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16/2008 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 
D’AGOST DE 2008.- 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia dotze d’agost de dos mil vuit, es reuneixen, 
en primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la 
Presidència de l’alcalde, Sr. Jorge L. Romeu Llorach, assistits pel secretari accidental, 
Sr. Jordi Romeu Granados i el viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza i els 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  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
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 DATA 01-
07-08, 08-07-08 I 25-07-08.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de 
les sessions celebrades els dies 01-07-08, 08-07-08 i 25-07-08, que prèviament s’han 
distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de la 
present sessió. 
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La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació 
als esborranys de les actes assenyalades. 
 
El secretari dóna compte de les observacions realitzades a la sessió de la Junta de 
Portaveus del dia 12 d’agost de 2008, que són les següents: 
 

• A l’encapçalament de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del 
dia 25 de juliol de 2008 en l’apartat d’assistents, haurà de constar: “...assistit pel 
secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados” 

• Al punt 1 de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 25 de 
juliol de 2008 la votació haurà de constar de la següent manera: “Sotmés 
l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la 
proposta d’acord amb 18 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 8 vots 
PP) i 1 vot en contra (BLOC)”. 

• Al punt 5 de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 8 de juliol 
de 2008, la votació haurà de constar de la següent manera: “Sotmés l’assumpte 
a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 19 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 9 vots PP) i 1 abstenció 
(BLOC)”. 

 
D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades 
els dies 01-07-08, 08-07-08 i 25-07-08, amb les correccions segons les observacions 
indicades. 
 
 
 
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 Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte dels llistat-relació de data juliol de 
2008 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com annex corresponents 
al mes de juny de 2008. 
 
 
 
3.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN RELACIÓ A LA 
VARIANT DE LA CN-340.- Es dóna lectura de la moció presentada pel regidor i 
portaveu del Grup municipal del PP en data 11 d’agost de 2008:  
 
“Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de 
Vinaròs, en nom i representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 
29 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, i com a Portaveu del Grup Municipal del Partit 
Popular de l'Ajuntament de Vinaròs presenta per URGENCIA al Ple la següent MOCIÓ: 
 



 

 3/4

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
És una autèntica satisfacció l'anunci del Ministeri de Foment realitzat dijous passat dia 
7 d'agost sobre l'adjudicació a l'empresa FCC. Construcción, S.A. de les obres del tram 
de la Variant de Benicarló – Vinaròs, de la N-340, amb una longitud de 18,2 km, que 
discorre pels termes municipals de Peñíscola, Benicarló i Vinaròs. 
El traçat té el seu origen en el terme municipal de Peníscola, darrere de l'encreuament 
de l'actual N-340 sobre l'Autopista AP-7, travessa la rambla d'Alcalá i creua el 
ferrocarril València – Tarragona, entrant en el terme municipal de Benicarló. En el punt 
quilomètric (p.k.) 4,500 s'ubica el primer dels enllaços, constituït per una glorieta que 
dóna accés a Benicarló i al Polígon Industrial “El collet”. Immediatament després d'este 
enllaç creua, per mitjà d'un viaducte, la rambla de Cervera i aproximadament 3 
quilòmetres després, el barranc d'Aigua Oliva per mitjà d'un nou viaducte, a l'inici del 
terme municipal de Vinaròs. En el p.k. 10,600 es disposa, per mitjà d'una glorieta 
inferior amb sis connexions, l'enllaç amb la carretera N-232, unint les localitats de 
Vinaròs i Sant Jordi. Un quilòmetre després, la carretera creua el barranc de 
Barbiguera per a girar a continuació, cap a l'est fins a aconseguir l'actual N-340, en el 
límit de la província de Tarragona, just abans del pont sobre el riu Sénia. En este punt 
final, per mitjà d'un enllaç tipus trompeta, connecta amb l'actual N-340 i dóna accessos 
a Vinaròs pel Nord. Al llarg de tot el traçat s'han projectat 5 enllaços, 29 estructures, 20 
obres de drenatge i 56 camins de servici. 
El Ministeri de Foment va donar a conéixer esta adjudicació a l'empresa FCC. 
Construcción, S.A. de les obres del tram Variant de Benicarló – Vinaròs, de la N-340 
per un pressupost que ascendix a 49.732.642 euros, 15.277.347 euros menys del 
quantitat prevista inicialment atés que havia sigut fixada inicialment en 65.009.989 
euros  
Per la present petició s'ha d'acordar el sol·licitar al Govern de la nació que els 15 
milions d'euros de la baixa de contractació que ha patit el concurs de construcció d’esta 
variant han de rendibilitzar-se en les infraestructures de la nostra comarca i no vaja a 
parar a un altre fons de l'Estat 
Atés que  l'adequació de la CN-238 es va quedar paralitzada després de la primera 
fase i han passat els anys i ni es pressuposta ni s'arriba a materialitzar  
És per això que és de justícia que vullguem  aprofitar esta oportunitat perquè els diners 
que el Govern havia previst per a esta zona es queden ací. 
La proposta del Partit Popular és que es destinen a continuar amb el projecte de 
construcció de l'ampliació de la CN 238 com a mínim fins a l'entrada de l'autopista AP-
7, una adequació que es fa imprescindible i també seria lògica la seua connexió amb el 
nou traçat de la 340. 
 
En virtut d'això, sol·licite l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Govern de la nació que els 15 milions d'euros de la baixa de 
contractació que ha patit el concurs de construcció de la variant de la CN-340  es 
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destinen a continuar amb el projecte de construcció de l'ampliació de la CN 238 com a 
mínim fins a l'entrada de l'autopista AP-7  

SEGON.- Remetre este acord a la Presidència del Govern i al Ministeri de Foment.” 

Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de la moció. Sotmesa a votació la 
urgència es desestima per majoria, amb 11 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots 
PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots a favor (PP).  
 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- L’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn ha presentat unes preguntes 
que en el proper ple, per escrit i en lectura, donarem compte de les mateixes. Algun 
prec i pregunta?. Sí, senyor Molinos. 
 
Sr. Molinos.- Moltes gràcies Senyor alcalde. Simplement comentar-li que, bé, també 
per referència a l’acte institucional organitzat per l’Ajuntament, no efectuarem cap 
pregunta. Ara bé, com a prec sí que ens agradaria que constés el mateix que li va 
comentar el senyor Lluis Gandia, que bé, que ens agradaria que ens contestés a totes 
les preguntes que queden pendents. Per tant esperem que en el pròxim Ple, doncs 
puguen contestar, bé, perdó, puga tenir totes les contestacions, però en definitiva 
complir allò que marca el ROF. Simplement això. 
 
Sr. Alcalde.- Farem l’esforç estes vacances o esta setmana de vacances en aplicar-
nos. Moltes gràcies. S’alça la sessió. 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21:05 hores del dia que s’assenyala a l’encapçalament, 
de la qual cosa, com a secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del 
Sr. alcalde.  
 
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
  
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 

 


