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02/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE 
GENER DE 2008.  
 
A Vinaròs, sent les veintiuna hores del dia vuit de gener de dos mil vuit, 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 per la secretària accidental, Sra. Mª Carmen Redó Solanilla i el Sr. 
viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza i dels següents senyors regidors: 
 
PSPV-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, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 
3-12-07 I 21-12-07.- Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió 
celebrada el dia 3-12-07 i de l’acta de la sessió celebrada el dia 21-12-07, que 
prèviament s’ha distribuït a tots els membre juntament amb la convocatòria i l’ordre 
del dia de la present sessió. 
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El Sr. Alcalde pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació 
als esborranys de les actes assenyalades. 
 
No havent-se fet cap observació, s’aproven per unanimitat les actes de les sessions 
extraordinàries dels dies 3-12-07 i 21-12-07  
 
 
 
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 28 
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 desembre de 2007 de decrets dictats per l’alcalde, així com els 
incorporats com annex corresponents al mes de novembre de 2007.  
 
 
 
3.- PROPOSTA PER A DESIGNAR AL REGIDOR JUAN ANTONIO BELTRÁN 
PASTOR COM A REPRESENTANT D’ESTE AJUNTAMENT AL CONSELL 
ESCOLAR DEL COL.LEGI D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Nº 5.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Educació de data 19 de desembre de 2007.  
 
Vista la propuesta de la Concejala de Educación: 

 
Vista la necesidad de designación de representantes del Ayuntamiento en los 
diferentes Consejos Escolares de los centros no universitarios sostenidos con fondos 
públicos existentes en Vinaròs. 

 
Siendo como es que por acuerdo del Pleno de la Corporación Local de fecha 11 de 
septiembre de 2007 se acordó nombrar a los representantes del ayuntamiento en los 
citados Consejos Escolares de todos los centros educativos de Vinaròs sostenidos 
con fondos públicos y no universitarios, a excepción del Colegio de Educación Infantil 
y Primaria nº 5 de Vinaròs. 

 
Vista la propuesta de la Concejala de Educación a la Comisión Informativa de 
Educación que proponía designar al concejal D. JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
como representante de este Ayuntamiento en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria nº 5 de Vinaròs para formar parte del Consejo Escolar de dicho centro. 

  
Visto el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión Informativa de Educación 
celebrada en sesión ordinaria el 14 de diciembre de 2.007, se PROPONE al órgano 
competente, el PLENO del Ayuntamiento, la adopción del siguiente acuerdo: 

 
“Primero.- Designar al concejal D. JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR como 
representante de este Ayuntamiento en el Colegio de Educación Infantil y Primaria nº 
5 de Vinaròs para formar parte del Consejo Escolar de dicho centro.” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la 
propuesta transcrita precedentemente. 
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4.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 
AMB REFERÈNCIA 31 DE DESEMBRE DE 2006.- Atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Governació de data 11 de desembre de 2007. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 29 de novembre de 2007: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 

 
El Alcalde Presidente al Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Atendido que las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de 
todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición. 
 
Atendido que de los Inventarios previstos en la ley quedará en todo caso un ejemplar 
en la Corporación y otro en poder de la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma. 
 
La rectificación del Inventario se verificará anualmente y en ella se reflejarán las 
vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. 
 
El Pleno de la Corporación, será el órgano competente para acordar la aprobación 
del Inventario ya formado, su rectificación y comprobación. 
 
Visto lo que disponen los arts. 17, 31, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de julio y 86 del R.D.L. 781/86 
de 18 de abril y art. 32-1 y 4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas y el informe jurídico. 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, con referencia a 31 de diciembre de 2006. 
 
Segundo.- Trasladar copia del mismo a la Subdelegación de Gobierno y a la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.” 
 
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).  
 
 
 
5.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.-EXPROPIACIÓ DEL CARRER CAPITÁN CORTÉS.- Pel Sr. alcalde es dóna 
compte de la urgència de l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència 
aprovant-se per unanimitat. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 7 de gener de 
2008.  
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Atés l’informe proposta de la TAG d’Urbanisme de data 3 de gener de 2008. 
 
M. Carmen Redó Solanilla, Técnico de Administración Gral. en relación con el escrito 
presentado por la mercantil MEPOL 1.998 SL, reg. de entrada 26.12.07, en relación 
con el expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la 
urbanización de la Calle Capitan Cortes. 
 
INFORMO 
 
Primero. El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 10 de octubre de 
2.007, adoptó entre otros el acuerdo de aprobación del proyecto de urbanización de 
la calle Capitán cortes, así como la expropiación individual para cada una del as 
fincas afectadas pro el proyecto. 
 
Segundo. La mercantil MEDOL 1998 SL, ha presentado hoja de aprecio, por importe 
de 3.409,61 euros/m2, lo que equivale a un precio de mercado de 565.995,26 euros.  
 
Tercero.  Por el arquitecto técnico municipal se emitió Informe según el cual: 
 “.......................................................................................................................... 
procede  revisar y actualizar la valoración  municipal de fecha 10 de Noviembre de 
2006, en base a los siguientes  criterios : 

 
• Que ya han transcurrido dos años desde la fecha que se realizó la valoración y 

procede realizar su revisión. 
• Que se tienen que incluir el resto de terrenos no contemplados en un principio 

hasta contabilizar la totalidad de la parcela.  
• Procede también  revisar los bienes afectados como son el  resto de vallado no 

considerado y la jardinería no contemplada en el informe original. 
 

“BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DE LA CALLE CAPITÁN CORTÉS. 
 

TERRENO  nº2 
“............................................................................................................................. 
procede revisar y actualizar la valoración  municipal  de fecha 10 de Noviembre de 
2006, en base a los siguientes criterios : 

 
• Que ya han transcurrido dos años desde la fecha que se realizó la valoración y 

procede realizar su revisión. 
• Que se tienen que incluir el resto de terrenos no contemplados en un principio 

hasta contabilizar la totalidad de la parcela.  
• Procede también revisar los bienes afectados como son el resto de vallado no 

considerado y la jardinería no contemplada en el informe original. 
 

TERRENO Nº: 2 Propietario: MEPOL 1998 SL 
Ref. Catastral: 5223921 FINCA: URBANA  
Uso actual: VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Clasificación Urbanística: SUELO URBANO  

 Calificación del terreno a expropiar: ZONA VIARIA 
 Superficie: 580.00 M2 
 

Lindes: NORTE: Actual Calle Capitán Cortés 
 SUR: Terreno de referencia catastral 5223922 
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 ESTE: Carretera de Costa Sur 
 OESTE: Actual Calle Capitán Cortés. 

 
DESCRIPCION DE LOS BIENES A EXPROPIAR 
 
Descripción Medición Precio 

unitario 
Total 

Vivienda 166.00 m2  114.573.20 € 
Vallado   96.00 Ml 90.00 € / Ml 8.640.00 € 
Jardinería 480.00 m2. 12.00 € / Ml      5.760.00 €
------------------------------------------------------------------ --------------- ---------------- ---------------- 
------------------------------------------------------------------ --------------- ----------------- --------------- 

Total valoración:  128.973.20€ 
 
DESCRIPCION DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR 
 
Descripción Medición Precio unitario Total 
Terrenos Viarios 580.00 m2 660.00 €/m2   382.800 €
    
    
    
    
Total valoración: 382.800 € 
 
Tasación bienes + terrenos........................................................….…       511.773.20 € 
TOTAL TASACION .....................................................................…….. .     511.773.20 € 
 
El importe total de la valoración del terreno nº 2 de las parcelas afectadas por la 
urbanización de la Calle Capitán Cortés y sujetas a expediente de expropiación 
forzosa, asciende a la cantidad de QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS ( 511.773.20 € ) 
.............................................................................................................................” 
 
TERRENO Nº 1 
VALOR DEL TERRENO: Se incrementa un 10 % el valor considerado de 180 € / m2. 
por el tiempo transcurrido, lo que representa un calor actual de 198.00 € / m2. 
 
TERRENO Nº:   1 Propietario: Teresa Ribera Pascual 
Ref. Catastral: 5223910 FINCA: URBANA  
Uso actual: GARAJE 
ALMACEN 

Clasificación Urbanística: SUELO URBANO  

 Calificación del terreno a expropiar: ZONA VIARIA 
 Superficie: 51.00 M2 
 
 
Lindes: NORTE: Actual Calle Capitán Cortés 
 SUR: Resto de finca de los que se segregan 
 ESTE: Calle Islas Columbretes 
 OESTE: Actual Calle Capitán Cortés. 
 
DESCRIPCION DE LOS BIENES A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
------------------------------------------------------------------ ---------------- -------------------- -------------- 
------------------------------------------------------------------ ---------------- -------------------- -------------- 
------------------------------------------------------------------ ---------------- -------------------- -------------- 
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------------------------------------------------------------------ ---------------- -------------------- -------------- 
------------------------------------------------------------------ ---------------- -------------------- -------------- 
Total valoración:  ------------------ 
 
DESCRIPCION DE LOS TERRENOS A EXPROPIAR 
Descripción Medición Precio unitario Total 
Terrenos Viarios 51.00 m2 198.00 €/m2   10.098.00 

€ 
    
    
    
    
Total valoración: 10.098.00 € 
 
Tasación bienes + terrenos...................................................      10.098.00 euros.   
 
Cuarto. De conformidad con lo Informado y previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 
de noviembre de 2.007, acordó:  
“............................................................................................................................. 
PRIMERO.- Estimar adecuada la valoración efectuada por los Servicios Técnicos 
Municipales, aprobando las hojas de aprecio presentadas cuyo contenido se 
notificará a los propietarios, los cuales dentro de los diez días siguientes podrán 
aceptar su contenido o rechazarlo, señalando en este caso cuantas alegaciones 
estimen pertinentes aportando cuantas pruebas consideren necesarias en defensa 
de las mismas. 
 
SEGUNDO. Transcurrido el plazo de diez días y en el caso de que el propietario 
rechace el precio consignado en la hoja de aprecio aprobada por el Ayuntamiento, 
se remitirá el contenido del expediente de expropiación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art.31 de la L.E.F.” 
 
Quinto. Notificado el anterior acuerdo a los interesados en el expediente, la mercantil 
MEDOL 1.998 SL a través de su legal representante, presenta escrito , solicitando se 
rectifique el acuerdo adoptado, con la inclusión del cinco por ciento del premio de 
afección sobre la tasación, y que se acuerde la remisión del expediente al Jurado de 
Expropiación Forzosa, por no aceptar la hoja de aprecio aprobada por el 
Ayuntamiento. 
 
Al respecto cabe Informar que efectivamente de conformidad con lo dispuesto en el 
art.  47 de la LEF, debe de incluirse en la valoración municipal el 5% del premio de 
afección. 
 
Por lo que a la vista de los antecedentes e informes del expediente PROCEDE la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º. Incluir el 5% del premio de afección en la valoración municipal referente a la 
expropiación de la Avenida Capitán Cortés. 
 
2º. Remitir el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art.31 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
conforme determinan los Arts. 24 y siguientes de la citada Ley. 
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Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.85 de la Ley, l se designa, para que 
forme parte del jurado provincial de Expropiación a D. José Meseguer Ramón, 
Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
DE 2.- ESTUDI DE DETALL SOL·LICITAT PER HERMANOS RÍO ARCE EN LA 
PARCEL.LA 1 DE LA UE1R03.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de 
l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència aprovant-se per unanimitat. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 07 de gener de 
2008. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme de data 2 de gener de 2008: 
 
“Visto el Estudio de Detalle, tramitado a instancias Hermanos Río Arce en la parcela 
1 de la U31R03. 
 
Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo el día 
17.09.07. 
 
Seguidos los trámites legalmente previstos para su aprobación, 
 
El Presidente de la Comisión informativa de Urbanismo, PROPONE para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación el Estudio de Detalle presentado por 
Hermanos Río Arce en la parcela 1 de la UE1R03.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
DE 3.- ESTUDI DE DETALL SOL·LICITAT PER CONSTRUCCIONES DECO SL EN 
L’AVDA. FRANCISCO JOSÉ BALADA.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la 
urgència de l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència aprovant-se per 
unanimitat. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 07 de gener de 
2008. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme de data 2 de gener de 2008: 
 
“Visto el Estudio de Detalle tramitado a instancias de Construcciones Deco SL en la 
Avda. Francisco José Balada. 
 
Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de urbanismo 03.09.07 
 
Seguidos los trámites legalmente previstos para su aprobación, 
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El Presidente de la Comisión informativa de Urbanismo, PROPONE para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación el Estudio de Detalle presentado por 
Construcciones Deco SL en la Avda. Francisco José Balada.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
DE 4.- ESTUDI DE DETALL SOL·LICITAT PER PROMOCIONES SOCAR SL AL 
CARRER PROYECTO 13.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de 
l’assumpte esmentat. Se sotmet a votació la urgència aprovant-se per unanimitat. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 07 de gener de 
2008. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Urbanisme de data 2 de gener de 2008: 
 
“Visto el Estudio de Detalle tramitado a instancias de Promociones Socar SL en calle 
proyecto 13. 
 
Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de urbanismo . 
 
Seguidos los trámites legalmente previstos para su aprobación, 
 
El Presidente de la Comisión informativa de Urbanismo, PROPONE para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación el Estudio de Detalle presentado por 
Promociones Socar en calle proyecto 13. 
 
A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la propuesta 
transcrita precedentemente. 
 
 
 
DE 5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ PER QUE 
ES REINICIEN LES EMISSIONS DEL REPETIDOR DE LA SERRA DE LA 
CARRASQUETA (ALACANTÍ).- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgencia de 
l’assumpte esmentat. Se somet a votació la urgencia aprovant-se per unanimitat. 
 
Atesa la moció presentada pel Bloc Nacionalista Valencià de data 20 de desembre 
de 2007, per que es reinicien les emissions del repetidor de la Serra de la 
Carrasqueta (Alicantí). 

 
“MOCIÓ PER CONTINUAR VEIENT TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

 
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 
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Amb nocturnitat, per evitar així protestes i testimonis, el govern de la Generalitat 
Valenciana ha dut a terme un fet insòlit a l´Europa democràtica del segle XXI, impedir 
als ciutadans veure lliurement una televisió legal. Per primera vegada en l´Europa 
unida del segle XXI, en una època sense fronteres i quan els ciutadans poden captar 
les emissions de qualsevol televisió del món, un govern ha impedit per la força la 
lliure recepció d'un canal televisiu legal per part d'aquells ciutadans valencians que 
així ho volien.  
Després de més de vint anys de la senyal de TV3 al sud del País Valencià, des de fa 
uns mesos ja no arriba. Els funcionaris de la Generalitat van tancar amb nocturnitat i 
sense avís previ el repetidor que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) té a la 
Serra de la Carrasqueta (Alacantí). 
Acció Cultural del País Valencià com altres entitats i associacions fan pales el seu 
compromís inalterable en favor de la llengua, la cultura i les llibertats democràtiques 
dels valencians i veuen con la Generalitat Valenciana atempta contra la democràcia i 
la llibertat al País Valencià. Igualment la societat valenciana ha de respondre 
contundentment, des de tots els àmbits, a aquesta agressió sense precedents en els 
darrers trenta anys. Aquest fet han de tenir una resposta clara i fer-la extensible a la 
societat civil i a la classe política del conjunt dels Països Catalans a comprometre´s 
plenament en aquesta tasca, la qual no sols és responsabilitat i afecta els valencians 
sinó el conjunt de la comunitat cultural catalana.  
El passat 29 d'octubre la Generalitat Valenciana va sol·licitar el permís del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 2 de Castelló de la Plana per accedir a les 
instal·lació reemissores del Bartolo, repetidor des d´on ACPV emet el senyal de TV3 
per a Castelló. Aquesta comunicació confirma que la Generalitat Valenciana tira pel 
dret, i que l´única intenció que té és tancar absolutamemt tots els repetidors d´ACPV 
i deixar sense el senyal de TV3 a tot el País Valencià. 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Bloc Nacionalista Valencià 
proposem al plenari de l´Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Exigir al Consell de la Generalitat que es reinicien les emissions del 
repetidor de la Serra de la Carrasqueta (Alacantí) que garanteixen als valencians del 
sud l’accés als quatre canals en valencià de la Televisió de Catalunya, i el repetidor 
de la Serra del Bartolo a Castelló i també que es paralitzen totes les actuacions 
administratives i judicials amb les quals es pretén tancar la resta de repetidors i 
castigar injustament la societat civil que ha fet possible aquestes emissions en la 
nostra llengua.  
 
Segon.- Instar el Govern valencià a assegurar la reciprocitat legal i permanent en 
l’intercanvi de tots els canals públics de televisió i ràdio valencians, catalans i balears 
i de qualsevol altre territori amb el qual, segons el dictamen vinculant de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL), compartim la llengua.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Acció Cultural del País Valencià, a la Federació 
de Municipis i Provincies i als respectius grups parlamentaris a les Corts 
Valencianes.” 
 
Sotmès l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el resultat de 11 vots a 
favor (7 vots PSOE-PSPV, 3 vots PVI i 1 vot BLOC), i 10 en contra (PP), per majoria 
acorda aprovar la proposta anterior. 
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6.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
 
Sr. Alcalde.- Regidor senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies senyor Alcalde. Hem vist que en la zona blava del passeig 
Sant Pere i en l'enderrocat convent de Sant Francesc, no hi han màquines de donar 
tiquets. Si no hi ha màquina, s'estan posant multes per no tenir tiquets?. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, en l'espai en concret de l'ex convent, no. Estem, hem cridat en 
contractació a l'empresa per a reorganitzar, donat que s'han llevat unes certes places 
d'aparcament en la zona blava que ocupava el passeig, s'han posat altres. I d'una 
redistribució dels parkímetres, lògicament en aquests llocs que s'han habilitat com a 
nous i vore la proximitat dels que hi havien i evidentment, en l'antic convent s'han 
d'instal·lar dos de nous, un d'entrada i un de sortida, perquè si no el que hi ha al 
carrer Sant Francesc està molt desplaçat en un altre que està també al País 
Valencià, perquè la gent si no els té a prop, doncs evidentment. Però que d'alguna 
manera es fa control però que no es multa en l'espai del convent. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. En el ple d'octubre vam presentar una moció que va ser 
aprovada per unanimitat dels partits per demanar l'adaptació de l'estació de RENFE  
a les persones amb mobilitat reduïda. Em rebut alguna contestació d'ADIF sobre 
aquest tema, que és un dels punts que dèiem a la moció?. 
 
Sr. Alcalde.- Per escrit i dirigit a l'Ajuntament no. Som sabedors que ha passat a 
licitació i que per tant l'execució de les obres, tant esta com la de Benicarló, seran 
aquest 2008. Però bé, és una licitació que fa el Ministeri, per tant ja és una noticia 
ferma, per dir-ho d'alguna manera, el que ja vaja a licitació. Comunicació per escrit 
des d'ADIF a l'Ajuntament, no. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. Estem ja al mes de gener i com vam quedar, li fem la 
següent pregunta. Com està la situació dels camps de futbol als terrenys de la ciutat 
esportiva i quan podran jugar el xiquets?. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, els camps estan súper avançats en quan a la instal·lació de la 
gespa. La veritat és que ara per motius vacacionals i per la climatologia hi ha hagut 
un cert paró. El temps precís, exacte, no li'l puc dir ara en este moment, el de la 
utilització. El que teníem per part de carreteres d'accés, ja tenim... el que ens van 
informar en el seu moment. Esperem que a la major brevetat, que és el que volem 
tots, puguéssem en seguretat i en instal·lacions en condicions posar-les en pràctica 
per a poder-los utilitzar. Tots tenim la voluntat de lo més prompte possible, però les 
obres en aquest cas, doncs van al ritme que van. Però la veritat és que la gespa esta 
totalment posada en els camps. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. Bé, després també volem preguntar-li, com està la tramitació 
de l'expedient per a demanar el centre ocupacional aquí a Vinaròs?. 
 
Sr. Alcalde.- Vam tenir una entrevista, acompanyat per la regidora de Benestar 
Social, en el senyor Cotino, el Conseller, abans de Nadal. Va quedar que ens 
cridaria. Anem a insistir, perquè no ens ha cridat. En el director general de majors i 
de discapacitats, dos entrevistes que tenim pendents, un per la residència i l'altre pel 
centre de discapacitats. I aleshores ja vam dir que en aquesta entrevista aniríem 
acompanyats dels col·lectius afectats, o una representació dels col·lectius el dia que 
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ens citen. Però que estem pendents. Va ser pràcticament damunt de Nadal quan 
vam tenir aquesta entrevista. De moment no hi ha res de nou. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. I un prec també li voldria fer. En el pàrking provisional del 
camí Fondo hem vist que després d'este últimes pluges, doncs, la situació està molt 
malament per estacionar i hem vist que com ve Carnaval, les dades de Carnaval, i és 
un pàrking on l'afluència de cotxes és bastant acceptable i molta, doncs pensem, li 
fem el prec, esperem a vore si podia ser en un temps immediat, doncs, posar dos o 
tres camions de terra i aplanar-ho una mica, per la situació del Carnaval. 
 
Sr. Alcalde.-  Es va desallotjar, esperem només, possiblement, passe Sant Sebastià, 
s'estan reparant i arreglant algunes vies. Es tirarà ma a això, encara que sigue 
enterra, per evitar lo que ha produït les últimes pluges, llavors contarem en els dos 
pàrkings, un a cada costat del camí Fondo, que evidentment estaran senyalitzats i 
recomanats per a l'organització del Carnaval i a la policia, per adreçar a la gent que 
vingue en estes dos ubicacions d'aparcaments. Va a fer-se. També que s'alçe un 
poquet la climatologia perquè si no d'alguna forma en pocs dies tornen a estar en el 
mateix estat que estaven. Al menys, repeteixo, en un termini de dos setmanes o això 
es tirarà ma a este pàrkeste pàrking que fa alguns mesos que no s'ha reparat. 
Alguna pregunta més?. Senyora López. 
 
Sra. López.- Sí, gràcies senyor Alcalde. Anem a fer-li les preguntes que l'Associació 
de Veïns Migjorn ha fet arribar a la regidoria de Participació Ciutadana perquè fes-
se'm en aquest ple. Totes fan referència a les obres del Passeig i concretament a la 
canalització de pluvials del carrer de l'Àngel. Per això les faré totes seguides i 
després vostè les contesta. Son les següents. Per què l'aigua de pluja de la plaça 
Sant Valent ara no surt al mar?, on fa cap l'aigua d'aquesta plaça?, per què volien 
instal·lar un tub de tant diàmetre al carrer l'Àngel?, de quins carrers o zona del poble 
es recolliria l'aigua i en quina quantitat?, quins estudis s'han fet per saber els caudals 
de pluja d'aquestos indrets?, qui va fer aquests estudis?, per què durant les pluges 
de final de desembre l'aigua de la nova  claveguera rebosava per les boques de 
registres?, no serà ja menut el tub nou ara instal·lat?, pot estar embossat el tub antic 
a partir del carrer Àngel o erà perquè quan plou un poc deixen de funcionar les 
bombes del passeig Fora Forat que son les que envien l'aigua a l'emisari?. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, algunes les intentaré contestar en la informació que més o menys 
soc coneixedor, algunes son més específiques i per tant les remetré als Serveis 
Tècnics i les remetrem també a l'Associació de Veïns. D'alguna forma les preguntes 
fan al·lusió a lo que es l'obra d'urbanització del carrer de l'Àngel i altres a lo que és el 
passeig. En lo que fa referència que per què no baixa l'aigua per l'antiga claveguera 
que anava des de la plaça Sant Valent, els tècnics ens diuen que tampoc no baixava 
tanta i tanta en època anterior, sinó la que baixava era la de l'ovoide que era la que 
anava en la connexió corresponent a prop de l'oficina de turisme i era lo que sortia. 
Ja no baixava molta per la plaça Sant Valent i per tant, per escorrentia era la que 
circulava i punt, que és lo que està ocorrent ara. On va l'aigua d'aquesta plaça per 
escorrentia i la que baixa?, evidentment va a la mar com anava fins ara, com anava 
fins ara. També es parla de lo que és el diàmetre del tub del carrer de l'Àngel. En 
l'informe del projecte que se'ns ha enviat i en base al qual s'han començat a fer les 
obres al carrer Àngel. Al carrer Àngel es va a procedir definitivament a la instal·lació 
d'un, i lligo textualment per part de l'arquitecte, d'un marc de formigó fins la plaça 
Sant Valent al carrer Remei per a la possible..., la posterior connexió en el carrer 
Sant Pasqual. I la resta de pluvials de lo que és el carrer de l'Àngel anirà en una 
tuberia de 400 pel mig del carrer, és molt reduïda, d'aquestes de tub perquè 
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prèviament o inicialment lo que era el projecte de les obres i serveis que fèiem en 
Diputació, anaven dos per les aceres, per les voreres, però que per a, en lloc de 
posar dos tubs per cada acera, posaran un de 400 en lloc de dos de 300 en les 
voreres. Definitivament, el carrer era lo que estaven ahir ultimant en els Serveis 
Tècnics. Serà sense aceres, serà en adoquí i per tant l'obra, d'alguna manera 
s'abaratirà un poc, el termini d'execució serà molt més ràpid i repeteixo, al no haver 
de passar els dos tubs doncs les aceres estaran simplement protegides en les 
setanta i pico pilones que configuraran el carrer. Lògicament i pel projecte i el pla 
d'obres que hi ha, i aprofito el ple, doncs comporta el sanejament de pluvials, 
l'abasteciment d'aigua potable i la connexió d'acometides particulars de cada un, 
l'alumbrat públic que continuarà en façana donada que en algunes parts del carrer és 
molt estret, la instal·lació de baixa tensió, telefonia, paviments, mobiliari urbà, 
senyalització viària i protecció, i varis. I una vegada replantejat el projecte tal com 
queda, queda en un pressupost de 205.000 euros davant dels 212.000 que era lo de 
l'import inicial. Per tant, jo totes les altres preguntes de l'Associació que ha fet, tant 
en això, que intento que aclarisque més lo del carrer de l'Àngel, les farem per escrit i 
les passarem i les passarem a l'Associació en particular per part dels Tècnics 
Municipals. Alguna pregunta més?. Regidor senyor Torres. 
 
Sr. Torres.- Sí, gràcies senyor Alcalde. Li voldríem fer una sèrie de preguntes 
referents a serveis. La primera seria. L'aigua del pou de l'ermita està potabilitzada?. 
 
Sr. Alcalde.- La contestarà el regidor de serveis. 
 
Sr. Guimerà.- De moment no, de moment.  
 
Sr. Torres.- O siga, seria apta per a ús de... boca?. 
 
Sr. Guimerà.- Sí, a vore. Els anàlisis, quan van fer els anàlisis d'aquesta aigua, és 
potable, lo que passa és que no està clorada. Val?. Llavors vam parlar amb Aigües 
de Vinaròs i dins dels projectes que tenim en marxa, es potabilitzarà l'aigua clorant-
la, és a dir, que no hi hauran nitrats, ni nitrits, ni res, l'estat de l'aigua excel·lent.  
 
Sr. Torres.- A vore, detallar una mica. Vostè va comentar en comissió que hi havia 
massa turbidés a l'aigua, que hi havia coliforms no fecals i no és només depurar-la, 
vull dir, hi han més coses, no?. I el tema que es pot esclou-re no evita que hi haguen 
nitrats. 
 
Sr. Guimerà.- Vostè va estar a esta comissió?. 
 
Sr. Torres.-  Van estar els meus companys i està l'acta. 
 
Sr. Guimerà.- No es van assabentar, els seus companys no es van assabentar. A 
vore, anem a vore, estem parlant dels coliformes, evidentment, però als pous que 
estan baix del puig de l'ermita, baix, val?, no als de dalt. Esta aigua, hi ha un anàlisi, 
el puc ensenyar, passarà per comissió, posaré una còpia a tots els grups polítics, 
que és un aigua excel·lent, no hi han coliformes, ni nitrats, ni nitrits.  
 
Sr. Torres.- Però no és potable. 
 
Sr. Guimerà.- Falta clorar-la, no és potable perquè es te que clorar.  
 
Sr. Torres.- Però la pregunta és si era potable. 
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Sr. Guimerà.- Sí. 
 
Sr. Torres.- Sí o no?. 
 
Sr. Guimerà.- Sí. 
 
Sr. Torres.- M'ha dit abans que no. 
 
Sr. Guimerà.- A vore, és potable. Es que no s'entera. És potable. 
 
Sr. Torres.- No, no. El que no s'entera és vostè, senyor Guimerà. 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, val. Senyor Guimerà, ja li ha contestat. No es preocupe. 
 
Sr. Guimerà.- Clorar-la, perquè la llei ens diu que es te que clorar, no per coliformes, 
no  hi ha res d'això, perquè es te que clorar. 
 
Sr. Torres.- Val. Senyor Guimerà, si la llei diu que per que sigue potable ha de ser 
clorada, no és potable, no?. No ho sé, jo ho entenc aixina. De totes maneres, 
aclariria que als Serveis Tècnics fessen un informe sobre el tema. 
 
Sr. Guimerà.- No, li portarem un anàlisis.  
 
Sr. Torres.- Val, val, senyor Guimerà. Una altra pregunta. El terra de la plaça Sant 
Antoni tots sabem que està en molt males condicions, encara que és relativament 
nou. La pregunta és si pensen reparar-lo o quan pensen reparar-lo. 
 
Sr. Alcalde.- Sí que pensem reparar-lo. Quan?, quan la brigada i això tinguéssem 
possibilitat. 
 
Sr. Torres.- Substituint les peces o canviant-lo sencer?. 
 
Sr. Alcalde.- Substituint les peces. 
 
Sr. Torres.- Les peces trencades, no?. Gràcies. Una altra pregunta. Per què el carrer 
Les Ànimes de recent remodelació no estan separades les aigües pluvials de les 
fecals?. 
 
Sr. Alcalde.- Contestaré per escrit i li donarem l'explicació tècnica de perquè es va 
fer aixina o perquè el tècnics ho van decidir així. 
 
Sr. Torres.- Es que és estrany perquè just el projecte del Passeig estableix una 
legalització de pluvials fins al riu Cervol i que tot just passa per davant de la boca del 
carrer, per lo tant, haigués sigut temporalment, no s'haigués pogut evacuar com a 
separat, però en el moment en què arribe el pluvial, doncs haigués pogut conexionar. 
Val, una altra pregunta. L'últim informe de la UTE,  en l'apartat de serveis i jardins diu 
textualment: “señalar la gran cantidad de excrementos animales que se encuentran 
en los jardines, de esta situación ya se ha informado al Ayuntamiento, en los 
informes anteriores así como en diferentes escritos presentados por registro de 
entrada”. La pregunta és, des de l'Ajuntament, què s'està fent?. 
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Sr. Alcalde.- Sancionant a qui agafa la policia en quan el gos o l'animal està fent 
l'excrement, però sap que això és una mica difícil, però que evidentment com 
qualsevol infracció. A les ordenances que tenim de cartró, d'escombraries o de lo 
que siga, és la policia la que actua. 
 
Sr. Torres.- Sí. Comentar-li que en la plaça Horts dels Escrivans hi havia un pipi-can 
que s'ha eliminat. Pensa que això ajuda o és un inconvenient per a la neteja d'aquest 
tipus d'escombraries?. 
 
Sr. Alcalde.- Home, jo crec que un pipi-can a soles, posar-ne un més o posar-ne un 
menys no implica el reduir en un percentatge tan elevat com el que hi ha en tota la 
superfície de lo que és el poble. 
 
Sr. Torres.- Bé, però en tot cas, no va en la mateixa direcció, no?, eliminar-lo que 
posar-ne un de més. 
 
Sr. Alcalde.- Doncs no. 
 
Sr. Torres.- Val, gràcies. Ja està. 
 
Sr. Alcalde.- Sí. 
 
Sra. Barbé.- Gràcies senyor Alcalde. Alguns veïns del carrer Santa Mònica m'han fet 
arribar una queixa que van denunciar farà cosa ja d'un més llarg, casi dos mesos, 
que no tenen llum al carrer. Això ho pensen arreglar-ho o què passa?. Van 
denunciar-ho a l'Ajuntament. 
 
Sr. Alcalde.- Jo crec que ara hi ha llum, però ara a l'acabar el ple, evidentment aniré 
a comprovar si hi ha llum. Perquè normalment en els parts de la policia o en d'aixòs... 
 
Sra. Barbé.- Hi han algunes faroles que falta la llum. 
 
Sr. Alcalde.- Com ha dit que no hi ha llum al carrer. 
 
Sra. Barbé.- Sí, sí. 
 
Sr. Alcalde.- Jo quan no hi ha llum es que vaig a fosques. 
 
Sra. Barbé.- Bé, no hi ha llum suficient, perdone, puntualitzo. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, alguna farola, alguna farola. Val. 
 
Sra. Barbé.- Val, pendré nota, gràcies. Una altra cosa. Voldria preguntar-li en quin 
estat es troba el Pla d'Igualtat de Gènere que farà uns dos anys es va fer aquí a 
l'Ajuntament, allà al 2005, en quin estat es troba això?. 
 
Sr. Alcalde.- L'informaré per escrit. 
 
Sra. Barbé.- Per escrit?, val. Perquè es que jo crec que d'aquest informe s'ha arxivat 
i no s'ha fet res, des de llavors. Per favor, ja m'informarà. Gràcies. Ja he acabat. 
 
Sr. Alcalde.- Senyora Amparo. 
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Sra. Martínez.- (la gravació no s'escolta be).... Gràcies senyor Alcalde.... Qui és el 
responsable de la xirigota del dissabte?. 
 
Sr. Alcalde.- No es va fer cap xirigota. 
 
Sra. Amparo.- (la gravació no s'escolta be). 
 
Sr. Alcalde.- El comentari personal, vull dir, vostè la qualificat de xirigota i pareix que 
no li ha agradat, doncs a l'altra gent li ha pogut agradar, no he fet una enquesta.  
 
Sra. Amparo.- (la gravació no s'escolta be). 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies pel seu oferiment.  
 
Sra. Medina.- Moltes gràcies senyor Alcalde. Primer, una pregunta que li vaig fer al 
ple del mes passat i em va dir que me la contestaria en aquest ple. No sé si és 
exactament aixina perquè no tenim l'acta, tampoc no li puc dir si va ser exactament 
aixina, però, li torno a fer la pregunta?. La pregunta era; si un policia local cobrava de 
complement de destí 4.800 €, un complement específic de 10.600 € i un salari base 
de 8.600 €, tot això pujava 24.000 €, com es que ens van dir que un policia local 
valia 44.000 €?. 
 
Sr. Alcalde.- Però esta pregunta no me la va fer ......?. 
 
Sra. Medina.- Sí, al ple del mes passat li la vaig fer i vostè em va dir; “després 
d'estar parlant tot el ple”, que te que recordar, “de la policia local”, que no havíem 
parlat, però bé, “ja li la contestaré”. Però clar,... 
 
Sr. Alcalde.- La pregunta quina és?. 
 
Sra. Medina.- Com és que si després del salari base que li he dit, el complement 
específic que li he dit i el complement de destí que li he dit, que la suma puja 24.000 
€, com és que vostès ens van dir que pujava 44.000 €?. 
 
Sr. Alcalde.- Seguretat Social, productivitat, etc, etc. 
 
Sra. Medina.- Vint mil euros de Seguretat Social?. Sí?.  O siga, Seguretat Social, 
què més?. 
 
Sr. Alcalde.- Productivitat. 
 
Sra. Medina.- Productivitat. 
 
Sr. Alcalde.- Prolongació de jornada. 
 
Sra. Medina.- Tots cobren això?. 
 
Sr. Alcalde.- Home, tots no, perquè no tots treballen de la mateixa manera ni les 
mateixes hores. El 32% és la Seguretat Social i vostè ho sap. 
 
Sra. Medina.- Trenta dos per cent?. 
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Sr. Alcalde.- Però que evidentment estava molt lluny del preu que vostès volien 
pagar. 
 
Sra. Medina.- Sí?. Val. La segona pregunta és la següent. Es va fer un estudi del 
RACC fa uns dos o tres anys, crec que abans, que va pujar sobre uns cinc o sis 
milions de pessetes?. 
 
Sr. Alcalde.- Això alguns del membres del Partit Popular, o alguna cosa van fer. 
 
Sra. Medina.- Es va fer?. 
 
Sr. Alcalde.- Fa set o vuit anys. 
 
Sra. Medina.- Va pujar sobre uns cinc o sis milions de pessetes, de les antigues 
pessetes. La meua pregunta és la següent, després de l'informe que és va fer que 
ens va costar eixos diners, considera vostè que després que es tallen els carrers per 
on se..., quan es creuen convenients o no es creuen convenients, la circulació és 
una caos, vostè creu que els vinarossencs ens hem gastat eixos diners en 
condicions?. Se li ha fet cas des de l'Ajuntament de Vinaròs?. 
 
Sr. Alcalde.- Home, jo crec que el Vinaròs de fa sis o set anys no te res que vore en 
el Vinaròs actual, evidentment. 
 
Sra. Medina.- Home, evidentment. Lamentablement crec que no te res que vore. 
 
Sr. Alcalde.- Sense cap dubte, molt més millor ara que fa sis o set anys. 
 
Sra. Medina.- En el caos circulatori, sí. Jo li pregunto, vostè creu que després d'eixe 
informe que es va fer, que  jo suposo que servirà per alguna cosa, dic jo, vostè creu 
que s'està fent cas d'eixe informe que es va fer?. 
 
Sr. Alcalde.- Però vostè no veu que han passat sis o set anys i aquell informe ja no 
serveix absolutament per a res?.  
 
Sra. Medina.- Vostè diu que no serveix per a res. 
 
Sr. Alcalde.- El caos circulatori serà per a vostè, és una apreciació. Vostè te aquesta 
i jo tinc una altra diferent. 
 
Sra. Medina.- Doncs quina sort te. Vostè creu que és una apreciació meua i jo crec 
que és meua i dels vint-i-nou mil i pico habitants de Vinaròs. Però, bé. 
 
Sr. Alcalde.- Jo mai m'atreviria a parlar en nom dels vint-i-nou mil i pico. Al menys 
llevem a mi. 
 
Sra. Medina.- Ja no li dic el total. Es que el total ja no li he dit. 
 
Sr. Alcalde.- M'haurà llevat a mi. 
 
Sra. Medina.- I a molts més.  
 
Sr. Alcalde.- No, a molts, molts, no, que som vint-i-vuit mil quatre cents i pico, no 
som vint-i-nou mil. 
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Sra. Medina.- Doncs eixos, els sensats. Després li volia fer una altra pregunta. Com 
és que no han anat els Reixos de Vinaròs a l'Hospital Comarcal a fer la visita que es 
fa sempre?, o han anat?. 
 
Sr. Alcalde.- Els Reixos de Vinaròs, contactaré amb Orient, però crec que diumenge 
tenien molta feina en repartir els regals als xiquets.  
 
Sra. Medina.- Jo li pregunte, me penso que no és per a riure, a vostè li pot fer molta 
gràcia, però jo li estic fent una pregunta i per favor, han anat el Reixos de Vinaròs a 
fer la visita als malalts de l'hospital, després de tota la feina que tenien?. 
 
Sr. Alcalde.- Pregunte-li al seu director que vaig estar parlant amb ell, no crec que 
sigue un tema de ple. 
 
Sra. Medina.- No. La pròxima vegada li faré les preguntes i llavors vostè li 
preguntaré les que vostè vulgue i ja està. Si vostè no em vol contestar. 
 
Sr. Alcalde.- Contestar?, li he dit que els Reis Mags diumenge estaven treballant i 
repartint regals als xiquets de Vinaròs. 
 
Sra. Medina.- El diumenge?. Vostè no creu que tenim el privilegi d'estar a un lloc 
que es pugue anar a visitar a uns pacients que estan en una situació i que els 
produeix una certa alegria que els porten els Reixos, i que tingue que vindre 
acompanyat per un altre Rei?, a mi em pareix que no. Però, bé, una apreciació meua 
també, evidentment, i de molta gent. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Gandia. 
 
Sr. Gandía.- Jo voldria només comentar avui un parell de temes i fer unes preguntes 
en base a, sobretot el primer tema és sobre un punt que va sortir el ple del mes 
passat, el tema que vam discutir la moció del partit socialista sobre el partit judicial 
d'Albocàsser, on vostè, senyor Alcalde, va acabar dient que l'Alcalde d'Albocàsser 
deuria haver fet com els regidors del PSOE i dimitir quan es va fer la presó, perquè 
no es pot estar contra la presó i quan la fan continuar en el càrrec. Les paraules 
seues doncs, més o menys van ser estes. La meua pregunta és molt simple, quan va 
estar l'Alcalde d'Albocàsser contra la presó?. 
 
Sr. Alcalde.- L'Alcalde d'Albocàsser és del Partit Popular?. 
 
Sr. Gandía.- Sí. 
 
Sr. Alcalde.- Suposo que ja li ho contestarà ell. Com li he de contestar jo una acció 
política d'un altre partit?, valga'm deu jo de posar-me en les seues qüestions 
polítiques. 
 
Sr. Gandía.- Anem a vore. Senyor Alcalde, jo estic censat a Vinaròs i per tant el meu 
Alcalde és vostè i per tant vull que em conteste vostè. És a dir, vostè va dir que 
l'Alcalde d'Albocàsser estava contra la presó i després quan la van fer estava al 
càrrec. Jo li pregunte, vostè està segur que l'Alcalde d'Albocàsser estava contra la 
presó?.  
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Sr. Alcalde.- A vore, em sap mal per l'Alcalde d'Albocàsser que l'està nomenant i 
l'està posant aquí en aquest saló de plens i damunt és amic meu. Per tant, si és que 
li he de donar explicacions, ja li les donaré jo directament a l'Alcalde d'Albocàsser, no 
es preocupe. 
 
Sr. Gandía.- Com l'Alcalde d'Albocàsser, a part d'amic seu, també és amic meu, 
també m'ha demanat que li pregunte esta pregunta, per això, es a dir, a mi 
m'agradaria fer-li constar... això és de ple senyora Sebastià. Anem a vore, quan un 
Alcalde de Vinaròs, volem ser capital comarcal... 
 
Sr. Alcalde.- Som capital comarcal. 
 
Sr. Gandía.- Sí, sí. I comencem a atacar i a dir coses que no son certes sobre altres 
Alcaldes de la comarca, jo crec que perdem part d'eixa capitalitat comarcal. Per tant, 
jo li pregunte i vostè si vol continue sense contestar. Està segur que l'Alcalde 
d'Albocàsser estava contra la presó?. 
 
Sr. Alcalde.- Ja li he dit que ja li ho comentaré jo directament a ell, no cal que 
estigue d'intermediari, no es preocupe. Això als de Vinaròs no elno els interessa per 
a res. Faigue unes altres preguntes, ho dic en serio.  
 
Sr. Gandía.- Als vinarossencs possiblement els interessa que el seu Alcalde digue la 
veritat al ple. Vull dir, vostè senyor Alcalde no va ser, no va dir res cert. És a dir, 
vostè sap que va dir.... la pregunta... senyor Balada, jo lamento dir-ho però es que la 
pregunta no me la contestat. És a dir, jo haigués acabat ja totes les meues preguntes 
si a la primera m'haigués contestat el senyor Alcalde, però bé. Finalment, només 
com a prec, és a dir, jo li demano que quan els Alcaldes de Benassal, de Vilafranca i 
el secretari de l'Executiva Comarcal del Maestrat, Ports i del PSPV-PSOE, Adolf 
Sanmartín, van anar a una manifestació on es feien consignes com “Alcalde dimissió, 
Alcalde a la presó”, referint-se a l'Alcalde d'Albocàsser. A mi m'agradaria que 
l'Alcalde de Vinaròs es disculpés davant l'Alcalde d'Albocàsser públicament, tal com 
va fer en el ple. Perquè jo crec que l'Alcalde de Vinaròs no pot atacar i dir falsedats 
sobre altres Alcaldes de la Comarca. I com veig que vostès no volen contestar sobre 
aquest tema, no penso dir res més. El tema de l'Auditori, senyor Alcalde, en el ple del 
mes de setembre vam demanar vore el projecte de l'Auditori, li vam demanar com va 
dir vostè, per escrit, una sol·licitud per a entrevistar-nos en l'equip redactor del 
projecte de l'Auditori. Després de quatre mesos, permetrà que el Partit Popular 
veigue el projecte o el continuarà amagant?. 
 
Sr. Alcalde.- Jo no amago res, el projecte s'està fent, el projecte inicial, el bàsic, i 
estan encara, simplement, en mantilles i mirant coses. Aleshores, no hi ha projecte. 
 
Sr. Gandía.- Però la meua pregunta és si mentres està en mantilles i no se que més, 
hi han entitats culturals, que em pareix molt bé i molt correcte que sí que tenen 
l'oportunitat de vore el projecte, perquè el Partit Popular no el pot vore?. 
 
Sr. Alcalde.- Però si no està el projecte, com el te que vore?. 
 
Sr. Gandía.- Però, anem a vore. Hi han entitats culturals a este poble que tenen 
plànols en el seu poder sobre eixe projecte inicial?. 
 
Sr. Alcalde.- No.  
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Sr. Gandía.- Els han vist?. 
 
Sr. Alcalde.- Van tenir una reunió a la que vostès no van assistir, i ara venen 
reclamant una altra reunió. Deixen treballar als tècnics, per favor. 
 
Sr. Gandía.- Però, a vore, anem a vore si ens entenem. Pareix que no parlem (canvi 
de cinta) .... vore els plans, què hem de fer per a vore els plànols?. 
 
Sr. Alcalde.- Xé!, és la tercera vegada, que no hi han plànols. 
 
Sr. Gandía.- I què hi ha?. Perquè hi han entitats culturals que sí que han vist plànols 
de com estaran les seues aules de l'escola de música i de les sales. 
 
Sr. Alcalde.- A vore, anem a començar. Vostè sap lo que és un plànol?. 
 
Sr. Gandía.- Jo, sí. 
 
Sr. Alcalde.- Sí. Jo li dic, no hi han plànols, no hi ha projecte, estan treballant els 
tècnics redactors del projecte. I ja està. 
 
Sr. Gandía.- Doncs ara m'ha deixat sobtat, perquè si no hi han plànols, no hi han 
plànols i no hi ha rés, i l'auditori és una realitat ja?. 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, escolte, quina pregunta fa?, a vore. 
 
Sr. Gandía.- Esta. Si vostè em diu que no hi han plànols, que no hi ha res, que 
només hi han idees, com és que vostès diuen; ja tenim auditori, ja tenim 6 milions?. 
Per a què tenen 6 milions?. 
 
Sr. Alcalde.- Nosaltres, a vore, ningú del poble, dels vint-i-nou mil i pico que ha dit la 
seua companya, vostè surt al carrer i pregunta; hi ha auditori?, i li diran, no, no, hi ha 
un, que el van fer el socialistes, un. Però el nou auditori està i tots, absolutament tots 
li diran que no, l'únic que es pensa que sí que està l'auditori és vostè. Jo que li he de 
contestar?. 
 
Sr. Gandía.- Per favor, jo, senyor Alcalde, ja sé que no hi ha auditori, és a dir, jo 
quan toco en la Banda, he de tocar en l'auditori que hi ha i sé que no hi ha auditori, 
no es preocupe. 
 
Sr. Alcalde.- I jo que soc soci de l'Aliança també sé que no hi ha auditori, aixina que 
no presumisque de res. 
 
Sr. Gandía.- No, no, jo no presumixo de res. Aquí, aquí qui va presumint 
possiblement son altres, no jo, jo no he presumit mai. Jo el que li pregunte en el tema 
de l'auditori, el que li demano ja per a finalitzar en este punt, és simplement   
demanar-li que a l'igual que s'han fet reunions i comentaris en altres entitats culturals 
del poble que utilitzaran l'auditori, per favor, que ens posen en contacte en l'equip 
redactor per que nosaltres veiguessem la situació d'eixe projecte inicial base. 
Simplement és ja un prec i a vore si després de quatre mesos es pot fer realitat. 
 
Sr. Alcalde.- No es preocupe que quan els tècnics tinguen algun dubte o algun 
problema es dirigiran al Partit Popular i li faran la consulta, no es preocupe. Perquè el 
que diuen a les rodes de premsa, jo crec que és inclòs contraproduent. Perquè 
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imagines, imagines, que està treballant un tècnic i un dia diuen; una planta 
d'aparcament, no, que en volem dos, no que en volem tres. Esta gent no podria 
avançar mai. Estan treballant en unes magnituds en una sala; no, que hi havien 700, 
no que en volem 1000, no que en volem 2000. Això és interès o és embolicar la 
troca. 
 
Sr. Gandía.- Vostè considera que m'està responen?. 
 
Sr. Alcalde.- Es que jo no sé que contestar-li perquè no se què és el que em 
pregunta. 
 
Sr. Gandía.- El que li pregunte és; després de quatre mesos que li vam demanar per 
escrit, vore i poder parlar en l'equip redactor del projecte, podrem tenir accés a 
l'equip redactor per explicar-li les nostres idees?. 
 
Sr. Alcalde.- A vore, l'equip redactor justament està a Benicarlo, escolte, i a Castelló, 
no està molt lluny. Però quan vinguen a fer una reunió aquí en associacións, en 
grups polítics, etc, Vostè creu que no l'hem d'invitar?. Vostè ho creu?. El que passa 
és que tenen tanta temor que vostès ho farien així i pensen que nosaltres anem a 
fer-ho igual.  
 
Sr. Gandía.- Que anem a fer nosaltres, el què?. A vore, continuem. Ara ja finalment, 
en el ple del passat mes de novembre i a pesar que no ens havien consultat i no van 
acceptar una esmena del Partit Popular per a demanar també ajuda al Ministeri, vam 
aprovar per unanimitat de tots els grups demanar ajuda a la Conselleria per a fer 
l'auditori nou. Encara que la Conselleria, d'aquest acord, que sapiguem nosaltres, 
encara no te constància perquè no s'ha traslladat aquest acord a la Conselleria. I, a 
vore, a instàncies del Partit Popular de Vinaròs en els Pressupostos del 2008 de la 
Generalitat Valenciana, sí que hi ha una partida inicial per a l'auditori de Vinaròs. La 
pregunta és molt simple, senyor Alcalde, a vore si esta vegada tinc sort i me la 
contesta. Pot explicar perquè el PSOE a les Corts Valencianes va votar contra 
l'esmena que donar diners a l'auditori de Vinaròs?. 
 
Sr. Alcalde.- Jo, ni soc ni seré Diputat Autonòmic, lo que sí que agrairia molta gent 
del públic i nosaltres també, de quan és la quantia que ha pressupostat el Partit 
Popular per a l'auditori de Vinaròs. 
 
Sr. Gandía.- Doncs la suficient per a comprar els primers papers per a fer els 
plànols. 
 
Sr. Alcalde.- Quants son?, quant és, quant és?. Digueu, digueu, digueu. 
 
Sr. Gandía.- No, no. Jo li pregunte .... 
 
Sr. Alcalde.- Nosaltres, diners per a fer els plànols ja els tenim, no es preocupe. 
Però ja que estem aixina en plan una miqueta col·loquial, podria dir quan ha posat la 
Generalitat per al futur Auditori Municipal de Vinaròs?. 
 
Sr. Gandía.- Mire, jo la sé i si vol li la puc dir, no tinc cap problema. El que passa es 
que lamento que en l'ordre del dia, el tinc aquí, fica, precs i preguntes a l'Alcalde, i 
l'Alcalde és vostè.  
 
Sr. Alcalde.- Llavors, no me la contesta. 
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Sr. Gandía.- Es que, senyor Alcalde, senyor Alcalde, és molt simple. Vostè vol que jo 
conteste?, ho te molt fàcil, deixe governar a..., deixe-mos governar a nosaltres i 
nosaltres, però com vostè podrà estar ahí davant... 
 
Sr. Alcalde.- Ja, senyor Gandia, per favor, ja està bé, ja està bé. Jo lo que li demano 
és que faigue unes preguntes un poc series i evidentment des de la taula li 
contestarem seriament. 
 
Sr. Gandía.- Jo el que li demano és que el meu Alcalde se prengue seriosament les 
preguntes d'este regidor i llavors si em contesta a la primera, encara que a mi no 
m'agrade lo que em conteste, però si em contesta este regidor no s'allargarà. És molt 
fàcil. És a dir, jo el que li pregunte és; pot explicar...?, la pregunta és molt simple a 
més. Pot explicar perquè el Partit Socialista ha votat en contra de les Corts 
Valencianes de ficar diners per a l'auditori de Vinaròs?. 
 
Sr. Alcalde.- Esta pregunta no li la vaig a contestar per decència. 
 
Sr. Gandía.- Es que porta tantes sense contestar-me.  
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies senyor Alcalde. Intentaré fer-les curtes i senzilles, en principi. Ens 
pot dir com estan els terrenys per al cinquè col·legi?. 
 
Sr. Alcalde.- Hem iniciat els contactes per a la permuta i en aquells casos que no 
sigue possible, l'expropiació. 
 
Sr. Juan.- Per tant, sabem quan es podrien iniciar o començar la construcció 
d'aquest col·legi, que sabem que la Generalitat te pressupostat?. 
 
Sr. Alcalde.- No, no li ho puc dir. L'inici de construcció, no. No sé quan s'acabarà el 
procés d'expropiació o de permuta. En alguns casos serà molt més fàcil, suposem 
que en alguns serà molt més difícil. 
 
Sr. Juan.- En lo mateix, al voltant de terrenys per a educació. Per a la futura 
ampliació del Vilaplana, sabem com estan?. I la mateixa pregunta, si tenim fecha o 
data en la que podrien iniciar-se obres per a l'ampliació?. 
 
Sr. Alcalde.- Les del Vilaplana potser que estiguen més prompte en base al procés 
del que està el PAI sur industrial este, en el que el procés està molt més avançat i 
lògicament la disposició dels terrenys serà molt més fàcil, donada que ve del 
dotacional que ja està marcat en este. 
 
Sr. Juan.- En relació als terrenys que han de cedir per al segon Centre de Salut, 
quan els cedim, quan la Generalitat dispose d'ells, i execute l'obra i fique en 
funcionament, per al seu ús dependrà que la urbanització del PAI de Mercadona 
estigue acabada o no?. 
 
Sr. Alcalde.- Farem lo possible per que no, evidentment. 
 
Sr. Juan.- Es que no li pregunte exactament això, és a dir, ficant el supost que 
l'Ajuntament ja ha cedit els terrenys i la Generalitat realment ens fique en construcció 
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el segon centre, és a dir, ja el tinguem materialment. Seria un obstàcul que no 
estigués acabada la urbanització per a poder tenir ús d'este segon Cetre de Salut?. 
 
Sr. Alcalde.- Es pot traure perfectament fora de la unitat i de lo que es la 
urbanització. 
 
Sr. Juan.- Clar, però vostè sap que ahí afecten temes de infrastructures 
urbanístiques, sigue alcantarillat, sigue llum, sigue aigüa. Per tant, si veiem que el 
Fora Forat, i a més a més, vull dir, siguem conscients tots, vull dir, que no estem 
dient res de l'altre mon. Si un PAI com el Fora Forat, porta el temps que porta, i 
encara no està aperturat a pesar d'haver-lo inaugurat. Quan de temps haurem de 
esperar, havent cedit el terreny, que l'ocupació i l'ús d'algun dotacional allí a 
Mercadona?, això és el que li pregunte. Si creu que portarà el mateix retràs o haurem 
de esperar tres o quatre anys com a mínim?. 
 
Sr. Alcalde.- Ja li direm que farem tots els esforços possibles en el sentit que no. 
 
Sr. Juan.- En un altre tema. Quan està previst començar la Residència?. 
 
Sr. Alcalde.- Espero que aquest any. 
 
Sr. Juan.- I a més a més, una cosa més important, quant es podrà disposar per al 
seu ús?, en els mateixos termes?, és a dir, si està dins d'un entorn d'un PAI també 
se'ns demorarà el desenvolupament d'aquell entorn?. 
 
Sr. Alcalde.- Espere que no.  
 
Sr. Juan.- Avui l'han preguntat per lo que en teoria és un nou incompliment en dates 
d'este equip de govern en relació a instal·lacions esportives quan van comentar que 
els tres camps de futbol set estarien construïts en novembre i que en un altre termini 
tindríem vestuaris i demés. Però jo crec que no sols a la gent que practica esport i en 
este cas molt concret, en este àmbit, li preocupa el tema que estiguen o no estiguen 
fets; sinó si podran usar-los o no. És a dir, la nostra pregunta va encaminada a saber 
quan s'iniciaran les obres d'accessos i quan poden estar acabades per que realment, 
en independència que les instal·lacions estiguen fetes, pugue disposar-se de l'ús 
d'estes instal·lacions. 
 
Sr. Alcalde.- Lo més prompte possible. 
 
Sr. Juan.- Veig que a diferència del senyor Balada, vostè no vol cometre 
incompliments de dates i clar, ens dona llargues. Però les promeses, vostè recorde, 
que les ha anat fent als diferents col·lectius i els ha anat dient que en unes 
temporades tindrien les instal·lacions i ara, doncs d'alguna manera, lo que busca es 
obviar que això no potser aixina. Un altra pregunta. Vostès, i crec que inclòs avui, a 
través d'una roda de premsa del seu equip de govern han estat parlant de sòl 
industrial públic, no sé si a través d'alguna pregunta o per iniciativa pròpia, han 
comentat que porten negociacions que estan a expenses d'algun conveni. Nosaltres, 
individualment, vam preguntar a través de la Comissió d'Urbanisme. Però crec que hi 
hi ha una cosa molt important i que vostè, a pesar de ser l'Alcalde d'esta ciutat, està 
obviant i és que vostè està governant en minoria. I li faig esta reflexió per a 
preguntar-li si vostè a consultat a algun partit de l'oposició les possibles ubicacions 
per a desenvolupar sòl industrial públic i no sols si ha preguntat, ha consensuat o ha 
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buscat allò que a vostès els agrada tant pronunciar i tant poc practicar, que és talant 
de diàleg. 
 
Sr. Alcalde.- La pregunta no ha sigut que ho ha tret de l'equip de govern, 
simplement ha sigut la pregunta de una periodista i per tant hem dit que estàvem on 
estàvem, i és a dir, estem a l'espera d'una sèrie de negociacions i quan tingues-se'm 
estes negociacions lligades i ben lligades, llavors ja direm el que tingues-se'm que 
dir. Estem a expenses d'unes subvencions del Ministeri d'Industria i lògicament 
estem donant els primers passos. S'ha de ser caute i evidentment, suposo que tant 
per l'opinió dels tècnics, els llocs que s'estan mirant son aptes i son bons en quan a 
localització industrial. I espere que segueix un desig de tots la instal·lació d'este futur 
polígon industrial de Vinaròs, perquè això sí, que tots els vinarossencs ho volen i 
esperem que tots els partits en representació política a l'Ajuntament també. 
 
Sr. Juan.- Mire, continuant en les seues paraules, indubtadament, el Partit Popular 
també el vol, però no vol imposat allí on vostè digue, de la forma que vostè digue, 
sense buscar allò que l'he comentat, que és buscar consensuar en alguna cosa tant 
transcendent e important per al nostre municipi. I a més a més, en lo que deia de 
“cauto” li he de recordar senyor Alcalde, en un poble, en estos temes, i buscar 
convenis, acords i compres, vull dir, els últims, i lamento que segueix aixina, se 
tingue que assabentar el partit de l'oposició que ja estan iniciant tràmits, jo crec que 
és ben trist. Que s'estan intentant adquirint terrenys en unes partides molt concretes, 
que per supost jo seré més caute i no li diré en quina zona vostès ho estan intentant, 
però crec que no és de rebut. Però, li faré més preguntes al voltant. Vostè sap o jo li 
pregunte si serà necessari fer-li a aquest terrenys algun canvi, alguna qualificació o 
recalificació i per tant, tenir l'aprovació municipal o d'alguna altra administració?. Vull 
dir, farà falta això?. 
 
Sr. Alcalde.- Recalificacions no en fem. 
 
Sr. Juan.- No m'ha entès. O canvi d'usos del sòl. Li pregunte si sap si farà falta si 
tant clar ho tenen lo del polígon. 
 
Sr. Alcalde.- Si és un ús agrícola, evidentment, que si passa a terciari o industrial, sí. 
 
Sr. Juan.- Per tant, necessitarà el recolzament d'este plenari per portar-ho a terme, o 
no és cert?. 
 
Sr. Alcalde.- A vore, suposo i he dit que un polígon industrial és voluntat de tots, 
suposo que per torpedejar a l'equip de govern el Partit Popular també tirarà i estarà a 
favor del polígon industrial. 
 
Sr. Juan.- Mire, que parle en veu seua em pareix correcte, que parle en veu dels 
demés quan damunt ni els consulta ni els està informant de a on és el lloc més 
adequat i buscant el consens, crec que és molt inoportú per la seua part. Passaré a 
una altra qüestió. Ens pot dir en quant ha estat la realitat de les inversions del govern 
central en este legislatura a Vinaròs?. 
 
Sr. Alcalde.- Com li vull donar la xifra exacta, en el pròxim ple abans de les primeres 
preguntes, li ho diré exactament. Lo que sí que estem molt contents, evidentment, és 
de la gran inversió que s'ha lograt a través de La Taula del Sènia. Per posar només 
un exemple, en tot el conveni que s'ha firmat tant sols només en l'arreglo de camins. 
Ja sap vostè la xifra, que és milionaria per a tres anys en tant sols un any i alguna 
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cosa de funcionament de La Taula del Sènia. Per  tant, precisament fa pocs dies, 
doncs per dir un exemple, però li vull dir els números exactes, eh, de tot el que hem 
rebut per part del Govern Central que ja voldríem que en proporció sigués lo mateix 
de la Generalitat Valenciana, però bé, ja li direm els números. 
 
Sr. Juan.- Bé, doncs per tant, el que sí que em podrà contestar és què està passant 
el projecte de Medi Ambient de Sol de Riu, que des del 2003 hi ha passat tot, fins 
l'impacte ambiental, i que només falta la financiació del govern central per a poder-lo 
executar-lo i licitar-lo, evidentment. 
 
Sr. Alcalde.- Falta a més, l'expropiació finques. 
 
Sr. Juan.- Però que realment el govern fique els diners per a poder executar 
l'expropiació i el projecte, o no?. I en la pasarel·la del Servol?. 
 
Sr. Alcalde.- S'està elaborant el projecte. 
 
Sr. Juan.- Suposo que a l'igual que els espigons que ens van prometre abans de 
maig, que també han de tenir la partida pressupostària.... 
 
Sr. Alcalde.- Evidentment que no estan en la mateixa situació, els espigons van molt 
més avançats. 
 
Sr. Juan.- Per tant, si estos temes com el projecte de Medi Ambient que porta tres 
anys, no, quatre anys que està executat, que està només pendent de financiació, 
com vol, senyor Romeu, senyor Alcalde, com vol que després de revisar els 
Pressupostos Generals de l'Estat en relació al Ministeri de Medi Ambient, ens 
creguem que el Passeig de Vinaròs en el 2008 ens el pagarà el Govern Central?, 
quan revisant les partides que van a la Comunitat Valenciana, doncs els passeigs 
venen en nom i cognoms. El passeig a la part de Benidorm, a Altea, vull dir, estan 
relacionats. I el passeig de Vinaròs no està relacionat. Considero que és important, 
perquè el Ministeri de Foment o el Ministeri de Medi Ambient del Passeig de Vinaròs 
no hi ha res. Com vol que ens ho creguem?. 
 
Sr. Alcalde.- Vostè no se ho cregue i ja veurà lo que son.... Tampoc es pensava que 
faríem els camps de futbol i ahí estan els camps de futbol i altres coses. 
Conseqüentment és qüestió de creure o no creure, això han de tenir qüestió de fe, 
molt bé, que vostès això ho entenen. 
 
Sr. Juan.- Bé, actes de fe crec que és fan a un altre lloc. Vostè lo que ha de portar 
aquí son realitats i sobretot si té compromisos adquirits. Però continuarem. En l'últim 
ple ordinari, quan vam votar no a la cessió de terrenys a la futura Comissaria, s'ens 
va acusar que a partir d'aquell moment a Vinaròs ja no es podrien fer DNI, 
passaports, etc. Ara ja estan cedits, ens poden dir estos servicis on els podem 
obtenir?. Li acabaré de matisar la pregunta per que em conteste les dos al mateix 
temps. És a dir, s'ens va acusar que al votar no a eixa cessió ja havíem impedit que 
es puguessem fer DNI, passaports, etc. Ara ja els hem cedit els terrenys, ja hem fet 
la cessió, ja hem votat que sí, ja es pot fer el DNI a Vinaròs?. O estos servicis es 
podien haver fet a Vinaròs havent-hi cumplit la seua paraula ubicant un local i havent 
posat la Comissaria administrativa des del dia que ens la van prometre, fa tres anys i 
pico?. 
 



 

25/28 

Sr. Alcalde.- Jo crec senyor Juan, que en el ple de la Comissaria, el Grup Popular, 
ho ha dit tot el poble, això sí que ho ha dit tot el poble, els vint-i-nou mil, van posar la 
pata. I Ara resulta que ens volen tirar qüestions... van posar la pata, si és que la van 
posar fins el fons. Si els ho han dit els seus jefes. Si des de Benicarló van saltar de 
seguida en un acte de solidaritat, i això ho saben vostès i ho sap tot el poble de 
Vinaròs. És a dir, la gent quan s'ha de traure el carnet de identitat va a Castelló, a 
Tortosa i les vegades que venen els equips aquí a fer el carnet d'identitat.  És que ja 
estem en preguntes com les que fa el senyor Gandia. És que ho sap tot el mon 
menys vostès. És que no crec que visquen la realitat de Vinaròs.  
 
Sr. Juan.- Senyor Alcalde, jo li he fet una pregunta molt concreta. Que vulgue derivar 
a on vostè l'interesse, no crec que és la qüestió que jo li plantejo. Jo li he fet un 
plantejament molt simple. El partit Socialiste ens va acusar de no es podien fer el 
DNI, els passaports, per haver votat no a la cessió de terrenys. Jo pregunte, no serà 
que l'incompliment de vostès d'haver portat la Comissaria Administrativa, que no 
precisava de cessió de terrenys, faigués possible que estos servissis estiguessen 
implantats?. És molt senzilla la pregunta, si la vol contestar, la contesta, i si no 
passaré a una altra, però és molt senzilla. 
 
Sr. Alcalde.- Valguem deu d'acusar-los a vostès d'alguna cosa, perquè vostès son..., 
no tenen cap fallo, és a dir, tot el que diuen és dogma de fe, dogma de fe. Aquí no hi 
ha cap problema en la sanitat que va sensacionalment bé, no hi ha falta de metges, 
l'educació va sensacionalment bé, perquè tenim totes les inversions que volem i tot 
ens va sensacionalment bé. Jo ja sé que estem a pocs mesos  d'unes eleccions 
generals i aleshores tota la culpa és del Govern Central. Això ho aguantarem este 
ple, i l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre. Lògicament, lògicament ens tocarà estos dos o 
tres plens. Però que evidentment, i torn a repetir-ho i me torno a reafirmar, i cada 
vegada que em trauran lo de la Comissaria ho diré, vostès es van equivocar. Lo que 
son és incapaços de reconèixer un error, i l'error és que es van equivocar total i 
absolutament com els ha dit tot el poble. I va ser la pressió del poble i els comentaris 
del poble i del seu propi partit polític lo que els va fer canviar en la qüestió de la 
Comissaria. Perquè vostès per arraconar a este equip de govern, lo que segueix. El 
polígon industrial, diu que encara no sap on va i ja està en contra. La Comissaria, 
com era una iniciativa, també a posar entrebancs. I li vaig dir a l'altre ple que aquí 
està la diferència, que nosaltres, l'equip de govern, treballem i col·laborem en la 
Generalitat Valenciana i vostès lo únic que van és a posar cortapises i entrebancs al 
Govern Central. I punt. Ahí està la diferència.  
 
Sr. Juan.- Mire, vostè ficarà les diferències que cregue oportunes, però la diferència 
està que vostè va tenir l'oportunitat en aquell ple de ser tolerant, de ser dialogant, de 
manifestar una postura en un talant, i a més a més complint normativa, perquè el 
Partit Popular en aquell moment li plantejava dos propostes que vostè es va passar 
pel forro i va anar directament a la seua, i va obviar votar les propostes que li estava 
fent el Partit Popular, perquè li estava dient que nosaltres volíem... 
 
Sr. Alcalde.- Què em pregunta senyor Juan?. 
 
Sr. Juan.- Em deixarà... 
 
Sr. Alcalde.- No, en precs i preguntes, es te que llegir el ROM, “tienen que ser 
concretas i precisas”. ...lo mateix. 
 
Sr. Juan.- Em permetrà que continue?. 
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Sr. Alcalde.- Si em fa alguna pregunta?, sí. 
 
Sr. Juan.- Per supost que vull fer-li-la, i tant. Al voltant de lo que estava explicant i 
com vostè diu que no ens acusen de res, ja no entraré en lo del DNI, però la seua 
portaveu, la seua portaveu municipal en posterioritat a estos fets, va fer dos 
acusacions; o que érem ignorants perquè si no sabíem que la pròpia llei preservava 
els drets en el tema de la cessió. Si no érem ignorants érem o actuàvem de mala fe 
perquè coneixent-lo vam preferir votar que no. I per tant, jo li faré la mateixa 
pregunta; si vostè que en opinió meua, penso que també sabia lo mateix que 
nosaltres al voltant de com estava esta cessió; com creu que a través de la reflexió 
de la seua portaveu hem de qualificar-lo a vostè en estos dos temes?. 
 
Sr. Alcalde.- Li torn a dir lo mateix. Vostè es va equivocar en la votació de la 
Comissaria i tot lo que ens faigue respecte a la Comissaria son justificacions, i 
aleshores la contestació sempre serà la mateixa; l'equivocació del Partit Popular en 
l'assumpte de la Comissaria i d'alguna forma, vostès volen traure-li punta i que això 
s'oblide d'este fallo garrafal que van fer i aleshores jo vaig a dir-liu totes les vegades 
que segueix possible. No anava a comentar res de la Comissaria,  però ja que ho 
trauen, doncs la veritat és una cosa que tot el poble sap i que tot el poble diu. 
 
Sr. López.- Senyor Alcalde. 
 
Sr. Juan.- Em permetrà que acabe el meu torn per al·lusions i intervindre quan li 
correspongue... 
 
Sr. Alcalde.- Esperes un moment que l'al·ludit. 
 
Sra. López.- Sí, seré molt breu. Jo no vaig a acusar a ningú. Només li vull matisar 
que acusar es una altra cosa. Jo vaig manifestar la meua opinió i la meua reflexió. 
Acusar és diferent, val?. No vaig acusar a ningú. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies senyora López. Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies per deixar-me poder continuar. I vostè respondrà lo que voldrà, 
però li he d'advertir que a les preguntes que jo li faig, que son molt claretes i 
determinen quina va ser la nostra postura, vostè no em vol contestar cap. Però em 
permetrà que li digue que en aquell ple vostè va fer afirmacions que avui li hem de 
qualificar de falses, i per lo tant van mentir quan ens deia que en els Pressupostos 
Generals de l'Estat no feia falta que la Comissaria estigués destinada en nom i 
cognoms per a fer-se a Vinaròs. I ens l'hem repassada, però ens l'hem repassada al 
“dedillo” els Pressupostos Generals de l'Estat, eh?. I li puc dir que des del Ministeri 
de l'Interior, totes les Comissaries que hi han, totes estan en nom i cognoms, totes 
les que fa pressupostades per al 2008 el Govern Central. I li les puc dir; Vilanova i la 
Geltrú, Granada, Càdiz, Caravaca en Murcia, Torrepacheco, Ciudad Real,... no li diré 
les demés. I resulta que a Castelló no hi ha ni una. De les tres no hi ha ni una, quina 
casualitat. I vostè va dir que als Pressupostos de l'Estat les Comissaries no anaven 
en nom i cognoms, hi havia un paquet general. I sí que hi ha un paquet, perquè 
també l'hem mirat en lupa. I sap quin import hi ha? 588.000 €. Sap per a què? per a 
fer estes Comissaries que diu vostè?, no perquè no estan detallades, seran per a 
reformes de les que hi han. Per tant, jo li demanaria que al menys tingués la dignitat 
de fer una rectificació. 
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Sr. Alcalde.- Li torn a dir que vostè es va equivocar en el tema de la Comissaria, li 
ho torn a dir i li ho tornaré a dir. Evidentment que tinc arguments. Els arguments els 
sap tot el poble. La Comissaria serà un fet, a pesar que no li agrade el que hi hague 
una Comissaria a Vinaròs,  i hi hauran moltes coses més. Vostè, evidentment, trau 
això. Ni en la més remota idea anàvem a dir aquí els incompliments que ha fet el 
Govern Valencià, ni els anem a dir, ni els anem a dir. Vostès poden dir tots els que 
hem incomplit o tots els que s'incompliran. Però que evidentment, i li torn a dir que en 
la Comissaria es va equivocar, això és un fet que pot preguntar-ho a qui vulgue del 
poble i li ho dirà. 
 
Sr. Juan.- Volia acabar, però com vostè veig que li pega voltes al rodillo perquè no 
sap com contestar, li vaig a dir una cosa; no ho torne a dir més perquè vam votar no 
a una cessió de manera, de manera cega i sense saber com ho fèiem. Vulgue 
transformar-ho com vulgue. Lo que sí que és cert es que vostè aquí ens va dir que el 
Govern Central, la Comissaria al 2008 la faria i la tindria pressupostada. I en nom i 
cognoms no està. I això és lo que li demanem que explique. Que no cal que ens ho 
explique a nosaltres, que a mi personalment no cal que m'ho explique. Però és que 
detràs de nosaltres hi ha molta gent a Vinaròs. I vostè te la obligació de regir com 
Alcalde per a tots els vinarossencs, i per tant, te l'obligació de contestar davant de les 
preguntes que li fa aquest regidor per al poble de Vinaròs. I jo crec que ja està bé de 
pendreseu una miqueta a güasa o tancar-se en banda, que son temes prou 
importants i no vulgue confondre a l'opinió pública. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Evidentment que son temes importants. Però que conste que vostè, 
l'acord que es va posar el primer dia va ser exactament el mateix que el segon dia 
que va votar que sí. Vostè va votar, i el seu grup, que no a la Comissaria de Policia 
per motivacions polítiques i després el van fer canviar, i no és va canviar ni una coma 
de l'acord de lo que hi havia en la primera sessió. Vostè i el grup popular van posar 
la pata en l'assumpte de la Comissaria i ara no saben com sortir-se'n.  
 
Sr. Juan.- Anem a vore senyor Alcalde. No em torne a dir que vam votar que no a la 
Comissaria. 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, quina pregunta va a fer?. 
 
Sr. Juan.- La proposta, la proposta que vostè portava a aprovació al ple era “Cessió 
de terrenys per a una futura Comissaria”, no per a la Comissaria, era la cessió de 
terrenys. I no m'ho canvie. Vam votar no a una cessió a cegues de terrenys per a la 
Comissaria. Matiseu bé. 
 
Sr. Alcalde.- El mateix acord, no va canviar ni una coma d'un ple a un altre. 
 
Sr. Juan.- Per tant, ja li he dit que si la portaveu municipal del PSOE ens va 
qualificar d'ignorants o d'haver actuat de mala fe, com l'haurem de qualificar a vostè? 
si, ja li he dit que jo penso que vostè sabia lo mateix... 
 
Sr. Alcalde.- Quina pregunta em fa?, per favor. 
 
Sr. Juan.- Doncs, com l'han de qualificar a vostè de les dos reflexions?. 
 
Sr. Alcalde.- A vore, vostè, el Partit Popular, a mi m'ha qualificat de tot, i en concret 
el dia de la investidura els dos que estem a la taula ens van qualificar com els va 
donar la gana, i ho vam aguantar. Vull dir que podem aguantar tot el que ens tiren. 
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Sr. Juan.- Perdó, el Partit Popular no el va qualificar de res, que es va comportar 
correctíssimament, no ho torne a dir, perquè el Partit Popular està representat pels 
regidors que hi han a este banc.... 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan, faigue les preguntes. Està en precs i preguntes. 
 
Sr. Juan.- No, no, perdone, i no mescle persones... 
 
Sr. Alcalde.- Li hauré de retirar la paraula. 
 
Sr. Juan.- Doncs si creu que me te que retirar-me la paraula, me la retira. 
 
Sr. Alcalde.- Això és lo que vol, però sap que no li la retiraré. 
 
Sr. Juan.- Doncs no me ho digue. 
 
Sr. Alcalde.- Preguntes?. 
 
Sr. Juan.- Doncs no me ho digue. 
 
Sr. Alcalde.- Vol fer alguna pregunta més?. 
 
Sr. Juan.- Home, per supost que li vull fer preguntes. Però el que no admetré és que 
ens faigue passar per lo que no som. Per supost que no. No li'n faré cap més. 
 
Sr. Alcalde.- Per favor.  
 
Sr. Balada.- Sí, jo vull fer un prec.Estos dies, crec que és el divendres, s'acaba el 
termini d'al·legacions sobre els parcs eòlics marins, llavors jo li demano a l'Alcalde 
que torne, este Ajuntament va votar en contra en ple en un moment determinat, i van 
portar les onze mil firmes que s'havien replegat contra el parc eòlic, jo li prego que és 
torne a enviar l'al·legació i és torne a enviar la còpia de les firmes al Ministeri. Que 
conste en acta i que si... 
 
Sr. Alcalde.- L'acord plenari?, l'acord de ple que vam prendre?. 
 
Sr. Balada.- Que vam prendre en el seu moment perquè avui no hem pres cap acord 
de ple. 
 
Sr. Alcalde.- S'alça la sessió.  
 
  
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 
La secretaria acctal. L’alcalde 
 
 
 
Mª Carmen Redó Solanilla Jorge Romeu Llorach 


