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18/08 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE 
SETEMBRE DE 2008  
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia nou de setembre 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, assistit pel secretari accidental, 
Sr. Jordi Romeu Granados i el viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza, 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  
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 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
 
 
 
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 12-
08-08 i 14-08-08.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions 
celebrades els dies 12-08-08 i 14-08-08, que prèviament s’han distribuït a tots els 
membres, juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de la present sessió. 
 



 

 2/29

La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació a 
l’esborrany de les actes assenyalades. 
 
D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades 
els dies 12-08-08 i 14-08-08. 
 
 
 
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 agost de 
2008 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com annex corresponents 
al mes de juliol de 2008. 
 
 
 
3.- MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES, 
PAPERERES I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS. (MODIFICACIÓ 
NÚM. 3).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Públics de data 25 
de d’agost de 2008. 
  
Atés l’informe de fiscalització núm. 743/2003 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atés l’informe proposta emés per la Secretaria municipal: 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 24 de gener de 2001 l’Ajuntament de Vinaròs va adjudicar a la mercantil 
Unión Temporal de Empresas Fomento Benicasim SA y Fomento de Construcciones y 
Contratas (UTE Vinaroz), el Servei Públic de Recollida de Residus Sòlids Urbans, 
Neteja Viària, Neteja de Platges, Papereres i Manteniment i conservació de Jardins. El 
preu d’adjudicació va ser de 1.560.356,19 €/any i la duració de 10 anys prorrogables 
fins a 2 anys addicionals. 
 
 
2. En data 10 de maig de 2005 el Ple de la Corporació va aprovar la modificació (1ª 
MODIFICACIÓ) del contracte de referència per valor de 195.330,36 €/any. 
 
3. En data 11 de juliol de 2006 el Ple de la Corporació aprova una nova modificació (2ª 
MODIFICACIÓ), que consisteix en l’ampliació dels serveis de referència, així com la 
compensació en el servei d’abocador. Aquesta modificació es valora en 65.041,77 
€/any. 
 
4. En data 6 de maig de 2008 la UTE Vinaroz presenta una nova proposta de 
modificació de contracte (3ª MODIFICACIÓ), per ampliació de serveis, que afecta a 
diversos apartats d’aquell (recollida RSU, juntament amb recollida selectiva del cartró i 
dels envasos lleugers; ampliació de jardins; ampliació de neteja de les urbanitzacions). 
La totalitat de l’ampliació es valora en 161.484,98 €/any.  
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5. En data 21 de juliol de 2008 s’emet providència de l’Alcaldia per a la tramitació de 
l’expedient de referència. 
 
6. En data 30 de juliol de 2008 la tècnica de Medi Ambient emet informe favorable a la 
proposta de modificació contractual.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’art. 12 del Plec de Prescripcions Tècniques que regir la licitació del contracte del 
Servei Públic de Recollida de Residus Sòlids Urbans, Neteja Viària, Neteja de Platges, 
Papereres i Manteniment i conservació de Jardins disposa el següent: 
 
“Artículo 12.- Revisión de las características y contenidos del servicio. 
 
A los efectos de la totalidad de los cuatro servicios concursados, anualmente y durante 
el último trimestre del año, al objeto de prever servicio para las nuevas urbanizaciones, 
viales o zonas, o ampliación de las existentes, ser formulará por la Delegación del 
Servicio la previsión de la ampliación de los servicios prestados, la cual deberá regir 
durante el año siguiente, sin perjuicio de las variaciones incidentales que durante el 
transcurso del aó anterior pudiera ser conveniente implantar. 
 
Cuando las variaciones que hayan de introducirse en cualquiera de los cuatro servicios 
concedidos, por alguna de las causas citadas en el párrafo anterior, o por el cambio de 
su carácter, puedan representar aumento de coste de los servicios, deberán ser 
aprobadas previamente por la Corporación Municipal. En los demás casos, éstas 
modificaciones serán ordenadas por la Delegación del servicio  o por la Concejalía del 
mismo. En todo caso, respecto a las modificaciones del contrato, se estará a lo 
prevenido en el artículo 102 de La LCAP(actual art. 101 TRLCAP) y legislación 
concordante. 
 
Las modificaciones del importe del contrato, debido a las ampliaciones citadas, se 
realizarán aplicando los rendimientos y costes horarios de los distintos elementos 
incluidos en las ofertas en el proyecto de explotación, cuantificándose por medio de los 
precios unitarios ofertados.”  
 
2. L’art. 101 del TRLCAP indica: 

“Artículo 101. Modificaciones de los contratos. 

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre 
que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo 
debidamente en el expediente. 

2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 54.” 

A l’empara de l’anterior, se sotmet al Ple de la Corporació, com a òrgan de 
Contractació, la següent proposta d’acord, condicionada a la fiscalització per part de la 
Intervenció de Fons: 
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1. Aprovar la 3ª MODIFICACIÓ CONTRACTUAL del contracte subscrit amb l’empresa 
FCC-FOBESA (UTE VINAROZ), de Servei Públic de Recollida de Residus Sòlids 
Urbans, Neteja Viària, Neteja de Platges, Papereres i Manteniment i conservació de 
Jardins, de data 5 de març de 2001 (modificat en dates 10 de maig de 2005 i 11 de 
juliol de 2006), d’acord amb la proposta formulada per la mercantil FCC-FOBESA (UTE 
VINAROZ) en data 6 de maig de 2008. 
  
2. Notificar a la mercantil FCC-FOBESA (UTE VINAROZ), amb indicació de 
l’obligatorietat de presentar garantia addicional per valor del 10 per cent de l’import de 
l’ampliació i formalitzar la modificació en termini.” 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la 
proposta d’acord amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 
abstencions (10 vots PP i 1 vot BLOC).  
 
 
 
4.- CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL EN L’ACORD DE PLE DE LA CORPORACIÓ 
DE DATA 25 DE JULIOL DE 2008, RELATIU A CESSIÓ DE TERRENYS AMB 
DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC EN CARRETERA COSTA NORD NÚM. 154 I CARRER 
COSTA MAR NÚMS. 227-229-231-233.- Atés l’informe emés conjuntament per la TAG 
d’Urbanisme i del Secretari Acctal. de data 1 de setembre de 2008. 
 
“ASUNTO: CORRECCION ERROR MATERIAL - CESION TERRENO DESTINO VIAL 
PÚBLICO CARRETERA COSTA NORTE 
CEDENTE: MON PLAYA, S.A. 
 
Mª Carmen Redo Solanilla, T.A.G. y Jordi Romeu Granados, Secretario accidental de 
este Ayuntamiento, en relación con el asunto de referencia 
 
INFORMAN 
 
1º.- En fecha 25 de julio de 2008 el Pleno de la Corporación adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: “5.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC 
EN CARRETERA COSTA NORD Nº 154 I CARRER COSTA MAR Nº 227-229-231-233.  
 
2º.- Cotejados los datos del informe del Arquitecto Técnico municipal con los del acta 
de dicho acuerdo se advierte error material, donde dice finca registral nº 23.162, tomo 
687, libro 223, folio 208 del Registro de la Propiedad de Vinaròs, debe decir finca 
registral nº 39.014, tomo 2.072, libro 659, folio 10, inscripción 12 del Registro de la 
Propiedad de Vinaròs. 
 
3º.- El art 105.2 de la Ley 30/92, establece 2.”Las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” 
 
VISTO lo expuesto, se PROPONE: 
 
- La rectificación del error material advertido en el texto del acta del acuerdo del Pleno 
de la Corporación adoptado en fecha 25 de julio de 2008, y en consecuencia: 
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Donde dice: 
 

∗ Finca registral nº 23.162, tomo 687, libro 223, folio 208 del Registro de la Propiedad de 
Vinaròs. 
 

debe decir: 
 

∗ Finca registral nº 39.014, tomo 2.072, libro 659, folio 10, inscripción 12 del Registro de 
la Propiedad de Vinaròs.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
  
 
 
5.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC EN PARTIDA 
PONT.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 1 de 
setembre de 2008 se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a 
vial públic: 

 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
  
Reunidos en la casa consistorial, de una  parte D. Jacinto Moliner Meseguer con DNI 
18.844.041-A en rep. de Exposiciones Moliner, S.L. con CIF B-12204194 y de otra 
Jorge Romeu Llorach, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y 
representación del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Que Exposiciones Moliner, S.L. con CIF B-12204194 es propietaria de la 
finca registral nº 18.872, tomo 882, libro 229, folio 115, inscripción 4ª del registro de la 
propiedad de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la 
transmisión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la 
titularidad dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de 
cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos 
descritos.  
  
C E D E N gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es 
representado en este acto por Jorge Romeu Llorach. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, 
aportándose croquis de emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
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“Porción de terreno trapezoidal emplazado en Pda. Puente, y de superficie 195,00 m2. 
Sus lindes son los siguientes: 
Norte: terreno propiedad de Agustín Fontes Sospedra también objeto de cesión. 
Sur: vial de servicio de la carretera de Ulldecona. 
Este: terrenos propiedad de las hermanas Llombart Ferreres también objeto de cesión 
Oeste: resto de finca de los que se segregan.” 
 
∗ Finca registral nº 18.872, tomo 882, libro 229, folio 115, inscripción 4ª del registro de 
la propiedad de Vinaròs. 
 
∗ Referencia catastral: 5751302 
 
∗ Cedente: 
Exposiciones Moliner, S.L. 
 
∗ De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la 
división o segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea 
forzosa o voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno 
resultante de la división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta 
innecesaria la expedición de la licencia de segregación. 
 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a 
la ratificación por el pleno de la aceptación de la misma.” 
 
Atés l’anterior, per unanimitat es ratifica l’acta anterior de cessió de terreny.  
 
 
 
6.- PROPOSTA D’ACORD REALITZADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MIGJORN 
RELATIVA A L’ANUL·LACIÓ DEL NOMENAMENT DE FRANCISCO FRANCO 
BAHAMONDE COM A ALCALDE HONORARI DE VINARÒS.- Atés l’escrit de 
l’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn de data 12 d’agost de 2008.  
 
Atés l’informe de l’arxiver municipal de data 28 de juliol de 2008. 
 
Sent que per part de l’Associació de Veïns Migjorn s’ha demanat d’intervindre en la 
sessió del ple de la Corporació, a l’empara de l’article 29 de Reglament de Participació 
Ciutadana de Vinaròs, l’Alcaldia atorga la paraula al Sr. Vicent Beltrán Salazar per a 
defensar el contingut de la petició realitzada, el qual fa ús de la mateixa. 
 
A l’empara de l’anterior, se sotmet al Ple de la Corporació la següent proposta: 
 
1.- Anul·lar el nomenament d’alcalde honorari i perpetu a Francisco Franco 
Bahamonde. 
 
2.- Retirar-li el bastó de cap de l’Ajuntament. 
 
3.- Retirar-li la medalla d’or de la ciutat. 
 
4.- Donar màxima publicitat dels esmentats acords aprovats. 
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La regidora Mª Carmen Obiol Aguirre demana la votació nominal. Es procedeix a 
continuació a la consideració del Ple d’aquesta petició, i s’aprova per majoria, amb 11 
vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 abstencions (10 vots 
PP).  
 
A continuació es procedeix a la votació nominal amb el següent resultat: 
 
SR. ALBIOL QUER, VICENT A.   SI 
 
SRA. BAILA BLANCHADELL, MERCEDES NO 
 
SR. BALADA ORTEGA, JAVIER   SI 
 
SRA. BARBÉ BELTRÁN, MARCELA  NO 
 
SR. BELTRÁN PASTOR, JUAN A.  SI 
 
SR. CASTEJÓN CHALER, J. MARIANO  NO 
 
SRA. FERNÁNDEZ MILLAN, ELISABET  NO 
 
SRA. FERRER REDÓN, Mª JOSÉ   SI 
 
SR. FONTANET I LLATSER, DOMÉNECH SI 
 
SR. GANDÍA QUEROL, LUIS   NO 
 
SR. GUIMERÁ RIBERA, AGUSTÍN  SI 
 
SR. JUAN ROIG, JUAN BTA.   NO 
 
SRA. LÓPEZ MIRALLES, LIBRADA  SI 
 
SRA. MARTÍNEZ ALBIOL, AMPARO  NO 
 
SRA. MEDINA TERRA, Mª DEL MAR  NO 
 
SRA. MIRALLES MIR, Mª DOLORES  SI 
 
SR. MOLINOS REDÓ, ERNESTO   NO 
 
SRA. OBIOL AGUIRRE, Mª CARMEN  SI 
 
SRA. SEBASTIÀ FLORES Mª ISABEL  SI 
 
SR. TORRES BOIX, JOAQUÍN EMILIO  NO 
 
SR. ROMEU LLORACH, JORDI   SI 

 
Atés l’anterior, la proposta d’acord de referència, queda aprovada per majoria de vots. 
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7.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
DE 1.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 7 PER IMPORT 
TOTAL DE 400.272’95 €.- Pel Sr. alcalde es dóna compte de la urgència de l’assumpte 
esmentat. Se sotmet a votació la urgència, aprovant-se per unanimitat. 
 
No obstant els informes de fiscalització núm. 770/2008 i núm. 773/2008 de data 2 de 
setembre de 2008. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda de data 2 de setembre de 2008. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament anterior, per 10 vots a favor (7 vots 
PSOE i 3 vot PVI), 10 vots en contra (PP) i 1 abstenció (BLOC), i el vot de qualitat de la 
Presidència en segona votació acorda aprovar la següent proposta: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 7, así 
como las facturas que conforman el mismo, de acuerdo con la siguiente resolución: 
 

 CODIGO 35 RE     

NOMTERCERO Número Importe 
ASSOCIACIO CULTURAL BALL DE DIMONIS 162 1.250,00 

ASSOCIACIO CULTURAL JAUME I 22 2.215,21 

ASSOCIACIO XALERA MATINERA 6/2008 2.900,00 

AUTOS MEDITERRANEO 1341 480,00 

BAR EL PUERTO   -  JUAN MANUEL HENS  5 577,80 

BRICO L'ART 64/887 238,00 

CARNES EDUARDO BELTRAN 57 3.229,30 

CARNES EDUARDO BELTRAN 58 810,30 

COMERCIAL VINAJA SL 1752 1.696,90 

COMISION ORGANIZADORA DEL 
CARNAVAL  

10/08 996,80 

COMUNICACIONS DELS PORTS S.A. 425 348,00 

CONFECCIONES TEJIDOS BARCELONA A08/7 186,64 

CORREDURIA SEGUROS S.FALCO 856978201 892,92 

COSTA I BORRAS IMPREMTA 1916 116,00 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA / 
LOCAL/PROVINCIAL  

12138-2008-5 391,89 

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA (DIARIO 
LEVANTE) 

P0008470 870,00 

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA (DIARIO 
LEVANTE) 

P0008471 290,00 
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EJR SYSTEMS SL 165 4.408,00 

EJR SYSTEMS SL 170 10.875,23 

ESPECTACLES MAESTRAT 181 54.213,76 

ESPECTACLES MAESTRAT 218 638,00 

ESPECTACLES MAESTRAT 245 8.062,00 

ESPECTACLES MAESTRAT 55 2.204,00 

ESPECTACLES MAESTRAT 56 696,00 

FRUTOS SECOS SALES 3260 2.104,70 

GRUP FOLKLORIC LES CAMARAES  V  600,00 

GRUP FOLKLORIC LES CAMARAES 02/08 600,00 

ILUMINACIONES JUST 323 1.224,96 

LITOCOLOR  LINEART S.L. 08/312 826,44 

LITOCOLOR  LINEART S.L. 418 501,85 

MARIA JOSE ALBIOL FOIX 11/08/2008 15,05 

MIQUEL ALIMENTACIO GRUP 84266 256,25 

NAYRA REGALS-FLORISTERIA CB 58 1.027,20 

PECSA  (MEDITERRANEO) 421066810 2.142,52 

PILAR VIVER (PASTELERIA VIVER) 8 572,45 

PIROTECNIA TOMAS 38 816,64 

PIROTECNIA TOMAS A0266 7.841,60 

PIROTECNIA TOMAS A204 3.480,00 

PIROTECNIA TOMAS A242 6.960,00 

PRONTOSERVIS SL AE55 382,80 

PUBLI-VAQUER - ROTULART 553 280,14 

PUNTOCASH 81003 77,34 

PUNTOCASH 81204 489,97 

PUNTOCASH 81205 110,31 

PUNTOCASH 81314 102,51 

PUNTOCASH 81421 198,07 

PUNTOCASH 82014 173,77 

PUNTOCASH 82199 21,31 
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PUNTOCASH 82231 830,62 

PUNTOCASH F76945 497,51 

ROSARIO PERIS LOPEZ 13/2008 3.828,00 

ROSARIO PERIS LOPEZ 14/2008 2.900,00 

SEGURIDAD Y COMUNICACIONS PEDRO 
RICO SL 

120/168 7.804,80 

SERVI PARTY, SL 11651 3.303,97 

SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA 6 3.650,00 

TOTAL   152.207,53 

 
 CODIGO 34    

NOMTERCERO Número Importe 
AGUSTIN ARNAU S.A. FV-712 56,72

AGUSTIN ARNAU S.A. FV-852 173,54

AGUSTIN ARNAU S.A. FV-975 57,85

AGUSTIN ARNAU S.A. FV-976 57,85

ALFONSO QUERO MARIN  6 7.488,67

ALFONSO QUERO MARIN  8 6.266,03

ALFONSO QUERO, SL 6 6.670,58

ALFONSO QUERO, SL 8 5.367,03

ALVARO ALBALAT S.L. 81 1525 610,64

ALVARO ALBALAT S.L. 81 1526 92,80

ALVARO ALBALAT S.L. 81 2102 218,46

ALVARO ALBALAT S.L. 81 2104 617,21

ALVARO ALBALAT S.L. 81 2673 48,15

ALVARO ALBALAT S.L. 81 2675 3.908,46

ALVARO ALBALAT S.L. 81-1632 96,43

ALVARO ALBALAT S.L. 81-1828 1.419,70

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
VINAROS 

26 382,80

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
VINAROS 

28 6.842,55

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
VINAROS 

32 7.292,34

EBREQUALITAT 803878 615,93

EBREQUALITAT 804820 1.172,84



 

 11/29

EBREQUALITAT 806316 100,58

EBREQUALITAT 806538 240,92

EBREQUALITAT 807294 92,74

ELECTRICIDAD ADELL, SL 267 168,20

EUROPEA DEL FORMIGO SL 197 1.383,00

EUROPEA DEL FORMIGO SL 237 1.987,31

EUROPEA DEL FORMIGO SL 238 360,06

EUROPEA DEL FORMIGO SL 266 990,93

EUROPEA DEL FORMIGO SL 267 1.591,21

EUROPEA DEL FORMIGO SL 300 938,92

EUROPEA DEL FORMIGO SL 307 18.059,11

EUROPEA DEL FORMIGO SL 308 7.793,18

EXCAVACIONES BERNIAL S.L. 41 128,76

EXCAVACIONES BERNIAL S.L. 42 853,18

EXCAVACIONES JIRES, SL A-100 1.245,84

EXCAVACIONES JIRES, SL A-103 2.353,06

EXCAVACIONES JIRES, SL A-105/3 15.393,20

EXCAVACIONES JIRES, SL A-107/2 2.090,47

EXCAVACIONES JIRES, SL A-111 9.549,70

EXCAVACIONES JIRES, SL A-113 1.621,68

EXCAVACIONES JIRES, SL A-130/2 11.145,28

EXCAVACIONES JIRES, SL A-135 5.530,88

EXCAVACIONES JIRES, SL A-142 12.885,67

EXCAVACIONES JIRES, SL A-96 2.794,44

EXCAVACIONES JIRES, SL A-98 4.854,60

EXCAVACIONES JIRES, SL A137 28.320,52

FERRER OBRAS Y SERVICIOS S.L 8099 5.415,20

FERRER OBRAS Y SERVICIOS S.L 8101 7.238,40

FERRER OBRAS Y SERVICIOS S.L 8104 4.210,45

GUERIN 40298 5.579,14

HEREDEROS DE TORRES 08 621 10,08
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HEREDEROS DE TORRES 08 815 44,40

HIDROCULTIUS ALCANAR  280014 2.645,72

HORSESA 307 1.433,01

HORSESA 331 80,70

HORSESA 361 287,85

HORSESA 380 328,35

LIMPIEZAS ROCALBI 174 1.972,77

MARMOLES SOSPEDRA S.L. 115/08 212,74

PINTURAS BENICARLO  227 1.575,57

PINTURAS BENICARLO  302 1.746,96

ROMIL S.L. (ANTIGUO PROVEEDOR) 266 78,52

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 18 19,60

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 220 981,67

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 230 20,76

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 238 25,88

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 249 3,09

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 255 53,45

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 262 3,09

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 336 3,09

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 356 109,36

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 357 3,45

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 359 102,94

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 362 11,65

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 365 111,19

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 366 1.161,09

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 370 64,73

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 470 23,28

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 481 7,20

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 484 77,26

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 491 23,91

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 493 47,04
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SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 495 104,03

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 497 33,38

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 508 336,90

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 605 30,48

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 607 64,99

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 611 577,52

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 633 2.210,68

SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL 635 7,64

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF+37-08 1.225,66

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-21-08 1.899,77

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-22-08 2.042,76

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-24-08 1.135,58

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-27-08 2.471,74

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-28-08 1.225,66

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-29-08 2.042,76

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-30-08 817,10

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-34-08 2.042,76

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-35-08 1.634,21

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-36-08 1.225,66

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-38-08 817,10

SOLVI OBRES I SERVEIS, SL OF-39-08 817,10

SUELCASA  172836 3,34

SUELCASA  174707 5.421,19

SUMINISTROS MARTORELL S.L. 05 867 171,69

SUMINISTROS MARTORELL S.L. 05 882 100,21

SUMINISTROS VALLS 8034 26,82

SUMINISTROS VALLS 8FR1215 26,00

TALLERES FALCO AYZA A/80092 83,24

TORRES CHALER 600285 696,00

TORRES CHALER 600290 986,00

TUR Y SERRET BRICOLOR CB A/2008051 143,84
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TOTAL  248.065,42

 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los 
pagos derivados del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 7 por importe total de 
400.272,95 €, correspondiendo la cantidad de 248.065,42 € a vías urbanas, con cargo 
a la partida 511.210.00 y 152.207,53 € a festejos populares con cargo a la partida 
457.226.07. 
 
 
 
DE 2.- ATORGAMENT DE LA MENCIÓ ESPECIAL GRIÑÓ BALLESTER 2008 AL 
SR. SEBASTIÁN ALBIOL VIDAL.- 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 de Cultura de data 1 d’agost de 2008. 
 
Atesa la proposta de la regidora de Cultura: 
 
“Mª DOLORES MIRALLES MIR, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, 
PROPOSA a la Comissió Informativa de Cultura l’adopció del següent acord, 
 
Vist que amb motiu de la commemoració anual de l’atorgament de la Carta de Població 
de Vinaròs, que es celebra el 29 de setembre a la nostra ciutat, està previst el 
lliurament de la Menció Especial Grinyó Ballester. 
 
Vist que la concessió d’aquesta Menció Especial implica el reconeixement per la tasca 
desenvolupada en concrets àmbits municipals de caràcter cultural. 
 
Vista la trajectòria professional del Sr. Sebastián Albiol Vidal, qui ha jugat un paper 
fonamental a la nostra ciutat pel que fa a la difusió de la història local, dels nostres 
costums i tradicions a través dels seus articles i publicacions, havent-se convertit en els 
últims anys en un eix fonamental per a la dinamització cultural a Vinaròs. 
 
D’acord amb allò previst al del Reglament Especial d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Vinaròs, la competència per a l’atorgament de les Mencions Especial 
correspon a l’Alcalde, a proposta del regidor delegat, i previ dictamen facultatiu i no 
vinculant de la Comissió Informativa de Cultura. 
 
 Vist l’acord per unanimitat de tots el membres, de la Comissió Informativa de Cultura 
del 20 de juliol de 2.007, en la que s’acordà atorgar el Grinyó Ballester 2008 al Sr. 
Sebastià Albiol Vidal. 
 
Aquesta Regidora en l’exercici de les seves facultats estima adient PROPOSAR a la 
Comissió Informativa de Cultura, atorgar la Menció Especial Grinyó Ballester 2008 al 
senyor Sebastián Albiol Vidal, en reconeixement al seu treball en pro de la cultura de la 
nostra ciutat, com a portador, difusor i recuperador dels signes d’identitat propis de 
Vinaròs.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
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DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC EN RELACIÓ AL 
CONVENI DEL MINISTERI PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES A LES BIBLIOTEQUES 
PÚBLIQUES.- 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 grup municipal del BLOC en relació al conveni del 
Ministeri per adquisició de llibres a les biblioteques. 
 
Per part del grup municipal del PP es presenta esmena de modificació a la moció 
presentada. Sotmesa a votació l’esmena es desestima per 10 vots a favor (PP) i 11 
vots en contra (7 vots PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC). 
 
A continuació, se sotmet a aprovació el següent text: 
 
Primer.- Instar al govern de la Generalitat Valenciana a destinar una partida econòmica 
amb el pressupost necessari per a poder assumir les condicions del conveni. 
 
Segon.- Instar a la Conselleria de Cultura i Esports a signar el Conveni amb el Ministeri 
de Cultura per a l´adquisició de material bibliogràfic. 
 
Tercer.- Enviar aquest acord al President de la Generalitat, a la Conselleria de Cultura, 
al Consell Valencià de Cultura i al Fòrum Valencià del Llibre.” 

 
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 PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots 
en contra (PP).  
 
 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC I CONSENSUDA 
AMB LA RESTA DE GRUPS POLITICS, RELATIVA A  DEMANAR EL 
TRACTAMENT TERCIARI A L’EDAR 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 moció presentada pel grup municipal del BLOC en data 6 d’agost de 2008, 
relativa a demanar el Tractament Terciari a l’Edar de Vinaròs. 

 
Vist que en la sessió de la Comissió Informativa de Medi Ambient de data 25 d’agost de 
2008, es va consensuar el següent text definitiu per part de la totalitat de grups polítics 
de la Corporació: 
 
“MOCIÓ PER DEMANAR EL TRACTAMENT TERCIARI A L’EDAR DE VINARÒS  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les institucions valencianes, tant els Ajuntaments com les Corts Valencianes, tenim 
l’obligació de preocupar-nos per les problemàtiques que afecten de manera més directa 
a les valencianes i valencians, i entre eixes preocupacions no hi ha cap dubte que està 
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l’abastiment d’aigua, per la qual cosa totes les Institucions hem de buscar solucions a 
aquesta problemàtica d’acord als següents posicionaments: 
 
a) Gestió responsable de l’aigua, amb una disminució dràstica de les pèrdues d’aigua 
en les xarxes urbanes i agrícoles.  
b)  Depuració i reutilització de les aigües efectiva. I és que no podem continuar tenint 
una depuració encara tan insuficient i encara menys depurar per vessar a la mar com 
estem fent fins ara. 
c) L’anàlisi de les demandes reals de cadascuna de les nostres comarques per poder 
planificar el nostre futur, amb informació pública i transparent de l’estat de cadascuna 
de les nostres conques, de l’ús que estem fent de l’aigua i per a què la volem en un 
futur pròxim: per a consum humà, usos mediambientals, noves transformacions 
agrícoles, especulació urbanística, usos lúdics... 
 
Tots els grups polítics amb representació a l’ajuntament de Vinaròs ens congratulem de 
la posada en marxa de l’estació de depuració d’aigües residuals a la nostra ciutat, una 
infraestructura molt necessària i esperada per tots. Una estació depuradora d’aigües 
residuals (EDAR), també cridada planta de depuració, té l’objectiu genèric 
d’aconseguir, a partir d’aigües negres o barrejades i mitjançant diferents procediments 
físics, químics i biotecnològics, una aigua de millors característiques de qualitat i 
quantitat. En general, les estacions depuradores d’aigües residuals tracten aigua 
residual procedent del consum ciutadà majoritàriament, així com del vessament 
superficial del drenatge de les zones urbanitzades. 
 
El tractament que es durà a terme en aquesta aigua és el de tractament secundari, amb 
una sortida de les mateixes directament al mar per l´emissari submarí i que, de moment 
no servirà ni per aprovisionar les basses per als camps de cultius ni per al manteniment 
dels jardins municipals. El futur de la depuradora del nostre poble passa per arribar a 
un tractament terciari mitjançant el qual s’obtinga un aigua d’una qualitat sanitària 
suficient i sense cap tipus de risc, que permeta aprofitar-la en els diferents usos.  
 
Els diferents usos venen regulats en el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel 
qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. A Vinaròs es 
podria reutilitzar l’aigua amb qualitat d’ús corresponent als punts 1.2, 2.3, 3.1, 4.1 i 4.2, 
sent aquests: aigua en reg de zones verdes urbanes, neteja de carrers, sistemes contra 
incendis, rentat industrial de vehicles; reg localitzat de cultius llenyosos, reg de cultiu de 
flors ornamentals, reg de cultius industrials no alimentaris; aigües de procés i neteja per 
a ús en la indústria; reg de camps de golf, i estanys, masses d’aigua i cabals circulants 
ornamentals, en els quals està impedit l’accés del públic a l’aigua  
 
A la vista de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar la tramitació per sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer les 
corresponents autoritzacions per realitzar el tractament terciari, una vegada un 
organisme públic o entitat privada assumixca quin ús s’ha de donar a l’aigua. 
 
Segon.- Instar a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals a realitzar aquelles 
obres i instal·lacions necessàries per tal d’incloure un tractament terciari en les 
instal·lacions de la recent inaugurada depuradora de Vinaròs. 
 
Tercer.- Instar al Consell del Govern Valencià a elaborar un Pla de reutilització de les 
aigües depurades que contemple la realització de les infraestructures necessàries 
(estacions de bombeig, conduccions, depòsits, etc.) per tal de reutilitzar adequadament 
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les aigües procedents del tractament terciari, i destinar-les per als usos anteriorment 
esmentats”  
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior.  
 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
  
Sr. Alcalde.- Unes preguntes de l'Associació de Veïns Migjorn què contestaré què es 
van formular en el ple anterior. Una feia referència a l'abocament de líquids d'una 
empresa, local i particular, indiscriminat a les clavegueres. Té permís per a abocar, ho 
ha fet des de fa anys, en un determinat punt prop de l'emissari. Si hi ha hagut alguna 
denúncia a ell o a qualsevol, a esta empresa o a una altra, doncs bé, s'ha actuat per 
part de la Policia Local, no ens consta que hi hagué denúncia ni que hagueren pogut 
agafar en altres punts fins a este moment. La següent pregunta era referida al pla 
acústic, que en aquell moment es preguntava de què ens servia, quan l'aplicaríem... Ja 
el tenim aprovat i per tant, lògicament, s'aplicarà.  Una altra feia referència a una 
sentència sobre la urbanització del barranc del Triador, si s'havia d'enderrocar i què hi 
havia de cert. És una sentència referida a les dos propostes d'urbanització que hi havia. 
És una qüestió entre els urbanitzadors. Suposo que s'acudirà o s'anirà, segons ens han 
informat els tècnics municipals, a si hi ha una indemnització econòmica en els dos 
urbanitzadors, però que no afecta en particular... Ja hi ha hagut altres sentències al 
respecte del mateix tipus i serà entre els dos urbanitzadors els que hauran d'arreglar-se 
si és que hi ha una demanda econòmica sobre això. Una altra pregunta què se'ns feia 
sobre l'entrada al supermercat Carrefour en la Nacional 340, motiu de retard a banda 
de les circumstàncies econòmiques del moment, és que les quanties què havien 
d'aportar era entre diversos urbanitzadors i en particular estaven quasi tots d'acord, a 
excepció d'un dels propietaris què estava en la part del centre comercial que era el que 
pareixia que es resistia. Ara que hem començat el nou curs polític ens adreçarem a 
l'empresa en qüestió, a veure si ja s'ha aconseguit que aquell empresari, doncs, aporte 
la part corresponent que entre tots els tocava pagar. L'altra pregunta feia relació a 
l'atenció de les persones dependents, per part de l'Associació de Veïns Migjorn, es fa 
molt correcta per part de Serveis Socials, però sols de matí. La proposta era si es 
podria plantejar també aquesta atenció de tarda. El funcionariat en el seu conveni 
laboral té horari de matí, no obstant això ho estudiarem i almenys una tarda... o veure si 
la incidència de gent que puga anar de tarda i que hi hagués disponibilitat també dels 
treballadors o voluntarietat per part d'alguns de poder fer algun horari de tarda. Ho 
passarem a Serveis Socials i ho estudiarem. L'altra feia referència al mercat, a la 
seua... parla que queda la gent que ve... però lamenta l'estat del seu interior, com està 
el projecte i quan el començaran el projecte. Inicialment com es va fer, està fet. Estem 
pendents d'una cridada del Ministeri de l'Habitatge per veure uns estudis com es van 
fer, i veure si el que s'aprofitava d'aquell projecte i el que era este organisme dependent 
del Ministeri de l'Habitatge. I també estem pendents d'esta visita per prendre ja una 
decisió definitiva sobre el mercat. Les notícies sobre l'ambulatori ens han deixat a tots 
trasbalsats, pertorbats i espantats. És que han canviat la data dels Innocents i no ens 
hem assabentat? Davant d'això i de com de gran els ve el terreny per fer el nou 
ambulatori, no creuen vostés que ja és hora de fer moure el poble i anar a dir-los quatre 
coses a València? No creuen vostés que ja hi ha prou de deixar-nos prendre el pèl? 
Després de tota la... abans de formular la pregunta que els repeteixo és del ple anterior, 
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per això les lligo, en este plenari les contesto. Després se sap, perquè va sortir a la 
premsa, que ens vam adreçar a la Conselleria dient que de la resta de solars es faria 
càrrec l'Ajuntament, doncs bé, pel seu adequament, aparcament o per la disponibilitat 
que... pensem que un ambulatori, des de l'Ajuntament, creiem que un ambulatori 
necessita d'una zona d'aparcament i més en la via en què està situat, en la qual hi ha o 
és una via de trànsit i que tan sols per ambulàncies i vehicles dels metges i treballadors 
que hi ha i de la gent que hi assisteix, podria servir d'aparcament per a desbloquejar-lo, 
vam dir. Després hi ha una sèrie de preguntes reiteratives; quant al Molí Noguera, 
tornarem a la càrrega per a veure-ho a la convocatòria de novembre, no obstant això 
també, per part de la Brigada Verda, esta setmana o a finals o la següent s'anirà a 
condicionar la part de tot el que és la part exterior de jardí i herba, per a mantenir-ho un 
poc, i esperarem a novembre i ja prendrem una determinació. Se'ns proposa per part 
de l'Associació de Veïns, que la Taula del Sénia i dins dels seus pressupostos 
l'inclogués. Fins ara la Taula del Sénia no ha fet intervencions d'eixe tipus, dins d'esta 
vessant arquitectònica i més amb els municipis que té i amb el pressupost que té, està 
gestionant altres tipus d'ajudes, programes, etc. El que sí que sempre s'havia comentat 
i en les diferents assemblees i des de quan ja era representant Javier Balada, que la 
mateixa Taula del Sénia el veia com un punt de referència, ja que es diu Taula del 
Sénia, un centre amb unes característiques determinades que pogués donar o ser punt 
de partida per a la visita del molins del mateix riu i ser una espècie de museu o del que 
solen ser per finalitat cultural, però bé, el primer que s'ha de fer és mantenir-lo i 
restaurar-lo. Després la utilitat ja vindrà la que siga. I després se'ns pregunta per la 
gravera, la situació és la mateixa que estava judicialment. Sí que, com a novetat ja 
s'haurà pogut experimentar, les portes de l'auditori... el Senyor Guimerà ja... estan 
arreglades i per tant és una bona notícia, almenys ja s'ha solucionat una d'estes 
reiteratives. Quant al Pla General de Jacinto i de Rokiski, quan el derogaran, 
reformaran o en faran un altre, s'estan estudiant i preparant una sèrie de modificacions 
en Serveis Tècnics, i finalment se'ns pregunta si és veritat que el senyor Rokiski podria 
tornar a ser nomenat arquitecte municipal. S'ha obert el període perquè un dels 
arquitectes municipals ha canviat de destí, i bé, s'han presentat diversos arquitectes, 
entre ells el senyor Rokiski. Encara no s'han fet les proves i tal, i bé, doncs així estem. 
Gràcies. Sí que ha presentat els papers, bé, com a candidat està, bé. Senyor Fontanet, 
vol fer alguna pregunta? Les he fet abans perquè venien del ple anterior. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, dins de la documentació que ens va donar el 
senyor regidor d'Indústria i Comerç amb la relació de places de pàrquing al poble, vam 
veure que hi havia unes 35 places públiques al pàrquing dels Tres Reis. L'Ajuntament 
paga lloguer d'aquestes places, són públiques, qui les utilitza? 
 
Sr. Alcalde.- Trenta-cinc places? 
 
Sr. Fontanet.- Això estava a la relació. 
 
Sr. Alcalde.- Plaça dels Tres Reis? 
 
Sr. Fontanet.- Sí. 
 
Sr. Alcalde.- No, no consta. 
 
Sr. Fontanet.- No consta? 
 
Sr. Alcalde.- El Sr. Albiol a la millor li clarificarà... 
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Sr. Fontanet.- Molt bé. 
 
Sr. Albiol.- Sí, això són unes places que estaven incloses dins de l'informe de Policia 
Local, en què es relacionaven totes aquelles places que hi ha a disposició del públic, 
però no que depenen de l'Ajuntament. En aquest cas, no depenen de l'Ajuntament, ni hi 
ha cap tipus de relació comercial.  
 
Sr. Fontanet.- Molt bé, doncs així em respon a la pregunta. Molt bé. És l'aclariment que 
volia. 
 
Sr. Alcalde.- M'havia espantat. Amb la falta que… que en trobem 35 noves... però, bé. 
Ja s'està solucionant això dels pàrquings. 
 
Sr. Fontanet.- És que com ens van passar relació de llocs de places públiques de 
pàrquings, doncs aleshores vam veure que... ens pensaven que eren municipals, però, 
aquí està la resposta i molt ben aclarida. Com vam recordar, vam donar suport a... de 
confiança fins al mes de gener d'enguany perquè els camps de la ciutat esportiva 
estiguessen acabats i que així pogueren jugar els xiquets i els de les escoles de futbol. 
Alguns pares pels carrers ens fan la cara roja perquè com ja sap, del compromís que 
van agafar al gener... doncs estem al mes de setembre i encara no estan jugant els 
xiquets allí dalt. Ens podria dir quan estarà solucionat aquest tema i quan podran anar 
els xiquets a jugar-hi? 
 
Sr. Alcalde.- Bé, agraeixo aquesta pregunta, Sr. Fontanet. Alguns pares en particular 
que m'ho han preguntat i han vist la situació en què es troba pràcticament tot el món, 
doncs la mateixa empresa, tant la constructora com l'empresa urbanitzadora, doncs 
han tingut problemes, i al llarg dels últims mesos, doncs, s'anava a una marxa lenta de 
treball. No s'ha parat, però pràcticament en alguns moments sí que hi havia... 
Lògicament aquesta obra no és una obra pública municipal en la qual l'empresa haja 
estat contractada sota el pressupost municipal. Hi ha hagut empreses i treballs en què 
sí que es dilataven en el temps o no complien els preceptes d'adjudicació com a obra 
pública, aleshores l'Ajuntament es podria plantejar desfer el contracte i per tant 
contractar una empresa nova, però no és aquest el cas. Aquest cas era en base al 
conveni de la partida de Vistabella, d'una unitat d'execució que hi havia allí i en què 
s'aportava la construcció d'aquesta ciutat esportiva. Aleshores, la rescissió, per dir-ho 
d'alguna manera, del conveni no comportava que els camps s'acabessen, i lògicament 
han sigut negociacions dures, pures i en determinats moments, en, fins i tot, plantejar-
se agafar l'obra l'Ajuntament i rescindir d'alguna manera el conveni que hi havia 
pendent. Però totes aquestes coses que comporten actes notarials, etc., podrien 
retardar-ho més encara. A hores d'ara, a hores d'ara s'ha incrementat el nombre de 
treballadors que n'hi ha. La setmana que ve, si no passa absolutament res, hi haurà 
una altra brigada fent el tancat. I per tant s'han reiniciat a un ritme superior al que es 
portava ara i que en un termini breu, jo ja no vull dir res perquè si no la setmana que ve 
hauria de sortir... Si no hi ha cap problema, les tindrem prompte. Evidentment, 
lògicament és de perogrullo: Tots els que estem aquí, tots, absolutament tots, tenim 
ganes que estiguen acabats els vestuaris, i més quan estan els camps de gespa en 
què estan les porteries i es pot jugar perfectament. Per tant, el que hi haja interés... 
ningú ho retarda. És a dir, les circumstàncies que hi ha són les que hi ha i repeteixo, si 
fos obra pública finançada per l'Ajuntament i l'empresa no complís, lògicament els 
tècnics, judicialment, haurien denunciat el contracte amb l'empresa constructora. Però 
si el carrer de les Ànimes se'ns va retardar el que se'ns va retardar, i els mateixos 
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tècnics ens van dir que la rescissió del contracte ens podria allargar en el temps, tornar-
ho a traure a licitació... no és el cas d'aquí, repeteixo, el cas és que ho està fent una 
empresa, estem en unes circumstàncies difícils per a moltes d'aquestes empreses, 
però que lògicament el que nosaltres busquem és que s'acaben d'una vegada els 
vestuaris. Hem demanat les disculpes que s'hagen de demanar, però torno a repetir 
que tots els que estem aquí el que volem és que s'acaben els vestuaris. I el dia que 
s'acaben, doncs, poder fer un partit de futbol els que aguanteu o els que aguantem. 
Gràcies.  
 
Sr. Fontanet.- Bé, estem al mes de setembre i vostés van agafar el comprimís verbal 
amb el Bloc que durant aquest any farien el tros de vorera des dels Quatre Camins fins 
al barranc del Saldonar. Ens pot dir com està aquesta situació? 
 
Sr. Alcalde.- Bé, les actuacions de la zona turística nord són difícils, són difícils perquè 
passen per negociacions, majoritàriament en eixe sentit. Es va fer abans de l'estiu un 
tros, on falta posar la vorera. Es continuarà i d'alguna forma, a poquet a poquet allò 
d'arribarem a Canet. Però la veritat és que no passa cap d'ells ni per un expedient 
d'expropiació en una obra a llarg termini. El que és interessant és, diguem, no parar i 
almenys anar fent 20, 30, 25, 40 metres fins a arribar a l'objectiu final que és almenys 
allí. Hi ha alguns trams en els quals o algun tram en el qual serà molt més fàcil, i 
evidentment, hi haurà algun tram en el qual és molt més difícil. Tractar de convèncer el 
veí, si és que té el tancament en mal estat, és molt més fàcil. Si l'ha reparat nova, 
doncs, la veritat, si damunt de fer la cessió a canvi de la reconstrucció del nou 
tancament... doncs veritablement ens resulta molt més difícil. La veritat és que l'últim 
tram que s'ha fet ha sigut important, i la veritat és que ha costat tècnicament dos anys, 
l'últim tram, de negociació i d'arribar a un acord. La veritat és que ho continuarem, i 
intentarem complir abans que s'acabe l'any un altre tram, encara que siga interromput 
del que ja hi ha, doncs bé, on es puga fer, que es puga fer. 
 
Sr. Fontanet.- També estem al mes de setembre i vostés van agafar el compromís 
verbal amb el grup municipal del Bloc, que durant aquests anys s'instal·larien a les 
zones turístiques nord i sud la connexió Wi-Fi. Ens pot dir com està aquesta actuació? 
 
Sr. Alcalde.- El senyor Albiol que és el nostre regidor de Noves Tecnologies... 
 
Sr. Albiol.- Sí, està en estudi per part dels tècnics municipals una de les propostes de 
les últimes empreses amb què hem parlat. Quan ens trameten l'informe, espero passar-
les per comissió perquè donen vostés el vistiplau.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. Bé, estem al mes de setembre i vostés van agafar el 
compromís verbal amb el grup municipal del Bloc que durant aquest any condicionarien 
la pista annexa al poliesportiu amb vestuaris i amb una coberta. Ens pot dir com està 
aquesta situació? 
 
Sr. Alcalde.- Bé, la pista annexa, ho hem comentat algunes vegades, l'objectiu era 
inicialment fer el condicionament. Eixe condicionament i de cara a un futur fer la pista 
coberta, en el moment en què es va proposar això, els tècnics van fer unes 
prospeccions, i lògicament l'estructura per a fer el seu cobriment en un futur 
comportava uns ancoratges i una partida pressupostària molt important. No es tractava 
de... es podria tractar de fer només la pista, però que lògicament s'hauria de tenir 
continuïtat en cobriment, haver de destruir per a tornar a fer els fonaments amb les 
columnes corresponents de ferro. Llavors el que ens hem de plantejar i parlar és si a 
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això pressupostàriament arribem o la deixem descoberta simplement i planerament, 
que en aquesta sí que es podria arribar, perquè la partida pressupostària s'hauria 
d'ampliar molt, molt, molt més sobre la base que és un terreny, que com tot el món 
recordarà, és d'aportament de riu i de runes i per tant no té consistència suficient com... 
quan es va construir el pavelló en el qual es va haver de pilonar amb simplement un 
basament molt barat i a la vegada molt senzill. Eixe ha sigut el problema pel qual no ha 
tirat endavant el projecte en qüestió.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. Estem al mes de setembre i vostés van agafar el compromís 
verbal amb el grup municipal del Bloc que durant aquest any habilitarien el que és un 
parc d'aparells per a persones de la tercera edat. Sabem que ja estan comprats 
aquests aparells, i així ens ho va fer saber el regidor de Serveis. Ens pot dir com està 
aquesta situació? 
 
Sr. Alcalde.- S'està en la situació de veure si s'instal·la gespa artificial, és un 
pressupost molt més elevat, perquè pràcticament si fos al terra o simplement un 
sembrat de gespa, també es podria executar fàcilment, o almenys arribar 
pressupostàriament. Per tant, si es millora i si es decideix habilitar-lo amb gespa 
artificial perquè siga molt més còmode i tinga baix manteniment, etc. Doncs, tenir-lo 
amb un suplement pressupostari molt més elevat que és el que s'està calculant.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Ja està? Gandía. 
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies. Jo simplement volia fer-li un prec. En la moció anterior 
referent als llibres, la senyora Obiol, en la seua última intervenció, ha qualificat de 
patètiques les intervencions dels regidors Mariano Castejón i meua en el ple d'avui. Jo, 
el prec que avui li voldria fer a vosté, Sr. Alcalde, és que recorde a tots els regidors que 
cap intervenció que es fa en aquest saló de plens mai és patètica, que les úniques que 
poden arribar a ser patètiques són les intervencions que només contenen gracietes i 
acudits fàcils per amagar la falta d'arguments. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Molinos. 
 
Sr. Molinos.- Bé, moltes gràcies Sr. Alcalde. A l'agost el vam emplaçar a vosté a 
respondre totes les preguntes pendents que encara tenia del Partit Popular. La 
pregunta és: té les respostes de les nostres preguntes? 
 
Sr. Alcalde.- No li les he buscat totes, però si les té, si me les sé, li les contesto. Si me 
les fa.  
 
Sr. Molinos.- No es preocupe. Mire, simplement vull comentar-li que fa algunes que 
porten un any, les tenim aquí totes recopilades, i que bé, hi ha algunes d'interessants, 
però bé, que li les passarem per registre d'entrada tal com vosté ha sol·licitat. Que cada 
vegada que el Partit Popular ha fet una sol·licitud, doncs ho farem per registre 
d'entrada. I esperem, això sí, que ens les conteste. 
  
Sr. Alcalde.- Millor, perquè així li les contestaré, perquè tinc molts de deures, me n'ha 
posat molts, estic en això, vaig contestant-li ja... 
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Sr. Molinos.- No es preocupe, aquestes les passem pel registre d'entrada i entrem a 
les d'actualitat que pensem que són més importants per al poble. Les preguntes que li 
faré van al voltant de dos blocs. Una a la ciutat esportiva. La veritat és que el senyor 
Fontanet ja ha plantejat algunes. Algunes han quedat prou clares. Anaven en la 
mateixa línia, de quan estarien els camps posats a disposició i del conveni amb 
aquesta empresa. Continuant en aquesta línia de preguntes, ens agradaria si ens 
pogués informar, si a la gespa que hi ha col·locada, s'està portant a terme algun 
manteniment. 
 
Sr. Alcalde.- No. 
 
Sr. Molinos.- Troba vosté normal que si un ciutadà entra a la pàgina web del Partit 
Socialista, puga consultar el projecte de la Ciutat Esportiva, la Guarderia, el Parc 
Central del camí Fondo, i que aquests projectes no estiguen dins del web de 
l'Ajuntament, a disposició de qualsevol ciutadà? 
 
Sr. Alcalde.- Doncs, es penjaran per part del Serveis Tècnics. 
 
Sr. Molinos.- Pensem que si són projectes municipals, independentment que els hagen 
portat vostés endavant, haurien d'estar a la pàgina de l'Ajuntament perquè tots els 
ciutadans els puguen consultar. Després, aquesta no sé si me la podrà contestar, però 
ens agradaria saber si ens pot facilitar el nombre de metres resultants després de 
restar l'afecció de la variant 340 als antics terrenys per a desenvolupar l'antiga ciutat 
esportiva. 
 
Sr. Alcalde.- No, la veritat és que no els els puc donar. El nombre de metres no el 
tenim, el tindrem prompte. 
 
Sr. Molinos.- D'acord, no es preocupe. Me l'apunto per a l'octubre i li la tornaré a 
plantejar. 
 
Sr. Alcalde.- No, no. El dia 3, 6 i no sé quan vénen a aixecar les actes i els sabrem 
exactament els metres, perquè suposem que serà el que hauran d'indemnitzar a 
l'Ajuntament de Vinaròs en els metres d'afecció de la carretera, de la variant. 
 
Sr. Molinos.- Correcte. Bé, vostés van dir que la ciutat esportiva no li costaria res al 
poble de Vinaròs, perquè era fruit d'un conveni amb una empresa promotora. A hores 
d'ara i que nosaltres tinguem constància, doncs portem una modificació de 118.000 € 
per a fer front a una instal·lació elèctrica. Ens pot dir si hi ha més serveis o dotacions 
que no contempla el projecte i que també haurà de pagar l'Ajuntament de Vinaròs? 
 
Sr. Alcalde.- Jo penso que no, però això no estava dins del conveni perquè 
evidentment era una zona en la qual no hi havia llum. No servirà exclusivament per a la 
ciutat esportiva, sinó que és una línia que es posa de nou. 
 
Sr. Molinos.- Corregisca'm si m'equivoco, però abans quan vosté ha dit que les obres 
s'havien reiniciat i que s'estava fent un tancament, això a càrrec de qui va? De 
l'empresa del conveni o de l'Ajuntament? 
 
Sr. Alcalde.- De l'empresa del conveni. 
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Sr. Molinos.- Bé. Aquestes eren les preguntes en relació a la ciutat esportiva i ara 
comencem un altre bloc dedicat al passeig Marítim. La primera fase del passeig 
Marítim, està acabada o no està acabada, s’ha fet recepció per l'Ajuntament? 
 
Sr. Alcalde.-  Esta li la contestaré per escrit perquè com és un tema en el qual... Les 
del passeig Marítim li les contestaré per escrit. Consultaré els Serveis Tècnics i li ho 
donaré tot, fil per agulla, per escrit. 
 
Sr. Molinos.- La veritat és que són totes bastant senzilles, crec. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, sí, no, no, és per no equivocar-me ni en data ni en un mil·límetre, 
perquè després tot és il·legal, vull dir que... 
 
Sr. Molinos.- No es preocupe. 
 
Sr. Alcalde.- Jo, les que em faça vosté, mire si és senzill, tal com me les porte les 
donaré als Serveis Tècnics i els tècnics municipals me les contestaran. No es 
preocupe.  
 
Sr. Molinos.- Home, suposo que, per exemple, els Serveis Tècnics tindran coses més 
importants que contestar-me que si les faroles es quedaran roges o si hi ha previst 
canviar-les de color. 
 
Sr. Alcalde.- Aquesta li la puc contestar, aquesta és d'estètica, es quedaran roges. 
 
Sr. Molinos.- Molt bé, gràcies. El color de la pedra del paviment, serà aquest o anirà 
polit? 
 
Sr. Alcalde.- Li falta un poliment  o un líquid que s'ha de posar quan estiga tot net. 
 
Sr. Molinos.- D'acord. El mobiliari de la primera fase, està tot o encara falta alguna 
cosa? 
 
Sr. Alcalde.- Em pareix que no falta res, em pareix. 
 
Sr. Molinos.- D'acord, una altra pregunta. Té l'Ajuntament el dret o la patent de les 
butaques, faroles o qualsevol altre element de disseny del passeig? Plantegem la 
pregunta perquè en cas que es trenque alguna en un futur o es deteriore, no haver 
d'estar constantment pagant l'arquitecte o qualsevol empresa per exclusivitat de 
fabricació o reposició de mobiliari. 
 
Sr. Alcalde.- Li ho consultaré. 
 
Sr. Molinos.- Gràcies. Per a quan està previst que es col·loquen els tendals? 
 
Sr. Alcalde.- Quins tendals? 
 
Sr. Molinos.- Bé, els tendals del passeig. Vostés van dir que al mig on anirien les 
zones condicionades per als restaurants, es cobririen amb uns tendals. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, aquells bars o restaurants que demanen l'ocupació de via pública i 
vulguen instal·lar tendal.  
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Sr. Molinos.- D'acord. Això serà sota petició preceptiva de cada un dels restauradors? 
 
Sr. Alcalde.- Sí, sí. Home, l'ocupació de via pública sempre és preceptiva per part de...  
vull dir, la gent, normalment, diu “vull ocupar terrassa”, fan la sol·licitud, paguen les 
taxes i instal·len. 
 
Sr. Molinos.- Correcte. Després d'haver arribat a un acord, segons vostés amb els 
restauradors del passeig en el tema de les cadires, quan posaran aquestes cadires a 
disposició dels restauradors? 
 
Sr. Alcalde.- Les cadires, provisionalment, vam arribar a un acord amb ells perquè 
fossen totes blanques, perquè les taules també ho fossen. La veritat és que ha sigut tan 
gran l'èxit que ha tingut el passeig, que la veritat, ens han trencat una mica el pacte de 
cavallers que van emprendre amb nosaltres, vull dir, les taules havien d'estar dins d'uns 
paràmetres, dins de les palmeres, i torno a repetir, ha sigut tan l'èxit i estem tan 
satisfets, igual que molts de vinarossencs que han gaudit aquest estiu d'eixes 
terrasses, que hi havia d'Estrella Damm, hi havia roges, hi havia verdes... 
majoritàriament eren blanques, vull dir, la veritat és que s'ha complit, però evidentment, 
com ha sigut una bona temporada turística i la gent s'ha bolcat en el passeig, doncs... 
passava la policia, els deien que deixessen pas per a passar els vianants per a accedir 
a la platja, però era només l'acord, després sí que vam estar parlant amb l'arquitecte 
per a dissenyar una cadira exclusiva per a ells i que per a la pròxima temporada la 
tindrien, i llavors ja seria sota la normativa d'ocupació del passeig amb els tendals, amb 
les cadires, etc. Vam quedar en això, abans de l'estiu i ara, la veritat, no hem tingut cap 
reunió al llarg de l'estiu doncs perquè teníem molta feina i tampoc no era moment de 
reunió, no anàvem a... suposo que ara al setembre o octubre ens reunirem amb ells.  
 
Sr. Molinos- Molt bé, moltes gràcies. Tenen previst afegir algun tipus de banc més 
ergonòmic a la zona del passeig perquè la gent gran puga utilitzar-los? 
 
Sr. Alcalde.- Més econòmic? 
 
Sr. Molinos.- Ergonòmic. 
 
Sr. Alcalde.- Ah, ergonòmic, ergonòmic. Jo, és que veig, la veritat, no ho sé, vull dir, no 
he fet cap enquesta, la gent, la gent gran s'asseu i bé, vull dir, canviar la forma, doncs, 
la veritat, no crec que la canviem dins de la línia que hi ha. 
 
Sr. Molinos.- Bé. Els ventiladors de la sortida del pàrquing que s'està construint a la 
segona fase, es quedaran allí, a pesar de no complir la normativa del Pla General? 
 
Sr. Alcalde.- Jo, això d'incomplir no ho he dit, ho ha dit vosté. Jo li he dit només que 
són provisionals. 
 
Sr. Molinos.- D'acord, o siga, em respon dient-me que són provisionals. Gràcies. Té 
vosté comunicació per part del Ministeri de quan podran reprendre’s les obres de la 
segona, tercera i quarta fase del passeig? 
 
Sr. Alcalde.- No, de moment no. 
 
Sr. Molinos.- Està previst que siga durant aquest any o ...? 



 

 25/29

 
Sr. Alcalde.- Esperem que sí.  
 
Sr. Molinos.- Que passarà al carrer de Sant Pascual? Hem observat que el nivell de 
cota de carrer que porta el pàrquing fa indicar que podria quedar per sota del nivell de 
la cota del passeig. Això és així? Han tingut possibilitat de comprovar-ho al projecte? 
 
Sr. Alcalde.- Això li ho passaré per escrit en informe tècnic. No sóc tècnic. 
 
Sr. Molinos.- Gràcies. Bé, està previst estudiar el túnel a la tercera i quarta fase per a 
la seua eliminació, ja que com que no està fet el tram davant del col·legi Sant Sebastià, 
aquest tram a priori, pareix ser que no serviria per a res, o no s'ha donat encara la idea 
d'obrir finalment el pas fins al carrer de Santa Magdalena? 
 
Sr. Alcalde.- Li la contestaré per escrit. 
 
Sr. Molinos.- Finalment, per acabar, aquesta pregunta, crec que és una pregunta no 
sols del Partit Popular sinó de tots els vinarossencs. Continuarà sent transitable el 
passeig en superfície? 
 
Sr. Alcalde.- En trams, sí. 
 
Sr. Molinos.- Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies a vosté. Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Bé, ja que el meu company li ha fet algunes 
preguntes al voltant del passeig i ja que vostés han anunciat, fa uns dies, que el 
pàrquing del passeig obrirà el pròxim mes d'octubre, fins i tot avui, no donava crèdit, es 
reiterava que s'obriria. Ens ha dit que la ventilació és provisional. Hi ha una altra 
problemàtica allí. És a dir, com es pot obrir un pàrquing de forma provisional? Vull dir, 
quan l'Ajuntament ha de donar exemple complint la normativa. Perquè clar, que els 
veïns i ciutadans d'aquest poble escolten que “reduirem unes places per complir 
normativa”, no crec que siga l'exemple més adequat. Per tant, jo li pregunto, com es 
podrà obrir un pàrquing al mes d'octubre si ja estem advertint, segons els comentaris, 
que ens tocarà reduir per a poder complir, si aquest pàrquing ja el vam reduir de 250 
places que era inicialment com estava projectat, ara que l'han fet de 187, encara resulta 
que damunt no el fem de forma... des del nostre punt de vista indubtablement, correcte, 
ens ho pot explicar? 
 
Sr. Alcalde.- El pàrquing s'obrirà en quan els tècnics permetran obrir-lo. 
 
Sr. Juan.- Però, com han anunciat aquest mes d'octubre i han advertit que si és 
necessari reduiran un tros, aquestes coses com es fan? Perquè clar, fer obres perquè 
després no tinguen validesa. Quin exemple donem a aquest poble? 
 
Sr. Alcalde.- A veure. El Sr. Javier Balada, en una brillant roda de premsa, amb molt 
poquet temps, amb una claredat meridiana, que quan ho veuran per la tele ho 
entendran tots els vinarossencs i vinarossenques, però que no obstant i per ser 
reiteratiu ho expliquem; és que aquest pàrquing no està acabat perquè hi ha una 
tercera i quarta fase del passeig. Punt u. Això ho entén tot el món. Punt dos. Sí que hi 
ha un nombre determinat de places d'aparcament i per això la reducció, es pot entrar i 
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es pot sortir per una mateixa porta, separada per una vorera, com està. Com resulta 
que al Partit Popular se li ha omplert la boca de la falta de places de pàrquing, que 
s'enfonsa el mercat, que hem retirat tal, nosaltres una vegada més, els hem cregut. Ho 
accelerarem i obrirem el pàrking. Ara que estem a punt d'obrir el pàrquing; problemes, 
dificultats, denúncies, il·legalitats, etc. Mire vosté Sr. Juan, amb provisionalitat o sense 
provisionalitat, faltant places d'aparcament, si en falten, l'aparcament s'obrirà, suplirà 
les deficiències d'aparcament, la gent del mercat estarà contenta, la gent del centre 
comercial també estarà contenta i l'únic que no estarà content serà el Partit Popular 
que no vol que s'òbriga el pàrquing. Mire vosté si és senzill. 
 
Sr. Juan.- Bé, bona resposta. Quasi prefereixo aquesta que quan li vam preguntar i no 
van ficar cap obstacle en el desenvolupament d'aquell conveni que va fer possible tenir 
una biblioteca municipal nova dins d'una comunitat de veïns, això sí, però de nova 
edificació, que resulta que no complim normativa i no tenim possibilitat de donar-li 
llicència d'activitat. Per això li estem fent aquestes preguntes. Allí no els vam molestar 
per a res, en canvi, quan li preguntem, vosté ens contesta; què passa, i per a chulo jo, 
aquesta és la seua resposta. Preferim la d'avui que la d'aquell dia, però bé. 
 
Sr. Alcalde.- La biblioteca, per a tranquil·litat de tots els vinarossencs menys per al 
grup municipal popular, té un èxit brutal, acudeix la gent massivament, està en 
condicions excel·lents i damunt, i damunt tenim l'orgull que la Generalitat Valenciana no 
ha invertit ni un euro, ens ho haurien d'agrair, perquè crec que paguem impostos a la 
Comunitat Valenciana i que un govern que té una Conselleria de Cultura té l'obligació 
de facilitar espais com són les biblioteques als pobles. Allò d'uns sí i uns altres no, mire 
si s'aplica aquí. Quantes biblioteques ha creat i ha inaugurat la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat Valenciana en l'últim any, quantes? Per no fer greuges comparatius, 
els podríem comparar a Catalunya i fins i tot en aquesta comunitat que volen agafar 
d'exemple, a Extremadura. Segur que el nombre els duplica o els triplica. 
 
Sr. Juan.- Continuant, ens hem anat del passeig a la biblioteca, però per a citar 
l'exemple que no els molestem en cap de les tramitacions, resulta que vostés 
aconsegueixen obrir una biblioteca que no podem legalitzar. Com hem de demanar 
subvencions si no la podem legalitzar? Vosté creu que les empreses van per ahí sense 
legalitzar-se? El més normal és que es legalitzen. I legalitzades poden tramitar 
subvencions. És a dir, vostés han fet un exemple del que no han de recomanar als 
ciutadans de Vinaròs, i l'exemple l'han fet en la biblioteca. Miren si poden estar 
orgullosos. Però en el passeig crec que ho estaran molt més. I continuant li voldria 
preguntar per uns altres temes, veig que com en el passeig ja es posa molest i nerviós, 
avui ho deixarem. Vosté personalment i el que l'acompanya, el Sr. Balada, han tingut 
sempre moltes ganes d'anar advertint i fent públiques totes aquelles sentències que 
han arribat a aquest Ajuntament. Però clar, sempre d'una forma una mica tendenciosa. 
Quan havien de pagar 250 milions a Roca, que no sé... algun dia crec que ens ho 
hauran d'explicar. Quan havien de pagar 1.600.000 € a Vandoska, que tampoc no han 
donat explicacions. Quan havien de pagar mil milions de les antigues pessetes a 
Arizmendi, bé, ja en parlarem. Però, vull dir, algunes han sortit. Però, quina casualitat, 
després no ho han comentat. Però clar, també tenen unes altres i veent que apareixen 
en Junta de Govern i vostés han donat compte, doncs, nosaltres voldríem que ens les 
expliqués; què significa i què passarà a partir de llavors. I li ho dic perquè n’hi ha dos, 
en concret, de la sessió ordinària celebrada per Junta de Govern el dia 11 d'agost del 
2008, en la qual en el punt de despatx ordinari es dóna compte i diu: de la sentència 
número tal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala  
Contenciosa Administrativa, secció segona, per la qual s'estima parcialment el recurs 
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contenciós administratiu promogut per Residencial Segle XXI contra l'acord de 
l'Ajuntament adoptat en ple el dia 10 de maig del 2005. Ens pot explicar què significa 
això? 
 
Sr. Alcalde.- Ho he explicat a la pregunta que m'ha fet l'Associació de Veïns Migjorn. 
 
Sr. Juan.- Què m'està dient? Jo no l'he entés. 
 
Sr. Alcalde.- Que no ho ha entés. Doncs, escolte, jo, què vol... vaja a l'escola si no 
entén les coses, jo que li he de fer? 
 
Sr. Juan.- Jo ja sé que vosté és molt sabut, però bé, els que no ho som tant 
preguntem. I, que jo sàpiga, resposta sobre això no n'ha donat, ni explicació, cap, ni 
una ni mitja. Jo crec que això fa referència, explica alguna cosa d'això, si m'equivoco 
m'ho diu, a la zona del Triador, a la famosa zona Triador, on vostés van privar de 
condició d'urbanitzadora a una empresa que els va tirar al contenciós administratiu. No 
fa referència a això? Vosté ha explicat alguna cosa d'això? 
 
Sr. Alcalde.- A veure, que vosté no ha estat aquí al ple o és que s'ha absentat 
momentàniament?  L'Associació Veïns Migjorn ha parlat d'una notícia, d'una sentència 
sobre una urbanització del barranc del Triador. Què hi ha de cert? També l'hauran 
d'enderrocar?  Etc. I que hi havia una sentència que s'arreglaran els dos urbanitzadors i 
si un demana indemnitzacions, etc. Això ho he explicat. No sóc jurista, no m'agafarà ni 
per aquí ni per allà. Tenim uns tècnics excepcionals en aquest Ajuntament, als quals 
vostés no els fan cas, no els fan cas. La sentència, és una sentència que està a 
Secretaria i al departament d'urbanisme, del qual forma part vosté, de la Comissió 
d'Urbanisme. Ni se li ha prohibit, ni se li prohibirà res en absolut, que se li donen totes 
les explicacions que vulga sobre la sentència, aquesta o qualsevol altra. Jo, una 
sentència, evidentment no sóc jurista, ni la explicaré ni comentaré res respecte 
d'aquesta sentència.  
 
Sr. Juan.- Jo, el que intentava que ens expliqués és quin era el significat, si va contra 
l'acord de l'Ajuntament adoptat pel ple. Què és, que hem de revocar algun acord que 
vam fer de forma no correcta?  
 
Sr. Alcalde.- Mire, això sí que li ho he preguntat, i perquè estiga tranquil i dorma 
tranquil, la tècnica... la TAG d'Urbanisme diu “no cal revocar”, i no és la primera 
sentència en aquest sentit. En això pot estar tranquil. Li ho puc contestar perquè jo 
m'assessoro dels tècnics, perquè torno a repetir que no sóc jurista.  
 
Sr. Juan.- Bé, vosté s'assessora i el seu primer tinent d'alcalde ens prohibix que parlem 
amb ells i consultem si no és directament a les comissions, si no és directament a les 
comissions o quan li preguntem a les comissions, com va ser en els temes referents a 
la inundació del passeig Marítim en el pàrquing que s'estava construint, des de maig 
encara no tenim ni cap documentació, ni cap informe, ni hem vist el llibre d'obres... no 
hem vist res. Vull dir, aquesta és la transparència que vosté ens trasllada a aquesta 
sala de plens, però que una vegada sortim de la part pública, vostés ens neguen a 
l'hora de la veritat.  
 
Sr. Alcalde.- Per favor, Sr. Juan, vosté ha tramés un escrit a aquest alcalde en aquests 
mateixos termes, amb aquestes preguntes. No ho diga aquí davant de la tele perquè 
les contestacions li estan arribant, de tot allò que pregunta. Demà mateix en té de 
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cursades i contestacions específiques. I que se'ls ha negat documentació o que no se'ls 
ha deixat, vostés fins ara, fins ara, i que quede claríssim, i no perdré ni un minut més en 
això, han tingut totes, absolutament totes les portes obertes d'aquest Ajuntament, amb 
tots els tècnics, amb tots els funcionaris, amb tots. Clar, quan arriba un moment que es 
té això i s'està dient que falta transparència, i no hi ha documentació, i no hi ha 
informació, doncs, simplement, el que farem ara és aplicar la norma. És a dir, abans 
funcionàvem sense normes, portes obertes i se'ns deia que no donàvem la informació, 
doncs pareix que el que volen és el conducte reglamentari. El conducte reglamentari 
que no s'incomplirà és, per escrit, que és el que diu la norma, i se'ls contestarà per 
escrit. No volien allò bo, normal, racional i acudeixen a la irracionalitat de presentar 90 
preguntes, que les conteste personalment, evidentment, una per una. El que passa és 
que no em posaré, ni perdré el temps, perquè el poble té molts més problemes i moltes 
més feines que contestar. Cada dia aniré contestant dos, tres o quatre o les que puga. 
No es preocupe que no es quedaran sense contestar. Però quan hi haja preferència en 
temes del poble, estaran per damunt de les preguntes del Partit Popular. O sento però 
és així.  
 
Sr. Juan.- Bé, em pareix molt adequada la resposta, clar, si no hi haguessen 
antecedents. Si jo li estic dient que des de maig no se'ns ha donat cap resposta i fa 
referència a una obra que després hem comentat, com ha sigut el pàrquing del passeig 
marítim, doncs, a la millor, problemàtiques d'aquest pàrquing s'haurien pogut resoldre 
abans d'acabar la construcció, per una part. Però per l'altra, quan ens critica que 
presentem les instàncies per registre d'entrada, és perquè no se'ns dóna la informació, 
Sr. Romeu, és així de senzill.  
 
Sr. Alcalde.- Quina pregunta fa Sr. Juan? 
 
Sr. Juan.- Li’n faré una altra i amb aquesta acabaré.  
 
Sr. Alcalde.- D'acord. Molt bé.  
 
Sr. Juan.- Ja li he dit que en el despatx ordinari, en aquella Junta de Govern hi havia 
una altra sentència que també voldríem que ens expliqués, què fa referència al Jutjat 
Social i fa referència als monitors conserges. Quina problemàtica hi ha hagut? Perquè 
també ho hem demanat. En molts d'aspectes se'ns ha donat molt per damunt la 
informació i jo crec que l'opinió publica hauria de saber què està passant amb estes 
persones i si hi ha hagut alguna actuació de l'Ajuntament que no està correcta, doncs 
que s'explique. Perquè com vostés ho fan tot tan bé, doncs si fan alguna cosa 
malament, volen amagar-ho, volen tapar-ho, volen amagar-ho, doncs bé, també em 
pareix correcte que si no han fet una actuació del tot adequada, doncs, que ho 
explique. Ja li he dit que va en referència al que vostés han vanagloriat tant d'anar 
traent sentències. Doncs ja que apareixen, el més lògic és que les comenten. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Sobre aquesta sentència se li han donat totes les explicacions “habidas y 
por haber” en la comissió d'Esports. Si necessita... o en la comissió de Personal, si 
necessita més explicacions, tant el regidor, com el secretari, com qui siga, li donaran 
totes les explicacions que se li hagen de donar. 
 
Sr. Juan.- Vosté no vol donar cap explicació sobre el tema? 
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Sr. Alcalde.- Però si li donen les explicacions en les comissions, si ha sigut una qüestió 
laboral, si li ho han explicat, si ara és per lluir-se davant de la tele, doncs mire, no li 
donaré el gust. No li la contestaré. A través de la comissió i del regidor de Personal se li 
donaran totes les explicacions. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies, no hi ha una altra pregunta. 
 
Sr. Alcalde.- S'aixeca la sessió. 

 
 

 
  
L’alcalde aixeca la sessió a les vint-i-tres hores i trenta minuts 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 

 
  


