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01 / 2009 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 
DE GENER DE 2009.- 
  
A Vinaròs, sent les catorze hores  del dia nou de gener de dos mil nou, 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 per lal secretaria accidental, Sra. Mari 
Carmen Redo Solanilla i la interventora Acctal. Sra. Leonor Balmes Sanz els següents 
senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
1.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA.- El Sr. Alcalde manifesta que la 
urgència és perquè els terminis que ens han donat, fonamentalment en el Fons Local 
d’Inversió, i lògicament per a poder-los treballar i gestionar el més aviat posible. 
Sotmesa la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.  
 
 

2.- MOCIÓ DE LA ALCALDIA SOBRE APROBACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS 
INVERSIONES PROYECTADAS CON CARGO AL FONDO ESTATAL LOCAL CREADO 
POR R.D.L. 9/2008.-Seguidamente se da cuenta de la Moción presentada por la Alcaldía, asi 
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como el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 5 de enero de 
2009. 
 
Visto el Real Decreto-Ley 9/2.008, de 28 de noviembre, por el que se aprueba un Fondo 
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo. 
 
Vista la Resolución del Secretario del Estado de Cooperación Territorial de 9 de diciembre de 
2008, por el que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes para la tramitación 
y la justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, 
La Alcaldía somete a dictamen de la Comisión de Urbanismo, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar las memorias valoradas de las obras que a continuación de detallan: 
 

- Proyecto de estructura de cubierta e instalaciones auxiliares de una parcela en el PAI 
Fora Forat (SUR 18) de Vinaròs, por importe de 400.503,05 €. 

- Proyecto de adecuación y mantenimiento de la red de camino rurales, por importe de 
390.508,58 €. 

- Proyecto de la red de distribución de agua potable e incendios en la Ermita San 
Sebastián, por importe de 268.249,51 €. 

- Proyecto de construcción de aceras para garantizar la accesibilidad y seguridad en la 
Avda. Francisco José Balada. Tramo calle Boverals KK-Barranco Saldonar, por 
importe de 117.517,42 €. 

- Proyecto de accesibilidad y renovación de dotaciones urbanísticas de las calles de 
Sanchis Vilaplana y de Tomás Mancisidor, por importe de 498.600,07 €. 

- Proyecto de la red de construcción de un  “Gos-Parc” en la Avda. 29 de septiembre, por 
importe de 80.000.00 €. 

- Proyecto de reforma y ampliación del Mercado Municipal, por importe de 2.418.080,24 
€. 

- Proyecto de rehabilitación de edificio municipal “Pirulí”, por importe de 597.558,78 €. 
< 

Segundo.- Aprobar la realización de las inversiones proyectadas con cargo al Fondo Estatal 
Local, creado por Real Decreto Ley 9/2008 de 28 de noviembre. 

 
Tercero.- Facultar a la Alcaldía, tan ampliamente como en derecho proceda para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar la propuesta transcrita precedentemente. “ 

 
 

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE RESERVA DE TERRENYS PER 
A LA CONSTITUCIÓ DE PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL INDUSTRIAL EN LA PARTIDA 
SOTERRANYES.-Atés el dictamen de la Comissió de Urbanisme de data 5 de gener de 
2009. 
 
Atés l’informe de la Secretària Accidental, de data 2 de gener de 2009.  
 
      M. Carmen Redó Solanilla, secretaria accidental del Ayuntamiento, en relación con el 
asunto de referencia, y a la vista de la resolución dictada por la secretaría autonómica de 
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medio ambiente, agua, urbanismo y vivienda, en fecha 18 de diciembre de 2.008, cuyo tenor 
literal es el que sigue: 
  “ PRIMERO. Estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ramón Jua de Dios Bravo 
Aragonés, como Presidente de la “ Asociación de propietarios para la defensa de les 
Soterranyes” contra e Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 
23 de septiembre de 2.008, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de 
reserva de terrenos para a constitución de patrimonio municipal del suelo industrial tramitado 
por le Ayuntamiento. 
     SEGUNDO.- ANULAR el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 
23 de septiembre de 2.008, de aprobación definitiva del citado Plan Especial. 
     TERCERO.- RETROTRAER el procedimiento hasta el momento anterior a su aprobación 
provisional por el pleno del Ayuntamiento, con el objeto de que le Plan Especial pueda ser 
aprobado provisionalmente por mayoría absoluta. 
.....................................................................................................................................” 
 
     En ejecución de la citada resolución PROCEDE 
 
Someter a dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, para su aprobación por 
mayoría absoluta del pleno de la Corporación , la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan Especial de reserva de terrenos para la 
constitución de patrimonio público del suelo industrial en la Pda. Soterrayes. 
 
Segundo.-Estimar las alegaciones presentadas por varios propietarios de edificaciones 
afectadas ( alegación nº 006742) Marcela Pârriego López y otros, en su condición de 
propietarios de la urbanización denominadas “ la estrella”, así como  la alegación presentada 
por el Grupo municipal el Bloc Nacionalista Valencia , respecto a todos los extremos 
planteados, excepto el de la valoración del suelo a adquirir, dado que para la adquisición de 
suelo ,se  estará al Informe de valoración que efectúe los servicios técnicos municipales. 
 
Tercero.-Desestimar el resto de alegaciones presentadas, por los motivos expuestos en el 
informe de los servicios técnicos. 
 
Cuarto.- Remitir el expediente a la Consellería de medio ambiente, agua, urbanismo y 
vivienda, para su aprobación definitiva.” 
 
A proposta de la Sra. Regidora Librada López, es fa constar la intervenció del Senyor 
Regidor Juan Juan. 
 
“Sr. Juan.- Bé, deu segons només per a consumir del punt anterior. Vull dir-li que política 
diferent és, és haver fet la residència de la tercera edat, per exemple, que ha sigut un dels 
seus grans incompliments. I també que, no ens enganyen perquè les dades ens les dóna 
vosté, “rehabilitació edifici del Pirulí, mà d’obra, 6,9 llocs de treball”. No ens ho inventem 
nosaltres, ens les ha donades vosté, les dades. I bé, entrant en el tema del punt que 
abordem, li he de dir que, evidentment, nosaltres seguirem, votarem no a esta reserva de sòl, 
i seguirem votant no per diversos motius, i crec que ja els hem exposat moltes vegades. Tots 
aquells que afecten a localització, comunicacions, infraestructures, serveis... Pensem que no 
és el millor lloc per a poder fer polígon industrial. I ho hem dit, no només per aquests àmbits 
d’infraestructures, comunicacions i serveis, sinó també perquè en temes mediambientals 
tenim més a perdre que guanyar. Ens referim al fet que allí hi ha espècies com el fardatxo, 
en perill d’extinció; com patrimoni, les casetes de volta, etc. És a dir, allí tenim l’únic racó del 
nostre terme, verge. Amb independència que no té, com hem dit, ni accés directe a 



 

 4/6

autopista... Sra. Librada, estic parlant jo, no vosté. Em permetrà que parle, almenys... perquè 
la sento a vosté i no puc continuar. Gràcies. Ja ha acabat? He de dir-los que, evidentment, el 
Partit Popular no pot recolzar aquesta proposta perquè si vostés haguessen tingut voluntat 
real de treballar pel futur d’aquest poble en el desenvolupament de sòl industrial públic, el 
primer que haguessen hagut de fer i sent conscients que no tenen una majoria absoluta sinó 
que governen a precari, perquè governen en una minoria, vostés el que haguessen hagut de 
fer és assentar a tots els grups d’aquest Ajuntament i haver portat un debat perquè en 
conjunt haguéssem trobat el lloc idoni, el lloc més convenient per a desenvolupar una 
infraestructura a llarg termini com ha de ser aquesta, perquè no creem que demà, ni despús-
demà, a pesar que ho aproven, demà tinguen polígon industrial en sòl públic. Per tant, li dic 
que seguirem votant no, perquè no ens convenç el lloc ni ens han donat arguments suficients 
perquè puguem recolzar aquest lloc i no un altre. I vull dir-los que no ens culpen que no es 
farà el polígon industrial o que es perdran els diners, perquè, vull deixar-ho ben clar, vam dir 
sí al conveni de crèdit dels fons estatals dels set milions, dels quals sis els hem de tornar en 
una anualitat i en la segona anualitat set milions més, sis de crèdit que hem de tornar. Allí 
vam dir sí i en cap punt del document, en cap punt, ficava que la ubicació hagués de ser les 
Soterranyes, en cap. Mire, a més a més, li diré una altra cosa, justament fa vora un any, 
nosaltres denunciàvem que vostés, d’una forma no massa correcta, estaven intentant 
desenvolupar sòl industrial públic, per al qual, al consistori no el tenien en compte. I ho féiem 
al gener, fa exactament un any. En aquell moment no sabíem ningú de nosaltres res d’un 
polígon. A partir de llavors i a corre-cuita i de pressa i corrents, vostés, al març, tramiten una 
reserva de sòl que va nàixer del no-res, sense preguntar ni encomanar-se a ningú, vostés es 
llancen i diuen; aquesta zona perquè ens interessa. No sabem ben bé per què; si allí tenen 
gent coneguda que ja els ha dit que els terrenys els tindran amb facilitat, no sabem ben bé 
per què. Ens ho hauran d’explicar, perquè no van preguntar a ningú més. I he de dir-los que 
en temps rècord, vostés van ficar en marxa aquesta reserva i no van voler escoltar. Ha estat 
tant de temps rècord, que només van cobrir l’exposició al públic. Vostés, després del primer 
dia d’acabar les festes a Vinaròs, el dia 1 de juliol, ens porten a aprovació definitiva aquella 
reserva. I la porten, curiosament, amb un informe en què Secretaria deia que per a 
l’aprovació definitiva, l’informe de Secretaria ja ho deia, que per a l’aprovació definitiva feia 
falta la majoria absoluta. I en aquest saló plenari, no donant-se aquesta majoria, vostés van 
tramitar-ho i ho van enviar a Conselleria. És clar, a Conselleria li va arribar la documentació 
que vostés van enviar. Perquè dins de l’informe de Conselleria diu: “ha de destacarse que 
estos informes municipales (com són els informes de Secretaria i del TAG) no fueron 
incluidos en la cópia del expediente administrativo enviado por el Ayuntamiento junto a la 
solicitud de aprobación definitiva del Plan Especial”. Que és que ho volien colar per la porta 
de darrere, amb un vot de qualitat? Ens ho haurà d’explicar. Perquè, que curiós que la 
mateixa Conselleria els diu que vostés que tota la documentació no la van trametre. I 
l’informe de Secretaria ho deia molt clar. L’informe deia que: “el acuerdo adoptado ha de ser 
por mayoría absoluta”. És clar, la Sra. López s’estranya que la gent d’allí, els propietaris 
d’aquella zona, en defensa dels seus interessos, al·leguen el que creguen que han d’al·legar. 
I evidentment, les sessions plenàries són públiques i aquest argument nosaltres l’hem 
defensat per activa i per passiva, que feia falta la majoria absoluta, perquè vulga o no vulga, 
en definitiva canviarà el futur d’una zona, canviarà la condició rústica d’un sòl per a passar a 
ser sòl industrial. Per tant, afecta al planejament en definitiva? Al final, sí. I creem nosaltres, i 
així ho hem entés, que fa falta la majoria absoluta. Mire, no és la primera vegada que els 
advertim d’aquest tipus de coses, no és la primera vegada, ja va passar en un tema de la 
plaça de Sant Antoni, en un ple extraordinari, va canviar el usos. Vostés a la torera, van 
haver de repetir un ple perquè ho feien malament. Aquesta és la segona vegada, esperem 
que abans d’una tercera ens escolten, almenys. Que ens tinguen en compte. Perquè, mire, si 
d’alguna cosa, si d’alguna cosa s’han de preocupar és que el retard que hi ha hagut des del 
juliol fins avui és exclusivament qüestió i problema de vostés, per haver fet les coses 
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malament. Aquest retard no l’impute a ningú; no ens van escoltar, que l’aprovació plenària no 
estava ben feta. Per tant, això, jo crec que ha de quedar ben clar, però és clar, hi ha unes 
altres consideracions a fer, perquè avui, curiosament, la postura del Bloc, del partit del Bloc, 
doncs, ha canviat. Que curiós que l’1 de juliol, vostés no atenen cap al·legació i ara que en 
teoria ho tornen a portar, ara sí que les atenen totes? Bastant curiós, eh? També crec que la 
gent ho hauria de saber. Perquè clar, una persona que diu que fa política de baix cap a dalt. 
Ara, com està dalt o pareix que ho estiga en la sintonia de l’equip de govern, s’oblida de la 
gent o els ciutadans de peu. Ara ja no li preocupa la gent de les Soterranyes, ja no li 
preocupa ningú. Vosté ja està allà dalt, està en sintonia i no li fa falta. Ara ja li pareix correcte 
perquè li han atès les seues al·legacions. Doncs, si aquestes al·legacions, i ho diem aquí, 
realment s’han de complir, és impossible fer un polígon industrial a les Soterranyes, és 
absolutament impossible perquè tot el que s’ha de preservar no donarà peu per a deixar lloc 
a sòl industrial. Llavors, no entenem com vosté vol recolzar una zona en la qual difícilment 
podrà complir totes les expectatives mediambientals per poder resoldre tots aquests 
problemes. Per tant, el que vosté faça; ara voto sí, ara m’abstinc, i ara torno a votar sí, 
doncs, ara haurà d’aclarir-se per veure quin és el seu criteri, perquè fa la sensació de ser 
més una “veleta” de campana que realment una persona que ha de mantenir un criteri seriós 
i coherent en el consistori. Moltes gràcies.” 
 
A proposta del Senyor Regidor Juan Juan, es fa constar la última intervenció del Senyor 
Alcalde. 
 
“Sr. Alcalde.- Molt bé, per acabar, ja. Jo vull agrair al Partit de Vinaròs Independent, al Bloc i 
al Partit Socialista què és el que ens diferència del Partit Popular. És a dir, nosaltres votem sí 
a qualsevol polígon industrial, el partit del no vota no a un polígon industrial. Això primera. 
Segona. Ja s’ha acabat Sr. Juan, és a dir, ha dit ja en aquest saló de plenari moltíssimes 
vegades que no apareix polígon Soterranyes en cap documentació. A veure, estem en una 
república bananera? Vosté es pensa que anem a Madrid i ens donen 14 milions d’euros 
perquè ha sigut idea del Sr. Javier Balada i Jordi Romeu? Arribem allí al Ministeri i diem: 
volem 14 milions d’euros per a fer un polígon. A on? Ja ho veurem. Això és més seriós que el 
SEPIVA. Al SEPIVA hem anat, i no ens diga que no hem col·laborat perquè hem anat el Sr. 
Javier Balada i jo, i al director general li ha sorgit a l’últim moment unes coses i ens ha enviat 
un mosso d’espases. I allí, ens han dit per activa i per passiva, no li diré qui perquè no hi haja 
represàlies, que a Vinaròs i al mapa que hi ha allí, no hi ha res de res, ni un puntet roig de 
futur polígon industrial. I li estic parlant de fa temps. Però avui, sorprenentment, ens diu, ens 
diu que el SEPIVA fa que l’Ajuntament no haja d’invertir res. Per tant, d’aquí quatre dies en 
l’acord municipal que tenim, que es faça un polígon industrial a les  Planes Altes, el SEPIVA, 
a treballar, a expropiar i a construir i a urbanitzar el futur polígon industrial de les Planes 
Altes. Per tant, és una contradicció demanar els diners de les Soterranyes perquè, he pres 
nota, ni demà ni despús-demà el tindran. Això és un to amenaçant, el polígon de 
Soterranyes. Vol dir que aquest camí continuarà tenint els entrebancs que siguen necessaris. 
I ho ha dit vosté, i consta en acta literal, suposo, que ni demà ni despús-demà el tindran. I 
això s’ha dit en aquesta sala de plens. Atinga’s a les conseqüències, perquè això pareix que 
serà el discórrer del futur projecte de Soterranyes. Per tant, per tant, per tant, les persones 
de Soterranyes, quan es diu totes les Soterranyes, hi ha veïns de les Soterranyes que van fer 
una reivindicació aquí, en aquesta sala de plens, i en els serveis tècnics, Urbanització La 
Estrella, s’ha tret de fora, del que serà el futur polígon, hi ha gent de les Soterranyes que està 
disposta. Però no posen dins d’un mateix sac tots els propietaris de les Soterranyes com 
aquí normalment es diu. Per tant, nosaltres, nosaltres, i avui ha sigut un plenari en el qual, 
evidentment, des de la presidència, ni s’ha tallat la paraula, ni s’ha fet la irregularitat de 
tractar un punt que s’havia tractat en el tema anterior, ni qualsevol actuació més. Ho dic 
perquè aquestes formes enverinades de crear conflicte dins del desenvolupament del ple, ni 
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ve del grup de govern, ni ve de la Presidència, sinó que, com es demostra, ve del mateix 
Partit Popular. Per tant, per tant, torno al que he dit al començament, la diferència dins 
d’aquest plenari és; sí al desenvolupament industrial de Vinaròs, siga on siga, PSVP-PSOE, 
PVI i BLOC. Només un polígon, l’altre no ens interessa, nosaltres a la nostra política que és 
el partit del no. A votació.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria absoluta 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). 

 
L’alcalde aixeca la sessió a les 14:45 hores del dia 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 
La secretària acctal. L’alcalde 
 
 
Mª Carmen Redó Solanilla Jorge Romeu Llorach 
 
 


