vull dir, que ja son els propis comerciants, si no en el Diariet de 
la setmana passada ja hi havia una carta oberta dels comerciants de Vinaròs, de 
l’Associació de Comerciants en la que exposaven les seues queixes, no?. I també hi 
havia una altra carta referent al mercat. Vull dir, que no diguen que som nosaltres els 
que ho estem perjudicant tot perquè això no es veritat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Vaig a fer un aclariment des d’Alcaldia i de cara a ampliar el horari dels 
aparcaments i en particular de la plaça de Río Cuarto. Vaig dirigir al president de 
Comerciants, perquè no tenia el horari d’obertura i tancament dels comerços, per tal de 
que els dies festius, els diumenges, es reforcés i estigués obert un pàrking que en 
diumenge està, roman tancat. La meua sorpresa, menys mal que vaig preguntar, era 
que tan sols el comerç de Vinaròs estava obert el diumenge 23 i el diumenge 30. Ja 
havíem contractat el diumenge 9, el diumenge 16, el dia 6 de desembre, per tal de 
facilitar la tasca del comerç i del mercat de Vinaròs. Lògicament, lògicament, crec que 
campanya de promoció del comerç de Vinaròs, evidentment que la te que fer 



 

16/21 16

l’Ajuntament. Lo que jo dic es que simplement, l’Ajuntament la fa i ha apostat més fort 
que mai. A lo millor caldrà mirar si tota la contra campanya, doncs a lo millor desfà els 
efectes tant positius que pensàvem i continuem pensant que per ràdio, televisió, premsa, 
etc, etc, estem potenciant. Senyora Medina. 
 
Sra. Medina.- Moltes gràcies senyor Alcalde. Tornant a les 20 propostes que nosaltres 
vam fer des del Partit Popular, que vostè qualifica com a populistes i nosaltres 
qualifiquem com a posició constructiva. Referent a eixos 20 policies que va haver molta 
güasa, no sé si per part, de qui sigue, del senyor Beltrán, de qui sigue, en que no havien 
sapigut dotar el salari d’eixos policies, que vostès diuen que val 44.000 euros, i nosaltres 
veiem que de salari base un  policia local, cobra de salari base 8.600 €, de complement 
de destí 4.800 € i de complement específic 10.600 €, lo que puja uns 24.000 €, la 
pregunta és molt fàcil. Dels 24.000 €, com és que diuen que cobren 44.000?, o és que 
uns cobren 24 i els altres cobren 44?. 
 
Sr. Alcalde.- Perdone, jo crec que avui de policia, me perdonarà, estem, perdone, jo 
entenc que porte la pregunta preparada, jo li demano senyora Mar, que ja li la 
contestaré per escrit, ve Nadal i el tema de policia crec que una vegada  més, es que 
això es la pèrdua de la brúixola total, vull dir. Acaben de votar en contra de la 
Comissaria de Policia per a Vinaròs i ara me venen en lo que val un policia, per favor, jo 
del tema de policia, per favor, li ho demano encomanant-me ara que estem molt prop de 
Nadal, faiguem este regal de Papa Noel, encara que siga.  
 
Sra. Medina.- Una segona proposta que es va fer des del Partit Popular, espero que 
esta me la conteste, va ser la infermera escolar. La meua pregunta es la següent, vostè, 
com és que el equip de govern tampoc va posar dins dels pressupostos la infermera 
escolar?. 
 
Sr. Alcalde.- Per què jo, Librada per favor, per què jo crec firmament en el nostre 
President de la Generalitat Valenciana i en la seua promesa electoral en que 
començarien la passada legislatura per les escoles infantils dotar-les d’infermera. La 
gran Generalitat que començe i si no arriba la gran Generalitat, arribarà quan puga la 
menuda o la mini Generalitat. 
 
Sra. Medina.- Depèn dels Ajuntaments de cada localitat, però, insisteixo, vostè va 
preguntar a la comunitat educativa si era interessant o importava molt als xiquets?. 
 
Sr. Alcalde.- Jo vaig actuar igualment que el senyor Francisco Camps. No ha preguntat 
a ningú el senyor Camps, a nosaltres la comunitat educativa, la comunitat educativa no 
s’ha dirigit. La comunitat educativa d’aquest poble sap l’esforç que fa l’Ajuntament de 
Vinaròs. Li tinc que recordar 300 mil euros més 100 mil euros per adequació per a les 
aules prefabricades, més tot el que ens està venint ara per les deficiències de les aules 
prefabricades i per els elements que no se doten en estes aules prefabricades, des de 
mesures de seguretat, timbres, portes, arbres, bancs, gronxadors, etc, que son 
demandes totalment i absolutament demandades per part del col·legi nº 5 i de l’aulari del 
Foguet i que naturalment la corresponent Conselleria de Cultura i Educació ens diu que 
això li toca a l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
Sra. Medina.- Una rectificació i acabo en seguida. Vostè no ha acceptat, o l’equip de 
govern no ha acceptat una proposta per què no l’accepta abans la Generalitat 
Valenciana, dins dels pressupostos l’Ajuntament de Vinaròs?. 
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Sr. Alcalde.- No, no. Jo li he dit, jo li he dit que esta necessitat que vostè creu tan 
prerentoria l’ha portat el Partit Popular, no l’ha portat la comunitat educativa. Però jo crec 
que en les deficiències que tenen els centres educatius del municipi, jo crec que son 
més prioritàries altres ajudes que esta en particular. I de sensibilitat per a l’educació, 
doncs la veritat, de moment i ara en excedència no, però és un professional i sap i 
sabem molt bé les necessitats que tenim i que els professionals de l’educació en totes 
aquestes mancances doncs fan molt més de lo que poden.  
 
Sra. Medina.- Es que no és per a l’educació, la infermera escolar. Estem parlant per a 
donar una atenció als xiquets. I jo li torno a dir, no es que el Partit Popular la va donar, li 
estic preguntant si vostè, primer, ho ha consultat, ja que no ho ha consultat en nosaltres, 
perquè en nosaltres no ho ha consultat. Ho ha consultat en la comunitat educativa?, me 
diu que no. Ho ha consultat en los pares si creuen que és molt important en les 
AMPES?, ja veig que no. Simplement. 
 
Sr. Alcalde.- Mire, li vaig a posar un exemple, li vaig a posar un exemple per a vore com 
està la situació i lo que demanden els centres educatius. Els centres educatius demanen 
instal·lacions, col·legis, no aules prefabricades. Es a dir, hi han temes, hi han temes que 
me toquen la fibra sensible, mire per a on. A vostè li la pot tocar la sanitat que és la seua 
professió i a mi l’educació que és la meua. I que en un institut hi hague un bedel i mig, i 
que en un institut estiguen tombades les valles, que en un institut no hi hague seguritat, 
que en un institut estigue la gent arremontonà, que en un institut no hi hague 
absolutament o pràcticament rés més que la voluntat dels mestres, me pareix una poca 
vergonya, i perdone que li ho digue, demanar una infermera escolar. No els he perdut, 
tranquils. 
 
Sra. Medina.- Jo penso que jo a vostè no li he parlat d’aquest forma per a que vostè em 
parle aixina, però bé, no passa res. Després una altra cosa li volia comentar, penso. Li 
volia comentar, vostè diu que no es mereix una oposició com la que té des del Partit 
Popular,... Jo penso que nosaltres sempre ens dirigim a vostè en tot el respecte del 
mon. Després, volia saber, vostè pensa que vostè a nosaltres es dirigeix en el mateix 
consens que nosaltres intentem fer-li a vostè?, m’explico. Vostè sap que des del Partit 
Popular estem fent des del registre d’entrada una sèrie de qüestions que avui per avui, a 
lo millor és que no es sabedor, que avui per avui no se ens ha contestat d’aquestos 
nous regidors que hi han aquí?. 
 
Sr. Alcalde.- Ja li contestaré, si hi ha algo pendent li contestaré, no es preocupe. 
 
Sra. Medina.- Espero que així sigue. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Gandía. 
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies senyor Alcalde. Ho faré molt curtet. La biblioteca, la 
biblioteca del carrer Pilar ja està escripturada a nom de l’Ajuntament o encara és 
propietat d’una empresa constructora?. 
 
Sr. Alcalde.- La biblioteca funciona a ple rendiment. És un èxit. La gent està 
contentíssima. I la tenim feta, encara que al Partit Popular li sàpigue mal. 
 
Sr. Gandía.- Està escripturada a nom de l’Ajuntament o encara és propietat d’una 
empresa constructora?. 
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Sr. Alcalde.- Escolte, es que vostès en les escritures, no ho sé. Els seus pares al final 
tremolaran, perquè abans de que s’en vaiguen, la escriptura, la escriptura. Mire vostè, 
com la escriptura de la Comissaria de Policia, vostè imagine que per la escriptura, o per 
lo que vostè digue que li faigue falta, haiguessem estat tres anys sense la biblioteca. 
Doncs mire, falte la escriptura o no falte la escriptura, ens dona exactament igual. I a la 
gent que va a la biblioteca, pregunte’ls vostè si cada un que entra allí, quan entra a 
utilitzar-la li pregunta; què teniu la escriptura?, i si no la tenen se’n van cap a casa, ni 
preguntar-ho.  
 
Sr. Gandía.- Possiblement no pregunten si tenen la escriptura, però si no tenen la 
escriptura i la biblioteca encara és propietat d’una empresa constructora, li tindran que 
agrair a l’empresa constructora que estigue a la biblioteca i no li ho tindran que agrair a 
este equip de govern. Té la biblioteca llicència d’activitat?. 
 
Sr. Alcalde.- Nosaltres a l’empresa que ha construït la biblioteca, evidentment que li ho 
agraïm, evidentment que sí, no podria ser d’un altra manera. Què m’ha preguntat?. 
 
Sr. Gandía.- Si la biblioteca té llicència d’activitat?. 
 
Sr. Alcalde.- Doncs li ho contestaré, però no ho sé. Tampoc m’importa molt, m’explico. 
Vull dir, la cultura, el anar allí, està per damunt. 
 
Sr. Gandía.- Si no té llicència d’activitat, que no la té, i vostè ho acaba de reconèixer 
implícitament, si passa alguna cosa, qui és el responsable?. 
 
Sr. Alcalde.- Què vol que li digue, l’Alcalde, va, l’Alcalde, per a xulo, jo. 
 
Sr. Gandía.- En l’últim ple, parlant ara, canviat al tema de l’auditori, vostè va dir que el 
Bloc havia assistit a reunions on l’arquitecte explica les millores i es tracta el projecte. 
Ens pot dir a quantes d’aquestes reunions, on anat el Bloc i altres entitats culturals, ha 
estat convidat el Partit Popular?. 
 
Sr. Alcalde.- Van estar una vegada invitats i no van vindre.  
 
Sr. Gandía.- Vostè sap que no. 
 
Sr. Alcalde.- Jo li dic que sí. 
 
Sr. Gandía.- Doncs serà la tarara sí la tarara no. 
 
Sr. Alcalde.- Evidentment. 
 
Sr. Gandía.- Finalment, finalment, l’únic que li dic i vull acabar ja, es que en el mes de 
setembre nosaltres vam presentar pel registre d’entrada una proposta per a fer, per a 
reunir-mos en l’equip redactor que va ser a finals del mes de setembre, fa ja, doncs 
pràcticament farà tres mesos a finals d’este mes, encara no ens han contestat, nos ens 
hem pogut reunir, no hem vist cap projecte de l’auditori, i per tant ens agradaria saber si 
vostè es compromet davant d’aquest ple en que al Partit Popular se li convocarà una 
reunió en l’equip redactor?. 
 
Sr. Alcalde.- Me ho pensaré, perquè vostès entre directors d’obra cessant-los i tot això, 
me fan una mica de temor, però me ho pensaré, no es preocupe. 
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Sr. Gandía.- A nosaltres ens agradaria reunir-mos per a que el director d’obra no 
s’equivoqués com ha fet en el passeig, i així després no demanar-li el cessament. 
 
Sr. Alcalde.- Evidentment senyor Gandía, si ens surt un altre problema en el passeig, li 
juro que li anem a consultar-lo i a portar-ho allí per a que insitu done immediatament la 
solució. 
 
Sr. Gandía.- Possiblement si, no a mi, per supost, que jo d’arquitectura no en sé, però al 
grup... A mi no em costa res reconèixer que jo no sé de coses. Vostès son els que diuen 
que saben de tot. A mi, es a dir, possiblement si al passeig ens haguessen consultat al 
Grup Municipal Popular en conjunt no haurien passat els imprevistos que els estan 
passant ara. No s’en riuen, no s’en riuen. Els imprevistos, els imprevistos que vostès no 
han previst ens han costat per ara 2 milions d’euros als vinarossencs. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Preguntava algo senyor Juan?. 
 
Sr. Juan.- Sí, moltes gràcies senyor Alcalde, i lamentar que s’ens han fet aquestes 
hores per a aclarir lo que en el debat del punt de la comissaria no ha donat opció perquè 
vostè ha volgut concluir. Quan ha tingut la oportunitat... 
 
Sr. Alcalde.- Estem en precs i preguntes. 
 
Sr. Juan.- Li faig un prec. Puc continuar?, gràcies. Ho dic perquè senzillament lo que li 
ha estat plantejant el Partit Popular és la possibilitat d’incloure una clàusula que en el 
cas que el solar no tingués ús per part del Ministeri, pogués revertir com el resto de 
cessions fem a altres Administracions per a la titularitat municipal. Ha tingut la 
oportunitat de buscar el diàleg i el consens i demostrar que este govern actual en 
minoria realment té eixa voluntat i demostra la capacitat de diàleg. No l’ha buscat, s’ha 
tancat en banda i ha dit; tirem avant el punt encara que sapiguem que per este fet no es 
dona peu a parlar. Mire, simplement era retirar el punt. Quina pressa hi ha després de 
tres anys que ens promet una comissaria i no ha arribat, quina presa hi ha ara?. Retire 
el punt i haiguessem parlat. Ara ja sé que és una mica tard, però bé, no vulgue culpar-
nos de que la comissaria la rebutgem nosaltres, quan sap de sobra que aixina no ha 
sigut... 
 
Sr. Alcalde.- Per favor. 
 
Sr. Juan.- No, no, cap remordiment. Simplement és la matisació del fet... gràcies senyor 
Alcalde. Però per a que veige que encara que no vulgue estem en àmbit de treball i 
esperit constructiu, sí que li vull fer un prec. Un prec que be condicionat a que durant 
molt dies i degut al seu ego, un poc absolutiste que té, de que és capaç de portar 
endavant tots els projectes per a Vinaròs, i jo li he qualificat i ho reitero com a que aporta 
mini solucions, i entre elles la mini guarderia, i així li ho vaig dir, i li ho he dit públicament. 
Vaig a fer-li un prec, i li faig un prec perquè considero que davant la natalitat que té el 
poble de Vinaròs i preveient un centro educacional infantil de 0 a 3 anys, estem en una 
possible, en una possible situació d’aproximadament la escolarització per a estos 
menors de 0 a 3 anys, d’aproximadament 1000 persones. Si fem una guarderia de 65 
places, recull 6,5% de la possibilitat, el 6,5% de la capacitat de 0 a 3 anys. Li estic dient 
això i no ho agarre com una crítica si no perquè el que vull concloure finalment és una 
proposta de anar a buscar allò que mereix el poble de Vinaròs, que és una duplicació 
com a mínim d’aquesta guarderia. Sap què en comissió d’urbanisme i sap que varies 
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vegades li hem reiterat la possibilitat de si esta guarderia es pot duplicar?. Ens ha dit 
que sí. Com a projecte es pot duplicar, es poden fer més número d’aules. Li anem a fer 
una proposta senyor Romeu, senyor Alcalde, li anem a fer una proposta per a que veige 
el esperit constructiu del Partit Popular i d’este grup municipal. Perquè vostè en el tema 
d’educació considero que ho acceptarà. Mire, hem estat consultant-lo, hem estat mirant 
altres parvularis, altres guarderies, altres centres educacionals infantils de 0 a 3 anys 
que s’han negociat en altres municipis de la província de Castellò, i a través de la 
Conselleria de Benestar Social, a través de la Conselleria de Benestar Social i l’Institut 
de la Dona se pot financiar el 50%, se pot financiar el 50% de l’obra civil del recinte. Per 
tant, li pregaria, i ahí és on volia arribar, li pregaria que aquesta guarderia que hem 
qualificat que no aporta suficient solució al nostre municipi, encara que sap que hem 
votat a favor... 
 
Sr. Alcalde.- La pregunta senyor Juan?, perquè son les dotze. 
 
Sr. Juan.- És un prec, ja ho sé. Lamento l’horari, però jo crec i considero que això és 
molt important.  Estic explicant. Si no me deixen. Vostès es que damunt que no 
demanen col·laboració, damunt no volen ni faciliten que hi hague col·laboració. Per 
favor, considero que en este tema és molt important. Per tant, li estic pregant el tramitar 
un projecte que duplique la capacitat d’esta guarderia, d’este centro d’educació infantil 
per a poder cobrir les expectatives d’esta població que tenim i poder obtenir la 
financiació, ja que una part l’hem tinguda gràcies a un conveni urbanístic i l’Ajuntament 
ja la portada, per vore si l’altre 50% ens el pot facilitar, com li he dit, la Conselleria de 
Benestar Social. Perquè com suposo que s’hauran d’informar i deu de ser l’obligació 
d’aquest equip de govern vore totes aquelles ajudes que hi han per al funcionament, dic 
ajudes i subvencions per al funcionament d’aquest recinte. Perquè clar, dins de pocs 
dies, a vostè ja li ho han preguntant, com ho planifiquen?. Doncs bé, ja haurem d’estar 
informats de com estan les línies d’ajudes per a l’escolarització d’aquestos menors de 0 
a 3 anys i quines aportacions fa la Generalitat, que en este cas, i vostè sap que hi han 
moltes, o no ho sap?. Ho sabia o no ho sabia això, senyor Romeu?. Sí. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Jo crec, perdonem vostè, però crec que respecte a la comissaria ja està 
reaccionant de la patinada que ha pegat el Partit Popular esta nit en este ple. 
Evidentment, ara ja van “las composturas varias” al respecte. Però bé, és la votació que 
ha fet el Partit Popular i té que assumí davant del poble de Vinaròs, encara que sigue 
per una vegada, la responsabilitat que té en aquest assumpte. I sense comentaris. I 
respecte a la mini guarderia, escolte, si van estar treballant tant, si van estar mirant tant 
els pressupostos i van posar les famoses 20 propostes, escolte, haigués pogut posar la 
21, que haigués sigut la guarderia. O es que ara a més de les 20 a mesura que li van 
sortint les coses les va apuntant al ple?. No es preocupe. En el mes d’abril surten les 
ajudes.  
 
Sr. Juan.- Mire, eixa és la voluntat i el talant  que volia que demostrés. És a dir, a 20 
propostes, a 20 cap a sigut acceptada i ara aquesta diu que si l’haiguessem incluit 
estava acceptada. Jo crec que esta és ... 
 
Sr. Alcalde.- No, no, perdone. No me tergiverse el que dic jo. Jo no li he dit això. Jo li he 
dit que si tant va pensar en les propostes i tant important era la de la guarderia, l‘haigués 
tingut que posar la 21. No, 20 i ara ens va traient les coses. Jo simplement li he dit, l’he 
deixat explicar-se perquè estem prop de Nadal, però l’haigués pogut interrompre i dir-li 
que les ajudes ja sabem que surten al mes d’abril.  
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Sr. Juan.- Per què no la van demanar l’abril passat, senyor Romeu?. La guarderia, en 
teoria, vostès ja la ficaven cara a les eleccions que eren promeses complides. Per què 
no la van demanar a l’abril passat?, si ho sabien. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan, per favor. Son les dotze, que ens tancaran. Vol que 
prorroguéssim el ple a any nou?. Ja?. Acabem?. Bona nit i bon Nadal a tots. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les vint-i-tres hores i cinquanta-cinc minuts del dia tretze de 
desembre de dos mil set, de la qual cosa, com a secretari accidental, estenc aquesta 
acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.  
 
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 


