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23/2008 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE 
DESEMBRE DE 2008. 
  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia nou de desembre 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 
 
 
EXCUSA L’ABSÈNCIA: 
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 DATES 
11-11-08 I 25-11-08.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les 
sessions celebrades els dies 11-11-08 i 25-11-08, que prèviament s’han distribuït a 
tots els membres, juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de la present sessió. 
 
La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació 
als esborranys de les actes assenyalades. 
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D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades 
els dies 11-11-08 i 25-11-08. 
 
 
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 novembre de 2008 de decrets dictats per l’alcalde, així com els 
incorporats com annex corresponents al mes d’octubre de 2008. 
 
 
3.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 16.- Atés 
el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 02-12-08. 
 
Atesa la proposta emesa pel regidor d’Hisenda: 
 
“D. JUAN ANTONIO BELTRÁN, Concejal de Hacienda del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaròs, 
 
Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos número 
16. 
 
Vista la escritura pública de nº protocolo 2.054 de 7 de octubre de 2008 de entrega de 
la Biblioteca municipal. 
 
Visto el informe nº 1059/2008 de la Intervención Municipal. 
 
Considerando que siendo necesario contabilizar dentro del presente ejercicio las 
operaciones derivadas de la misma escritura, dado que de lo contrario se causaría un 
grave perjuicio para la hacienda municipal. 
  
A LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE INFORME SOBRE 
LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 16, 
así como la factura factura nº 08ES10/013 que conforma el mismo. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los 
pagos derivados del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 16 por importe total de 
67.838,32€, a la mercantil AUGIMAR PROMOTORA SA, con cargo a la partida 
451.622.00.08 
 
TERCERO.- Ratificar la cesión de crédito, realizada en la citada escritura de la 
empresa AUGIMAR PROMOTORA SA.  A la mercantil AUGIMAR EMPRESA 
URBANIZADORA SA.   
 
CUARTO.- Compensar la deuda cedida a AUGIMAR EMPRESA URBANIZADORA 
SA, con la que esta tiene frente al Ayuntamiento de Vinaròs, por la factura 269/2008, 
quedando por pagar al Ayuntamiento 193.272,76€. 
 
QUINTO.- Dar traslado a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.” 
 
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), 9 vots en 
contra (PP), i 1 abstenció (BLOC). 
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4.- PROPOSTA PER ASSIGNAR NOM DE CARRER AL TRAM DE VIAL 
PARAL·LEL AL CARRER SANT BLAI, “CARRER DE LA MURALLA”.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de data 12 de juny de 2008. 
 
Atés l’informe de la funcionària encarregada del Departament d’Estadística de data 27 
de maig de 2008 que trasllada la sol·licitud de Enriqueta Roca Foix. 
 
Proposta 
 
Primer.- Posar el nom de Carrer de la Muralla al tram de vial paral·lel al carrer Sant 
Blai. 
  
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al departament d’Estadística de 
l’Ajuntament de Vinaròs, i a tots els organismes als que els pot afectar l’assignació de 
denominació d’aquest carrer, als efectes que pertoquen.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
5.- PROPOSTA PER ASSIGNAR NOM DE CARRER DE LA ZONA NORD 
(BOVERALS), “CARRER DEL CONGRE”.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Cultura de data 7 de novembre de 2008. 
 
Atés l’informe de la funcionària encarregada del Departament d’Estadística de data 29 
d’octubre de 2008 que trasllada la sol·licitud d’Vicente Salvador Segarra en 
representación de Inmosal.. 
 
Proposta 
 
Primer.- Posar el nom de Carrer del Congre a un carrer de la Zona Nord (Boverals). 
  
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al departament d’Estadística de 
l’Ajuntament de Vinaròs, i a tots els organismes als que els pot afectar l’assignació de 
denominació d’aquest carrer, als efectes que pertoquen.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
 
6.- PROPOSTA PER ASSIGNAR NOM DE CARRER DE NOVA OBERTURA 
PARAL·LEL A L’AVINGUDA TARRAGONA, “CARRER MANOLO ANGLÉS”.-  
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de data 7 de novembre de 
2008. 
 
Atés l’informe de la funcionària encarregada del Departament d’Estadística de data 7 
d’octubre de 2008 que trasllada la sol·licitud d’Oscar Bailly Siset. 
 
Proposta 
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Primer.- Posar el nom de Carrer Manolo Anglés a un carrer de nova obertura paral·lel 
a l’Avinguda Tarragona. 
  
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al departament d’Estadística de 
l’Ajuntament de Vinaròs, i a tots els organismes als que els pot afectar l’assignació de 
denominació d’aquest carrer, als efectes que pertoquen.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
7.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT 
RELATIVA A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA 
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LA DONA.- 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 Benestar Social de data 4 de 
desembre de 2008. 
 
Atesa la moció presentada pels grups municipals de l’Ajuntament relativa a la 
declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l’eliminació 
de la violència contra la dona:  
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. 
 
Al desembre de 1999, la 54 sessió de l’Assemblea de les Nacions Unides va adoptar 
la Resolució 54/134, en què es declarava el 25 de novembre Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra la Dona. 
 
Els plans d’igualtat d’oportunitats i les mesures adoptades per les institucions 
publiques per a combatre la violència de gènere són necessàries per a oferir una 
resposta davant l’alarmant situació que pateixen moltes dones, objectiu que també 
perseguís la Llei integral contra la violència de gènere, aprovada per tots els grups 
polítics del Congrés dels Diputats. 
 
Els poders públics, les institucions, les associacions i els ciutadans en general han 
d’involucrar-se de manera conjunta contra el maltractament que pateixen les dones. 
 
L’Ajuntament de Vinaròs posa de manifest que la immensa majoria de dones i homes 
defenen els valores del respecte, la igualtat, la solidaritat y la convivència, rebutjant 
amb contundencia qualsevol expressió de violència contra la dona. 
 
L’Ajuntament de Vinaròs, un any més, renova el seu compromís efectiu en l’eliminació 
de la violència contra la dona. 
 
Així mateix manifesta, per un costat, la seva repulsa i condemna social cap als 
agressors i assassins i, per altre, el seu suport incondicional a les víctimes. 
 
Es tracta de víctimes amb noms i cognoms propis. Tal és el cas de Daniel Oliver, una 
jove vida que es va perdre defensant a una dona que estava sent maltractada a 
València, i que va morir al desembre de 2007; o Jesús Neira, qui està patint un llarg 
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procés de recuperació de la brutal agressió que va rebre per defensar a una dona 
maltractada a Madrid. 
 
Finalment, tots els partits polítics representats a l’Ajuntament proclamen el seu 
compromís polític de continuar treballant per a eliminar este tipus de violència i 
continuar fent seu el principi de “enfront del maltractament, tolerància zero” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la 
proposta d’acord anterior. 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL 
25 ANIVERSARI DE LA LLEI D’ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ.- 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’Educació de data 5 de desembre de 
2008. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del PSOE relativa al 25 aniversari de la 
Llei d’ús i ensenyament del Valencià:  
 
“MOCIÓ 25 ANIVERSARI DE LA LLEI D’ÚS i ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ 

Que per mitjà del present escrit, i a l'empara del que estableix 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 qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, article 97.3, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de 
Vinaròs presenta a la Comissió Informativa d’Educació, la següent Moció. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Primer. Que el 23 de novembre de 2008 es compleix el vint-i-cinqué aniversari de 
l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, que és el fonament legal bàsic 
per a impulsar la recuperació del valencià. 

Segon. Que aquesta llei estableix que el valencià és llengua pròpia de l’Administració 
Local i cooficial junt amb el castellà. 

Tercer. Que aquesta llei estableix també que les Administracions Públiques i 
concretament l’Administració Local adoptarà les mesures que calguen per a impedir la 
discriminació dels ciutadans pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així 
com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià. 

Quart. Que l’Administració Local, per ser la més propera al ciutadà, té molta 
rellevància social en la promoció i foment del valencià i per tant en l’aplicació de la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià. 

Cinqué. Que per tal de desplegar i aplicar, en l’àmbit d’actuació de les Entitats Locals, 
la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, s’han realitzat al llarg d’aquests vint-i-cinc 
anys moltes iniciatives i activitats amb l’objectiu de normalitzar el valencià als nostres 
municipis. 

Sisé. Que fruit d’aquestes iniciatives i activitats de les Entitats Locals per a la promoció 
del valencià en molts municipis s’ha realitzat la retolació de carrers en valencià, la 
normalització de la documentació administrativa, l’organització de cursets 
d’ensenyament del valencià per a funcionaris i empleats públics, la realització de 
campanyes amb activitats de promoció del valencià. 
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Seté. Que la creació d’oficines municipals de promoció de l’ús del valencià ha suposat, 
a les Entitats Locals que han pres aquesta iniciativa, un important impuls per a 
recuperar i garantir l’ús normal i oficial del valencià. Aquestes oficines desenrotllen un 
pla de normalització que es plasma en el Reglament Municipal de Normalització 
Lingüística. 

Vuité. Que tenint en compte que la recuperació del valencià és un procés llarg, i que a 
pesar de les iniciatives desenrotllades per les Administracions Locals encara resta molt 
a fer. 

Nové. Que fem nostra l’afirmació de l’Acadèmia Valenciana de Llengua “...és evident 
que el procés que es va iniciar amb la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià necessita 
un nou impuls...”, expressada en el Llibre Blanc de l’Ús del Valencià – I (Enquesta 
sobre la situació social del valencià 2004), on es fa una valoració global de l’estat del 
valencià. 

Desé. Que fem nostres, igualment, les propostes que l’AVL plasma en el mateix 
document per a concretar, desplegar i actualitzar els manaments de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, i especialment les que puguen aplicar-se en l’àmbit 
d’actuació de les Entitats Locals. 

Per tot allò que s'ha exposat, es proposa al Ple els següents 

ACORDS 
 
PRIMER. Dissenyar i realitzar actuacions dirigides a augmentar la sensibilitat social 
respecte al fet plurilingüe de la societat valenciana i europea, i a propiciar una actitud 
positiva i compromesa amb la promoció de l’ús del valencià. 

SEGON. Promoure, des de l’Administració pública, l’elaboració d’estudis 
sociolingüístics i actualitzar-los periòdicament, a fi de planificar actuacions de foment 
del valencià basades en fets reals. 

TERCER. Difondre els acords normatius i el model de llengua de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, l’ens oficial de referència normativa del valencià. 

QUART. Potenciar la participació social per a aprofundir en el compromís pel valencià i 
en el seu foment. 

CINQUÉ. Garantir el dret dels ciutadans a usar el valencià i a ser atesos en valencià 
en tota l’Administració pública, assegurant a aquest efecte la capacitació lingüística 
adequada dels funcionaris i treballadors públics. 

SISÉ. Impulsar la creació o el funcionament d’oficines municipals de promoció del 
valencià, així com actuacions perquè s’establisca entre totes les administracions una 
xarxa de tècnics de dinamització i de promoció de l’ús del valencià. 

SETÉ. Incentivar els sectors que s’incorporen al procés de normalització lingüística i 
que adopten preferentment l’ús del valencià. 

VUITÉ. Establir, en totes les administracions, uns criteris d’ús de les dues llengües 
oficials i aprovar reglaments de promoció del valencià. 

NOVÉ. Donar suport a les associacions cíviques que treballen per l’ensenyament en 
valencià. 

DESÉ. Donar suport a l’edició de llibres en valencià i promoure campanyes per 
incentivar-ne la lectura. 



 

 
7/13 

ONZÉ. Oferir cursos de valencià per a les persones adultes en general i per als 
treballadors del sector de servicis. 

DOTZÉ. Realitzar campanyes especials de cursos de valencià dirigits als immigrants 
nouvinguts. 

TRETZÉ. Valencianitzar plenament la senyalització viària i la retolació pública i 
privada. 

CATORZÉ. Propiciar que els grups polítics assumisquen que els representants del 
poble en les diferents institucions han de conèixer el valencià, usar-lo i fomentar-lo. 

QUINZÉ. Assumir la conclusió de la declaració institucional de l’AVL (23 de juliol del 
2003) que diu “És el moment de donar un nou impuls al foment de l’ús del valencià 
amb actuacions unitàries de les nostres institucions dirigides a potenciar l’estima de la 
societat valenciana per ella mateixa i per la seua llengua pròpia, tractant que tots el 
que vivim i treballem a la Comunitat Valenciana visquem en harmonia, amb voluntat de 
fer del valencià un instrument de convivència.” 

SETZÉ. Transmetre el present acord adoptat pel ple de l’Ajuntament a la presidenta de 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies”” 

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.- Precs i preguntes. Sra. López? 
 
Sra. López.- Sí, gràcies Senyor Alcalde. Bé, vaig a... ho hem acordat així, hem 
acordat que parlaria primer de... 
 
Sr. Alcalde.- No fa les preguntes del Partit Socialista, fa les preguntes de l’Associació 
de Veïns Migjorn. 
 
Sra. López.- Bé, com a regidora de Participació Ciutadana faré les preguntes que ens 
fa arribar l’Associació de Veïns Migjorn. Al plenari del mes d’octubre de 2008, va 
aprovar-se per unanimitat una moció per a recuperar l’antic projecte d’estació 
d’autobusos del 2001, i es va comissionar, creiem erròniament, el diputat de Vinaròs a 
les Corts de València, ja que en principi va posar pegues dient que els pressupostos 
de 2009 estaven tancats, cosa que no era certa. Sempre poden afegir-se esmenes. La 
pregunta és, la primera, com està l’estació d’autobusos?  Era o és una excusa dir que 
no es podia posar cap partida per a la seua construcció? Es pot o es podria amb bona 
voluntat i un poc d’interés, destinar alguna partida per a la seua construcció? És positiu 
no tenir trens de rodalies per a afavorir la seua construcció? La construcció de la dita 
estació d’autobusos, pot ser favorable per al millor funcionament de l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs? Els polítics del Partit Popular de Vinaròs, per a amagar la 
nefasta sanitat a Vinaròs i al País Valencià, diuen que la culpa la té el “txacatxà” del 
tren, és que volien muntar un tren hospital? Una altra, si la culpa del mal funcionament 
de la sanitat la tenen els transports públics, per què no està feta l’estació d’autobusos 
si és un projecte de la Generalitat de 2001? I l’última, han passat dos mesos de l’acord 
del plenari referit, han contestat l’oferiment? I ara un altre tipus de preguntes, canviant 
de tema. Quan canviaran el batement de les portes d’aquesta sala de plens per 
adequar-les a la normativa? El servei contra incendis d’aquesta sala és correcte? 
Quan canviaran aquests bancs que són incòmodes per a la claca i aquesta estiga 
còmoda? I per a acabar, les de sempre: molí Noguera, gravera, Rocalbi, antenes, 
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lavabos, cementeri, tanques de les obres parades, carrer de la Mare de Déu del Lledó i 
la de... quan reformaran el Pla General de Rokiski-Moliner? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a com està l’estació d’autobusos, està igual, vam remetre 
l’escrit del plenari el 17 de novembre i el dia 20 de novembre tenim el justificant de 
recepció de la Conselleria. Fins aquest moment, no hi ha cap novetat respecte d’això. 
Si era una excusa de no poder posar cap partida o en la segona poder destinar una 
partida per a la seua construcció, bé, podia no estar programada dins dels 
pressupostos de la Generalitat, però per a alguna cosa estan les esmenes. Nosaltres 
esperem que al llarg de l’any hi haja moviment i, d’alguna forma, continuem esperant 
aquest doll de milions que també esperem que ens vinga de la Generalitat. Una de les 
instal·lacions que estaven promeses i que faltava era l’estació d’autobusos. Respecte 
que no haver-hi trens de rodalies pot afavorir la seua construcció, jo personalment crec 
que tant el transport per carretera com per ferrocarrils són complementaris de millora 
del servei, i hi ha gent que per horaris o per ús utilitza l’autobús, i hi ha una altra gent 
que utilitza el ferrocarril. Podria millorar el funcionament de l’Hospital Comarcal? Jo 
crec que la línia o les línies de bus des de pràcticament la construcció de l’Hospital 
Comarcal... els mateixos treballadors que venien de fora, es van organitzar i van 
contractar un autobús que encara funciona en l’actualitat i també es complementa amb 
gent d’ús públic normal que no treballa a l’Hospital i que pot utilitzar-lo si els horaris els 
van bé. Però em consta també que l’autobús va mig buit. Vull dir, que tampoc és que 
siga una... o que utilitzen exclusivament aquest servei, sinó que utilitzen els cotxes 
particulars, suposo, o els trens que hi ha. Respecte a la que fa referència a si la 
nefasta sanitat a Vinaròs, diu que la culpa la té el “txacatxà” del tren, i que volia muntar 
un tren hospital, jo crec que ho acabo de contestar, no ho sé això realment, el tren 
hospital. El que sí que sé és que arribar al lloc de treball per als treballadors que es 
desplacen a aquest camp sanitari, com a l’educatiu o com al de la construcció o com a 
l’altre o al que siga, doncs com es diu vulgarment, la gent es busca la vida on té el lloc 
de residència o on té el lloc de treball. Per què no està feta l’estació d’autobusos si és 
un projecte de la Generalitat? Bé, hem fet l’oferiment, posem sense posar el rellotge, 
en aquest any en aquest PAI, que ha sortit ara fa un moment també en qüestions de la 
biblioteca, de Mercadona, que ha tingut aquest llarguíssim procés per tots els 
entrebancs del Pla General i la judicialització d’una part, en el sentit de la reivindicació 
d’uns propietaris per un solar, bé, s’ha pogut fer ara la cessió real, és a dir, ara sí que 
és que si hi ha voluntat política que es puga tirar endavant l’estació d’autobusos. I 
referit a l’oferiment que hem fet, he donat abans les dades que el 17 de novembre va 
sortir l’acord i el 20 es va fer justificació de recepció per part de la Conselleria. Quant a 
la sala de plenaris i a les deficiències que tots, més o menys, comentem respecte a 
portes, incendis i bancs sabem que és una inversió que s’ha de fer. La veritat és que sí 
que hi ha aquestes deficiències, podria estar millor. Veurem, ara que estan fent els 
números del pressupost, si podem repelar alguna cosa de cara a donar-li, doncs, a 
aquest espai no tan sols de plenari sinó que a vegades s’acudeix a altres reunions o 
altres actes que s’organitzen aquí dins de la sala de l’Ajuntament. Però ben bé és el 
que tenim i la veritat és que els bancs sí que són una mica incòmodes, ho reconeixem. 
Referent al molí de Noguera, hem dit que aquest any vam estar parlant amb el director 
general del SERVEF, de cara a l’any que ve, presentar una altra vegada com a Escola 
Taller, però també presentarem, ho vam dir en roda de premsa o en aquest mateix 
plenari, que ho presentarem en el Ministeri de Foment i de Cultura per tal d’acollir-nos 
a l’1% dels pressupostos d’obra pública de cara a veure si pot entrar, en aquest sentit. 
Quant a la gravera, continua el procés judicial com estava, exactament igual. El tema 
de les antenes, el regidor d’Urbanisme va tenir una conversació la setmana passada 
amb els propietaris dels terrenys de la futura ubicació i que aniran lligats també en 
l’oferta que ha fet l’Ajuntament als propietaris privats de la parcel·la, que els tècnics 
han dit que és la millor per a la instal·lació de les antenes i que la contemplarà el Pla 
Especial de l’Ermita que s’està acabant d’elaborar. Els lavabos del cementeri estan per 
arreglar, evidentment, i les tanques de les obres parades. Des dels Serveis Tècnics 
s’han adreçat a tots i cadascun dels propietaris i en particular l’antiga Cooperativa, que 
és el que més protestes té. Ha canviat de propietari, el propietari ja està... el nou 
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propietari està comunicat per escrit com era preceptiu perquè puga transcórrer el 
termini per a fer-ho subsidiàriament. L’Ajuntament, no obstant això, ens dirigirem 
telefònicament  per veure d’acurçar els terminis per tal de... en eixa obra més 
cèntrica... poder-ho solucionar. Quan reformaran el Pla General? que també ha sortit, 
referit aquí, doncs bé, modificacions se’n fan en el sentit sempre que aquestes 
modificacions no tinguen un cost econòmic per a les arques municipals, amb 
modificacions que puguen tenir eixa contrapartida econòmica. Em pareix que ja estan 
totes. Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Senyor Alcalde. Bé, estem al mes de desembre i encara no 
veiem que la Ciutat Esportiva avance a ritme que ens agradaria, en el tema dels 
camps de futbol i de totes les instal·lacions que van allí. Ens pot dir com està la 
situació d’aquests camps de futbol perquè els xiquets puguen jugar? 
 
Sr. Alcalde.- Sí. L’empresa i tant en la premsa... s’han fet declaracions públiques, ha 
acabat la fase dels vestuaris. Hi havia una segona contractació per part de l’empresa, 
que és fer el tancament, la il·luminació i la resta d’obra que continua, i està pendent 
d’una execució bancària, d’un crèdit bancari que els propers dies esperem que se li 
concedisca a l’empresa. La prova és que, com també s’ha dit, la mateixa empresa té 
vigilants en l’obra esperant poder materialitzar-la, no és que haja acabat i se n’haja 
anat, sinó que pel contrari és sabedora de mantindre la instal·lació que ha acabat i de 
la continuïtat que ha de tenir. Les dificultats, repeteixo, financeres són les que ho 
retarden, però esperem que se solucionen al més aviat possible.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. El passat 25 de novembre al Ple extraordinari, vam aprovar 
gràcies als vots del PSOE, PVI i BLOC, un dels punts d’eixa moció: demanar 
urgentment una visita amb el conseller de Sanitat, Manuel Cervera. Ha fet efectiu 
aquest acord i té alguna resposta del Conseller per entrevistar-se amb ell? 
 
Sr. Alcalde.- Faça-les totes seguides i així li les... 
 
Sr. Fontanet.- Molt bé. Si no recordo malament, vostés van dir públicament que 
després de l’estiu col·locarien una rotonda en l’encreuament de l’avinguda de la 
Llibertat amb Leopold Querol per solucionar els problemes de trànsit que hi ha en 
aquest encreuament. Ens pot dir com està aquest tema? I per últim, el camp de les 
Capsades es va destinar per a construir el cinqué col·legi i llevar les aules 
prefabricades que actualment estan al PAI de Mercadona. Ens pot dir com està aquest 
procés de tramitació per a la construcció del cinqué col·legi? 
 
Sr. Alcalde.- Respecte a la visita sol·licitada al conseller, es va fer automàticament 
després d’acabar el ple, es va traslladar la... es va telefonar i com passa sempre, es va 
fer una notificació per escrit, es va trametre acompanyada de la moció que va aprovar 
el plenari i on sol·licitàvem la visita i res més. Ja no hem tingut cap contestació al 
respecte. Respecte a la rotonda del Leopold Querol, des de Serveis Tècnics s’ha 
iniciat una... es diu un procediment d’ocupació que afecta el solar de... on es tanquen 
les carrosses de Carnaval, l’antic aparcament, i aquest és un procediment que segueix 
el seu curs, on evidentment, s’ha posat, al menys, una al·legació per part dels 
propietaris. Però, al mateix temps hem iniciat també converses amb els propietaris de 
tot allò que és la unitat d’execució, de cara a poder-ho accelerar si arriben a un acord 
de reparcel·lació voluntària entre els afectats d’allí o els propietaris d’allí. És a dir, 
s’està treballant en dos vies. La d’ocupació, possiblement, seria més llarga mentre que 
si es presenta la reparcel·lació d’aquests propietaris amb tota l’avinença, serà 
rapidíssim que informe la Comissió d’Urbanisme favorablement sobre la reparcel·lació, 
i tinguem un plenari on l’aprovem. Aprovada la reparcel·lació, podrem entrar, creiem 
amb més rapidesa, esperem que es posen d’acord en la reparcel·lació. A la millor, 
anem més ràpids que en l’expedient d’ocupació forçosa que també han iniciat els 
Serveis Tècnics. I referent al camp de les Capsades, està enviada, està tramesa a 
CIEGSA tota la documentació. L’última comunicació que ens van fer, deu ser, 
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aproximadament, 8 o 10 dies amb un aclariment que es va demanar i que també, per 
part de l’arquitecta municipal, fins i tot telefònicament... en la documentació que s’havia 
enviat, estava totalment documentat tal com ens ho demanava CIEGSA. Moltes 
gràcies. Alguna pregunta més? Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Senyor Alcalde. Voldria fer-li un prec en primer lloc. Si es dignaria a 
respondre a cada una de les preguntes de forma individual. Si creu que són 
complicades o no té clara la resposta, doncs, em diu que em contestarà en un altre 
ple. Però sí que m’agradaria, a ser possible, que contestés de forma individual a cada 
una que li formule. Voldria començar per una sol·licitud que el Partit Popular va 
presentar el 14 de novembre en què li demanava que expedís un certificat d’informació 
urbanística on s’acredités la qualificació urbanística actual dels terrenys adquirits per 
l’Ajuntament coneguts per la finca o per terrenys del carrer Major. Em podria dir per 
quin motiu des del 14 de novembre, tal com marca la normativa del reglament, vosté 
no s’ha dignat a contestar-nos, al Partit Popular? 
 
Sr. Alcalde.- Ho estan estudiant els Serveis Tècnics per a trametre-li’l.   
 
Sr. Juan.- Simplement, penso que no es tracta de cap estudi, és a dir, es tracta d’una 
parcel·la dins del terme de Vinaròs, una parcel·la que té una qualificació urbanística i 
que l’únic que demanem és un paper on fique quina qualificació urbanística té en la 
data en què està qualificada aquesta propietat. Simplement, vull dir, no considero que 
siga un tràmit que haja de tardar dies. I a més a més, vosté sap de sobra, tan rigorós 
com li agrada ser en les documentacions i en el respecte a tots els reglaments, que té 
obligació de contestar-nos als cinc dies. Parlem del 14 de novembre. Sap per què no 
se’ns contesta? 
 
Sr. Alcalde.- Se li va contestar, em pareix, dient-li que estava a Urbanisme, segons 
em consta. No ho sé. 
 
Sr. Juan.- Bé. Jo penso que no deu ser tan complicat emetre un certificat en què ens 
diga que esta qualificació, que suposo que ve donada des que es va aprovar el Pla 
General, i dic suposo perquè falta el certificat que faça, en aquest cas, els Serveis 
Tècnics i ens diga que eixos terrenys estan qualificats per a dotacionals esportius des 
de 2001, l’any en què es va aprovar... Senyor Alcalde, m’agradaria que m’escoltés o si 
escolta al seu tinent d’alcalde, doncs, pararé de preguntar-li. 
 
Sr. Alcalde.- Estic escoltant-lo Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies. M’alegro que ho tinga en compte. Com li deia, el certificat 
que demanem, suposo, que ve datat des que es va aprovar el Pla General i ens 
interessa saber la resposta perquè en el ple passat, en l’ordinari, per mitjà de la 
regidora de Participació Ciutadana, una associació d’aquí del poble, l’Associació de 
Veïns Migjorn, crec que va ser, va fer una sèrie de preguntes sobre aquesta finca. I va 
fer una sèrie de preguntes en les quals, i dic jo i suposo, no sé si intentava demostrar 
que s’havia adquirit o s’havia mal adquirit una finca, i en tot cas, fins i tot, en 
l’adquisició s’havia actuat de forma il·lícita, o caient, o incorrent en prevaricació. Crec 
entendre que les preguntes anaven sobre això. I simplement el certificat era 
interessant per a saber quina qualificació tenia la finca, en quina data i quan es va 
adquirir la finca. Simplement per saber aquestes coses i que vosté done llum, en lloc 
que ara tenim foscor, done llum sobre aquesta qüestió que voldria jo ampliar per veure 
la gran gestió que vostés han fet en defensa dels interessos d’aquest poble... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Juan, per favor, no el vull interrompre. Em vol fer la pregunta? Vosté 
va dir que li donés resposta individual. Jo li demanaria pregunta individual també. 
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Sr. Juan.- Sí, naturalment. No es preocupe. Com li estava dient, el que ens 
interessaria saber és quan aquest Ajuntament va conéixer el nou traçat de la N-340 al 
pas pel terme de Vinaròs, quan es va presentar a aquest Ajuntament? 
 
Sr. Alcalde.- Li la contestaré per escrit. 
 
Sr. Juan.- D’acord. Continuant, si la memòria no em falla, suposo que va ser al voltant 
de juliol de 2003, la data ja me la donarà vosté, no, no, jo no la sé, ja me la donarà 
vosté la data exacta. Però crec que en aquest Ajuntament, i jo era regidor, es va 
presentar la documentació del nou traçat el juliol de 2003, aproximadament, com li 
estic dient. La data ja me la donarà exactament vosté que ja ho consultarà. Per tant, el 
que sí que és cert, és que aquest equip de govern que avui està en la gestió d’aquest 
Ajuntament amb els papers canviats amb el que té al seu costat, estava portant la 
gestió d’aquest Ajuntament. I la pregunta és molt senzilla. Jo penso que no he al·ludit a 
ningú, amb el nom. Puc continuar Senyor Alcalde? Moltes gràcies. Com li estava dient, 
vostés, les dos persones que estan aquí dalt, avui, en l’anterior legislatura, invertint el 
seu lloc, portaven la gestió i les regnes d’aquest Ajuntament. Des d’aquella data en 
què ens van presentar el nou traçat, l’Ajuntament de Vinaròs, en defensa dels 
interessos del seu patrimoni, va fer alguna al·legació demanant que el traçat coincidira 
amb la reserva de sòl que s’havia fet al Pla General, demanant que aquesta reserva 
de sòl s’ajustés al nou traçat? Va fer alguna gestió sobre això? 
 
Sr. Alcalde.- Li ho contestaré per escrit. 
 
Sr. Juan.- Molt bé, doncs, continuant, de la mateixa manera, ha fet alguna gestió 
aquest Ajuntament des de llavors fins ara? Perquè si el traçat no coincideix amb la 
reserva de sòl, estem creant més afeccions a propietats i a propietaris del nostre terme 
municipal, prohibint-los o limitant les seues actuacions en els terrenys, pel fet que hi ha 
una reserva de sòl feta pel Pla General, que hem de recordar que Carreteres informa 
favorablement i per tant era conscient, i si no l’Ajuntament de Vinaròs li devia 
comunicar la reserva. I per un altre cantó, Carreteres ens fa un traçat diferent, està 
creant afeccions a més terrenys d’aquest terme. S’ha fet alguna cosa per intentar 
eludir una de les dos reserves, de les dos limitacions que es fan sobre terrenys en el 
nostre terme? 
 
Sr. Alcalde.- Li ho contestaré per escrit. He d’estudiar el plantejament que fa de la 
pregunta per a poder-li contestar perfectament. Si la pregunta fos clara i concisa, a la 
millor, li la podria contestar. Però per no xafar-nos els dits i aclarir exactament i 
analitzar perfectament l’embolic a què ens vol portar, me l’he de llegir, l’he de 
reflexionar. I li dic, si les preguntes, aquesta Presidència les tingués amb anterioritat, a 
la millor, li les podria contestar, que... per favor, és una de les fórmules tal com diu el 
reglament; que es presenten 24 hores abans les preguntes per part dels grups de 
l’oposició. Ara, en aquest entramat de pregunta que em fa, la veritat, li prefereixo 
contestar per escrit, perquè no sé què contestar-li en aquest moment, perquè no sé la 
pregunta exactament.  
 
Sr. Juan.- Bé, em pareix una resposta a to en la seua línia, perquè quan li fem 
preguntes, fa un any, i no ens les contesta, o fins i tot quan li sol·licitem informació no 
ens la contesta, quan sap que en té obligació, i li la sol·licitem per escrit que és com 
marca el reglament. Vull dir, que vosté pot dir el que vulga, però la realitat és òbvia, 
obvia al Partit Popular, això és una evidència, i als regidors que aquí representen un 
nombre  molt important de ciutadans d’aquest poble. Que vosté, indirectament, també 
està obviant. I sento dir-ho, però que siguen sabedors que vosté menysprea aquest 
grup que està representant un nombre molt important de regidors d’aquest poble... de 
ciutadans d’aquest poble. I voldria continuar... o li la plantejo d’una manera molt més 
senzilla, és a dir, si el Pla General, en la seua reserva de sòl, està limitant les 
possibilitats d’una sèrie de terrenys i el nou traçat està limitant per un altre cantó, està 
creant doble afeccions. Jo li pregunto si aquest Ajuntament ha fet alguna cosa per 
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corregir aquesta situació. És molt senzilla la pregunta. És a dir, vosté ha defensat els 
interessos d’aquest municipi? De la mateixa manera que en un moment determinat i 
políticament, sí que van al·legar en contra de la carretera demanant que anés molt 
més amunt, en busca de l’autopista, i després van renunciar sense consultar-ho amb 
ningú. De la mateixa manera, vostés han fet al·legacions en defensa dels interessos 
municipals? Simplement li estic preguntant això. 
 
Sr. Alcalde.- Li ho contestaré per escrit. 
 
Sr. Juan.- Em pareix molt bé, moltes gràcies. Li’n faré una altra. Mire, quasi farà un 
any, perquè les dates exactes no les sé, aquí vam armar un enrenou perquè féiem una 
cessió de terrenys per a una futura comissaria, quasi farà un any, li estic dient. I és cert 
que... home, és temps prudencial perquè el Ministeri i el Govern, o hagen redactat un 
projecte o l’hagen ficat en pressupostos o tinguen present posar-ho en pressupostos. 
Com està la comissaria, Senyor Alcalde? 
 
Sr. Alcalde.- L’autonòmica o la nacional? 
 
Sr. Juan.- Vosté sap molt bé sobre quina li estic preguntant. Cessions de terrenys 
només han fet per a una, la del Ministeri de l’Interior, la Comissaria de Policia 
Nacional. Jo crec que el que fa és demagògia i parlar d’alguna cosa per fer xirigotades. 
 
Sr. Alcalde.- No entraré, i ho he dit en roda de premsa i ho torno a dir públicament, ni 
a perdre  un minut en els comentaris que va fer el diputat autonòmic que... 
 
Sr. Juan.- Jo no li he preguntat pel diputat autonòmic, li pregunto a vosté... 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, Sr. Juan. Tranquil, tranquil, que estem en Nadal quasi. Li ho 
contestaré per escrit. 
 
Sr. Juan.- Em pareix molt bé. Lamento que no sàpiga quin és el futur d’una 
infraestructura tan important com ens va vendre, no vosté, sinó reiteradament ha venut 
a aquest poble, pensant que ja tindríem, fins i tot, l’administrativa, que vosté sap igual 
que tots que és imprescindible per a tramitar documentacions i altres, i una cosa que 
vostés han incomplit de fa molts anys. Però li’n faré una altra. Ha sortit el molí de 
Noguera i ha sortit l’Escola Taller, ens pot explicar perquè ho sapiguem tots els 
ciutadans, inclòs aquest grup com a regidors, com s’atorguen a través del SERVEF 
aquestes escoles taller o com es designen i qui hi participa? És a dir, ens ho podria 
explicar, i per què ens hem quedat fora? 
 
Sr. Alcalde.- Aquesta li la contestaré ràpidament. Al SERVEF no hi ha cap membre 
d’aquest consistori. El SERVEF depén de la Generalitat Valenciana i qui atorga i no 
atorga és el SERVEF. Pregunte-ho als seus companys de partit i li donaran totes les 
raons de per què ens han exclòs o ens han entrat. Que precisament ens han dit que 
no hem entrat.  
 
Sr. Juan.- Exactament, igual que a vosté li ho van dir els seus companys de partit, que 
a Vinaròs no li tocava. De la mateixa manera que li van dir que li tocava a un altre 
municipi socialista i a vostés no. 
 
Sr. Alcalde.- I quina pregunta m’ha fet ara? 
 
Sr. Juan.- No, no, li faig un aclariment. Però li preguntaré... 
 
Sr. Alcalde.- Perdone, Sr. Juan, estem en precs i preguntes. Si vol, al pròxim ple 
afegirem; i aclariments. Estem en precs i preguntes. M’ha fet una pregunta directa i li la 
he contestat.  
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Sr. Juan.- Doncs, li ho faig en prec. També li prego que vosté s’informe a través del 
seu partit, per què l’ha exclòs de l’Escola Taller. Li’n puc fer una altra? Hem parlat de 
rotondes i a l’avinguda de Tarragona hi ha una rotonda que vostés van executar en 
companyia de l’execució del PAI, quan s’estava urbanitzant el PAI de Fora del Forat. I 
curiosament, aquella rotonda en les seues dimensions inicials, vostés van dir; és que 
és culpa del Pla General. Era massa gran, no cabia i es va rectificar. Però ara veiem 
que torna a rectificar-se i, aparentment, s’està reduint. Torna a ser culpa del Pla 
General?  
 
Sr. Alcalde.- Li la contestaré en l’informe tècnic corresponent. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies, no tinc més preguntes. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Abans d’entrar... avui és un dia important per a 
Vinaròs. El músic universal Carles Santos ha sigut distingit pel Ministeri de Cultura 
amb el Premi Nacional de Música. En nom de tots els grups polítics de l’Ajuntament, 
volem felicitar-lo públicament i que conste en l’acta i que li faça la notificació el Sr. 
secretari. Moltes gràcies. Bon Nadal. S’alça la sessió. 
                                                                                                                                                              
 
A proposta de tots el grups municipals es vol fer arribar a Carles Santos l’enhorabona 
per haver obtingut el Premi Nacional de Música 2008, atorgat pel Ministeri de Cultura. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores del dia al 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 
 
 


