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02/09 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE GENER DE 
2009.- 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores  del dia tretze 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, 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  
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.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 9, 15 I 18 DE 
DESEMBRE DE 2008.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions 
celebrades els dies 9,15, i 18 de desembre de 2008, 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. 
 
D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 9,15 i 
18 de desembre de 2008. 
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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 del 
llistat-relació de data novembre de 2008 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponents al mes de desembre l’anex del mes de novembre de 2008. 
 
 
3.- CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, RESIDÈNCIA GERIÀTRICA.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Benestar Social de data 8 de gener de 2009. 
 
Atesa la proposta emesa per l’Alcaldia: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA  
 
ASUNTO: ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE APROBACION DEFINITIVA DEL ANTEPROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, Y LA 
APERTURA DEL PROCEDIMEINTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBLICA PARA LA REDACCION DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, 
EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA ASISTIDA PARA 
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES Y CENTRO DE DIA “VINAROS” 
 
ANTECEDENTES 
 
Resultando que: en fecha 28 de abril de 2008 el Pleno de la Corporación acordó el sometimiento a 
información pública del “Estudio de viabilidad para la construcción y explotación de una Residencia 
Asistida para personas mayores dependientes y un Centro de Día”. El cual, fue aprobado 
definitivamente por el propio Pleno de la Corporación, en fecha 28 de julio de 2008. 

 
Resultando que: el día 28 de julio de 2008 fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
el anteproyecto de construcción y explotación del “Contrato concesional de obra pública para la 
construcción y explotación de una Residencia asistida para mayores dependientes y centro de día 
“Vinaròs”” elaborado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Julio Sánchez Méndez a 
requerimiento de este ayuntamiento. Sometido a información pública por espacio de un mes, y 
requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias la autorización preceptiva regulada en el 
artículo 28 del Real Decreto 2387/2004, del Sector Ferroviario, a la vista que la obra pública 
pretendida está afectada por la zona de protección de la línea férrea Valencia-Barcelona, éste gira 
oficio en fecha 20 de agosto de 2008 sobre el procedimiento y tramitación de la citada autorización. A 
tal efecto se han incorporado las determinaciones del mismo al anteproyecto de construcción y 
explotación cuya aprobación definitiva se interesa en el sentido que corresponda al concesionario de 
la obra pública su tramitación y obtención y a la vista de la misma será aprobado definitivamente el 
proyecto que elabore por parte de este ayuntamiento. 

 
Resultando que: no se han recibido alegaciones ni reclamaciones frente al anteproyecto de 
construcción y explotación a excepción del oficio del ADIF conforme se detalla en el resultando 
anterior, que ha sido incorporado al texto del anteproyecto. 

 
Resultando que: se ha elaborado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el programa 
económico base de licitación, conforme al contenido que determina el artículo 115 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
Considerando que: el artículo 113.4 de la Ley de Contratos del Sector Público obliga a la aprobación 
del anteproyecto de construcción y explotación a la vista de las alegaciones efectuadas, procede la 
aprobación definitiva del mismo considerando las modificaciones  introducidas para adaptarlo a las 
exigencias del ADIF y a la normativa del sector ferroviario.  
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Considerando que: la Ley de Contratos del Sector Público obliga al órgano de contratación, con 
carácter previo a la convocatoria de licitación, a comprobar que se han cumplido todos los trámites 
preparatorios y aprobará el correspondiente expediente de contratación que llevará implícita la del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, en la misma resolución se acordará la apertura del 
procedimiento de adjudicación mediante la convocatoria de la licitación del contrato. 
 
Considerando que: se han cumplido todos los trámites preparatorios del contrato de concesión de 
obra pública. 
 
A la vista de lo anterior, se PROPONE a los miembros de la Comisión, que  eleven el siguiente 
acuerdo al Pleno de la Corporación: 

 
1º.- Aprobar definitivamente el anteproyecto de construcción y explotación del contrato de concesión 
de obra pública considerando las modificaciones introducidas para adaptarlo a las determinaciones 
del ADIF. 
 
2º.- Aprobar definitivamente el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º.- Ordenar la apertura del procedimiento de adjudicación conforme determina la Ley de Contratos 
del Sector Público para los contratos sujetos a regulación armonizada, publicándose el 
correspondiente anuncio de licitación. 
 
4º.- Facultar a la Alcaldía, tan ampliamente como en Derecho proceda, para la ejecución del presente 
acuerdo.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria absoluta la proposta 
d’acord amb 20 vots a favor (7 vots PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP) y 1 en contra( BLOC). 

 
 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE DE 
REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de 
Benestar Social de data 8 de gener de 2009. 
Atés la proposta emesa per la regidora de Benestar Social: 
 

“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL 
 
En referència al Reglament de Règim Intern del Centre de Rehabilitació i Integració Social, (CRIS) de 
Vinaròs, es proposa: 
 
1.- Aprovar provisionalmente el Reglament de Règim Intern del Centre de Rehabilitació i Integració 
Social (CRIS). 
 
2.- Procedir a la seua informació pública pel termini de 30 dies hàbils des de l’anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província (BOP). Si en aquest termini no es formulen al·legacions o suggerències 
es donará per aprovat definitivament.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat, acorda aprovar la proposta.  
 
 
5.-MODIFICAT NÚMERO 2 DEL PRI 1E2R05 (FORET).- El Sr. Alcalde retira el punt de l’orde del dia. 
 
 
6.-MOCIÓ N-232.- Atesa la moció presentada per l’Alcaldía, relativa a la coincidència de la N-232 
amb la futura autovia A-68 i de l’esmena presentada por el Grup Popular.   
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Urbanisme, de data 5 de gener de 2009 i de la 
Comissió Informativa de Pariticipació Ciutadana, de data 13 de gener de 2009. 
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MOCIÓ N-232 
 
La N-232 (Vinaròs-Santander) és un exi transversal que uneix el Cantàbric amb el Mediterrani i que 
travessa Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i la Comunitat Valenciana. 
 
Una carretera abandonada històricament i que ha mermat clarament les expectatives de futur dels 
Ports i també ha limitat l’accés de milers de visitants a les platges del nord de la Comunitat i fins i 
tot,el seu desenvolupament en altres sectors de la economia. 
 
Quan s’està parlant de les grans infraestructures per al segle XXI, ací estem vivint la realitat d’una 
carretera impròpia dels finals del segle XX en els trams que resten pendents. 
 
Ens trobem en un vial desdoblat pràcticament al seu pas per totes les comunitats autònomes i que en 
la darrera part de l’Aragó (Ràfels-La Pobleta) i la pujada al Port de Querol fins Morella encara no han 
estat ni arranjades com plantejava el Pla de Carreteres als anys 80 del segle XX. 
 
L’arribada al govern de José Luís Rodríguez Zapatero va donar un nou impols al procés en que es 
troba la carretera amb la execució del tram de la Pobleta i la immediata obra de la part de Ràfels. 
Igualment, la licitació del projecte La Torreta-Morella i el desbloqueig de la situació en l’eliminació de 
les corbes del Port de Querol son avanços demostratius i indefectibles de l’interés manifestat pel 
Govern d’Espanya, i que no es deuen veure ralentitzats per cap causa, una vegada ja ha començat 
una solució viable i efectiva per als problemes de la nostra carretera.  
 
Des del nostre Consistori volem fer una crida a l’administració estatal mitjançant el Ministeri de 
Foment per tal de que s’agilitzen de forma clara els treballs relatius als trams encara pendents 
d’execució, donat que els dies que es puguen perdre en les obres son dies que es perden 
d’oportunitats econòmiques per a la comarca i de millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans. 
 
Dins l’actual debat plantejat per al desdoblament i prolongació de la carretera A-68, que té el seu inici 
en Valdealgorfa es planteja una necessitat de posicionament per part dels municipis als que ens 
afecta, en quant a la importància que té que el seu allargament coincideixque amb l’actual treball de 
la N-232, com ho fa en el seu inici, per a poder consolidar eixa eixida natural i tradicional de 
Saragossa cap al mar. Des del nostre Consistori entenem que l’eixida a Vinaròs del vial es essencial 
per al territori i que la seua conversió en autovia es un dels objectius que el Ministeri es té que 
plantejar com a pas a seguir sobre la remodelació de l’eix més rellevant de comunicació de la nostra 
zona amb l’interior de l’estat espanyol. 
Ens ho demana el nostre desenvolupament econòmic i les nostres necessitats com a ciutadans d’una 
zona que necessita les millors condicions d’aquesta carretera per a mantenir la seua qualitat de vida. 
 
L’objectiu d’aquesta moció és concitar l’acord i el compromís efectiu dels nostres representants al 
parlament amb representació a la nostra província, així com del govern de l’estat en la solució 
d’aquesta situació que ens allunya dels serveis bàsics i que emprobreix el nostre desenvolupament. 
Es important tenir el seu compromís en trobar una eixida a una situació que comença a ser dramàtica 
per a la nostra subsistència econòmica i desenvolupament com a Comarca. 
 
Se somet a aprovació la següent proposta dictaminada favorablement per la Comissió d’Urbanisme; 
amb l’esmena presentada pel Partit Popular, pel que la fa a la inclusió del punt 4, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana: 
 
PRIMER.-  Manifestar la nostra voluntat i desig de que per raons de necessitat, l’actual trellat de la N-
232 al seu pas per la província de Castelló fins a Vinaròs, pugue coincidir amb la A-68, convertida en 
l’autovia entre Saragossa i el mar. 
 
SEGON.-  Dirigir-se de manera personal a tots i cada ú dels diputats de la circumscripció electoral de 
Castelló per a que assumeixen el compromís de solventar els problemes de la N-232 i realitzen totes 
les iniciatives parlamentaries necessàries per a que des del Congrés dels Diputats es done un impuls 
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definitiu a tots els trams pendents de solució a l’arranjament aplaçat des de fa tant de temps, així com 
que assumeixquen l’eixida de l’autovia per Vinaròs com a la solució més acord amb els usuaris de la 
carretera i amb els interessos de la Comunitat Valenciana. 
 
TERCER.- Dirigir-se al ministre de Foment del Govern d’Espanya per a que la N-232 sigue assumida 
dins el projecte de desdoblament de la A-68, convertint-la en autovia fins a Vinaròs, i pose en marxa 
tots el mitjans necessaris per a que el arranjament integral de la Carretera Nacional 232 sigue 
finalment una realitat i tinguem un vial perfectament preparat per a afrontar els reptes del segle XXI 
en condicions homologables a la de la resta de l’estat espanyol.” 
 
QUART.- Instar al Ministeri de Foment que done un impuls definitiu a la solució del Port de Querol per 
ser necessari i imprescindible que abans de la possible conversió en autovia de tota la N-232, estiga 
solucionat este tram que suposaria un coll de botella a la futura via de gran capacitat. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat. acorda aprovar la proposta.  
 
 
 
7.-CESSIONS DE TERRENYS PER A L’AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DEL CAMÍ PÚBLIC NOMENAT 
LA CARRASCA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Urbanisme, de data 15 de 
desembre de 2008. 
 
Se someten a ratificació les cessions de refèrencia:                     
 
ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO AMPLIACION CAMINO PUBLICO ”LA 
CARRASCA”  

 
En la Ciudad de Vinarós, 1 de diciembre de 2008. 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte JOSÉ PALLARÉS NEBOT 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 con motivo de la amplicación y mejora del camino público “LA CARRASCA”, el 
compareciente junto con el resto de propietarios, mediante acta de fecha 21 de octubre de 2008 
manifestaron su voluntad de ceder la porción de terreno de sus propiedades para la ampliación .  
 
SEGUNDO.- Que con tal motivo y una vez efectuadas las mediciones por los servicios ténicos 
municipales,D. JOSÉ PALLARÉS NEBOT 
   
C E D E gratuítamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por el sr alcalde, 
 
A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta : 
 
 
POLÍGONO 38 – PARCELA 61: Porción de terreno de forma rectangular, secano, de longitud 32.00 
metros y de anchura 1.00 metro. Superficie estimada 32.00 m2. 
 
Se adjunta informe con dicha descripción. 
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Los comparecientes despues de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo el Secretario del Ayuntamiento que certifico. 
ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO AMPLIACION CAMINO PUBLICO ”LA 
CARRASCA”  

 
En la Ciudad de Vinarós, 1 de diciembre de 2008. 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte JUAN BONET MIRALLES 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 con motivo de la amplicación y mejora del camino público “LA CARRASCA”, el 
compareciente junto con el resto de propietarios, mediante acta de fecha 21 de octubre de 2008 
manifestaron su voluntad de ceder la porción de terreno de sus propiedades para la ampliación .  
   
 
SEGUNDO.- Que con tal motivo y una vez efectuadas las mediciones por los servicios ténicos 
municipales,Dña. JUAN BONET MIRALLES 
   
C E D E gratuítamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por el sr alcalde, 
 
A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta : 
 
POLÍGONO 38 – PARCELA 54: Porción de terreno, secano, de forma triangular de base 25.50 
metros y de altura 1 metro. Superficie estimada 12.75 m2. 
 
Se adjunta informe con dicha descripción. 
          
Los comparecientes despues de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo el Secretario del Ayuntamiento que certifico. 
 
ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO AMPLIACION CAMINO PUBLICO ”LA 
CARRASCA”  

 
En la Ciudad de Vinarós, 1 de diciembre de 2008. 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte MIGUEL BOSCH PIÑANA 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 con motivo de la amplicación y mejora del camino público “LA CARRASCA”, el 
compareciente junto con el resto de propietarios, mediante acta de fecha 21 de octubre de 2008 
manifestaron su voluntad de ceder la porción de terreno de sus propiedades para la ampliación .  
 
SEGUNDO.- Que con tal motivo y una vez efectuadas las mediciones por los servicios ténicos 
municipales,D. MIGUEL BOSCH PIÑANA  
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C E D E gratuítamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por el sr alcalde, 
 
A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta : 
 
POLÍGONO 43 – PARCELA 506: Porción de terreno triangular, más una pequeña porción trapezoidal, 
erial. El triángulo tiene unos lados de longitudes 15, 15 y 10 metros. El trapecio tiene unas bases de 
2.00 y 1.00 metro y una altura de 6.00 metros. Superficie estimada = 71.00 + 9.00 = 80 m2. 
 
Se adjunta informe con dicha descripción. 
          
Los comparecientes despues de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo el Secretario del Ayuntamiento que certifico. 
 
ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO AMPLIACION CAMINO PUBLICO ”LA 
CARRASCA”  

 
En la Ciudad de Vinarós, 1 de diciembre de 2008. 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  JOSEFA FONTANET GOMBAU 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 con motivo de la amplicación y mejora del camino público “LA CARRASCA”, el 
compareciente junto con el resto de propietarios, mediante acta de fecha 21 de octubre de 2008 
manifestaron su voluntad de ceder la porción de terreno de sus propiedades para la ampliación .  
   
SEGUNDO.- Que con tal motivo y una vez efectuadas las mediciones por los servicios ténicos 
municipales,Dña. JOSEFA FONTANET GOMBAU 
   
C E D E gratuítamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por el sr alcalde, 
 
A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta : 
 
 
POLÍGONO 43 – PARCELA 501: Porción de terreno rectangular, secano de longitud 144.00 metros y 
de anchura 1.50 metros. Su superficies es de 216.00 m2. 
 
Se adjunta informe con dicha descripción. 
          
Los comparecientes despues de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo el Secretario del Ayuntamiento que certifico. 
 
ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO AMPLIACION CAMINO PUBLICO ”LA 
CARRASCA”  

 
En la Ciudad de Vinarós, 1 de diciembre de 2008. 
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REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte JUAN PEDRO MIRALLES ESTELLER 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 con motivo de la amplicación y mejora del camino público “LA CARRASCA”, el 
compareciente junto con el resto de propietarios, mediante acta de fecha 21 de octubre de 2008 
manifestaron su voluntad de ceder la porción de terreno de sus propiedades para la ampliación .  
  
 
SEGUNDO.- Que con tal motivo y una vez efectuadas las mediciones por los servicios ténicos 
municipales,D. JUAN PEDRO MIRALLES ESTELLER  
   
C E D E gratuítamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por el sr alcalde, 
 
A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta : 
 
POLÍGONO 43 – PARCELA 505: Porción de terreno rectangular, secano, de longitud 85.00 metros y 
de anchura 2.00 metros. Superficies estimada 170.00 m2. 
 
Se adjunta informe con dicha descripción. 
          
Los comparecientes despues de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo el Secretario del Ayuntamiento que certifico. 
 
ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO AMPLIACION CAMINO PUBLICO ”LA 
CARRASCA”  

 
En la Ciudad de Vinarós, 1 de diciembre de 2008. 
 
REUNIDOS en la Casa Consistorial, de una parte  SEBASTIÁN ORERO TOSCA 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 con motivo de la amplicación y mejora del camino público “LA CARRASCA”, el 
compareciente junto con el resto de propietarios, mediante acta de fecha 21 de octubre de 2008 
manifestaron su voluntad de ceder la porción de terreno de sus propiedades para la ampliación .  
   
SEGUNDO.- Que con tal motivo y una vez efectuadas las mediciones por los servicios ténicos 
municipales,D. SEBASTIÁN ORERO TOSCA  
   
C E D E gratuítamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien representado en este 
acto por el sr alcalde, 
 
A C E P T A, la propiedad del terreno que a continuación se describe, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente Acta : 
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POLÍGONO 43 – PARCELA 502: Porción de terreno formado por dos trapecios, secano, de bases 
2.00 y 1.00 metros y de alturas 27.00 y 91.00 metros. Su superficies es de 177.00 m2. 
 
Se adjunta informe con dicha descripción. 
          
Los comparecientes despues de leída la presente, muestran su conformidad y la ratifican y firman, 
conmigo el Secretario del Ayuntamiento que certifico. 
 
El Ple del Ajuntament, per unanimitat acorda ratificar les cessions precedents. 
 
 
8.-DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte. 
 
 
9.-PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Fontanet, per favor. 
    
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Si no recordo malament, vostés van dir que a Vinaròs comptaríem 
amb una guarderia municipal, informació que veiem que encara que no s’ha complit, i a més a més 
veiem que l’obra en construcció està abandonada. Vosté com a alcalde ens pot dir com està? 
Aquesta és la primera. La segona; dins del Pla d’Inversions Locals del Govern Central està previst fer 
la remodelació del mercat. Dins d’aquesta remodelació hem vist que han acceptat, al final, rebaixar 
les parades, com deien els venedors i els partits de l’oposició, tant el Bloc com el Partit Popular. 
Tenen previst fer alguna reunió amb els venedors del mercat per explicar com anirà aquesta 
remodelació? La tercera. Comença un any més i veiem que a la Ciutat Esportiva encara no poden 
jugar els xiquets. Ens pot dir, una vegada més, com està aquest tema? Quarta. Tenim dos col·legis 
que estan donant classes en aules prefabricades al nostre poble, com és el Manuel Foguet i el cinqué 
col·legi. Ens pot dir com estan les obres del Manuel Foguet i si hi ha data per entrar els xiquets al nou 
col·legi? I com està la tramitació dels expedients per a construir el cinqué col·legi a la partida de les 
Capsades? Cinquena. Ja vam denunciar públicament, traslladant el malestar i les denúncies del 
veïnat, les molèsties que ocasionen els ventiladors d’extracció de fums del pàrquing de La Mera i el 
soroll que fan quan estan en marxa. Fa un any que estem esperant una solució a aquest problema i 
encara no se’ns ha donat a nosaltres ni al veïnat. Ens pot dir com està ara que comencem l’any 2009, 
com està aquest tema? I sisena, i és un prec. Ens han dit moltes persones que vénen a Vinaròs i que 
entren per la part de la plaça de bous, que una vegada arriben a la rotonda de la llotja, no saben per a 
on anar fins arribar al centre comercial i als pàrquings públics. Per tant, li preguem que senyalitze 
adequadament aquest lloc de la rotonda d’aquesta llotja, per així informar la gent que entra on estan 
ubicats aquests pàrquings i la zona comercial. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies Sr. Fontanet. Respecte a la primera, la guarderia, és veritat, és una obra 
que era una millora d’una unitat d’execució. Per tant, no era una obra d’execució, és una obra 
d’execució de l’Ajuntament. Les dificultats econòmiques de les empreses pareix, dóna a entendre, 
que estiga paralitzada l’obra, com realment així ocorre, però que evidentment, haurem de donar i 
estudiar una sortida per a finalitzar-la al llarg d’aquest present any, de la forma que siga, quant al fet 
que la millora s’interromp i per tant, o es continua l’obra o l’Ajuntament haurà de fer alguna cosa 
respecte d’això. Respecte al mercat, vam comentar en la Junta, no sé si va ser a la Junta de 
Portaveus, el dijous hi ha, em pareix que el dijous hi ha, està la Comissió de Comerç, en la qual els 
representants dels diferents partits polítics seran els que parlaran sobre el tema i... era el calendari 
que havíem establert, i a continuació, el mateix dijous a la tarda o el divendres, convocarà el regidor 
de Comerç a l’Associació de Venedors del Mercat, una vegada estiguen informats i debatuts, i vistos 
els pros i els contres del projecte per part... de la part, diguem política dels regidors, hem volgut 
passar primer per comissió l’assumpte del mercat per a després parlar amb els comerciants, amb els 
venedors o amb l’Associació de Venedors actual del mercat. Respecte a la Ciutat Esportiva, estem 
com estàvem, hi ha vigilància, falta, diguem, la segona fase, entre cometes, que és tot el que manca 
a més a més dels vestuaris. Està pendent l’empresa de la signatura d’un crèdit amb el banc per a 
poder continuar l’obra. Quant als col·legis, el Foguet i el cinqué col·legi, ahir mateix, visitava Vinaròs 
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el delegat territorial i també estava el director general de Centres, el Sr. Paco Baila, que es va unir a 
la reunió. Quasi, quasi, amb tota seguretat, quasi amb tota seguretat, falten encara uns mesos, si es 
pot i és la voluntat de la mateixa Administració de Conselleria, poder en Pasqua, en les vacances de 
Pasqua, fer el trasllat. Repeteixo, quan estiguem més pròxims a la data, se sabrà exactament perquè 
s’amplia el col·legi nou, vull dir, estaven encara debatent si el mateix mobiliari que es va dotar o part 
del mobiliari que es va dotar per a les aules prefabricades, es tornaria o se n’hauria de comprar de 
nou, i vestir-lo per dins. Pareix que l’obra està ultimant els detalls i per tant, després la fase que ve és 
posar-lo en condicions. Repeteixo, si es pot, que pareix que en el termini de temps que queda es 
podrà fer, a Pasqua es podria fer el trasllat. Repeteixo que quan estiguem més pròxims es podrà 
saber. I respecte al cinqué col·legi, que vam repassar tota la documentació que ja s’havia enviat a 
l’empresa CIEGSA, està tota correcta, per tant, ha de disposar la Conselleria quan surta a licitació el 
projecte. Vull dir, de documentació municipal, de moment no se’ns ha reclamat més que la que s’ha 
anat demanant al llarg dels últims mesos. Respecte als ventiladors de La Mera, els revisarem una 
altra vegada. S’havien posat unes mesures correctores. La veritat, Sr. Fontanet, és que per instàncies 
o per, fins i tot verbalment no ens ha arribat, almenys a l’equip de govern, que continue fent el soroll 
que feia abans. Per tant, no tenim res però comprovarem el nivell de soroll i en les hores que es posa. 
I respecte, tant a la rotonda de la plaça de bous com a l’entrada, s’ha fet, tant per la Regidoria de 
Turisme i la Regidoria de Comerç, en el passat pressupost es va posar una senyalització en moltes 
rotondes, en manquen unes altres, evidentment, aquesta a la que vosté al·ludia i algunes més. I en el 
pressupost d’enguany, quan l’encetem, continuarem amb aquesta senyalització, que per als que 
estem, a la millor, no ens és tan necessària però sí per a la gent que ve de fora i en concret en 
aquestes zones, sí que és necessari. Suposo que en les regidories que he anomenat ho tenen 
previst, completar aquesta senyalització que va tenir el beneplàcit. Perquè, la veritat era que hi havia 
una certa mancança de senyalització. 
 
Sra. López.- Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bé, li faré les preguntes que ens fan arribar a la Regidoria 
l’Associació de Veïns Migjorn. Al ple del 14-11-2008 es va aprovar una moció de Migjorn per demanar 
al Servei Provincial de Costes una nova fitació. S’ha demanat oficialment? Han rebut resposta? Al ple 
ordinari del 13-03-2007 es va aprovar una altra moció, també presentada per nosaltres, amb els vots 
en contra del Partit Popular, que deia: primer, demanar a la Generalitat que habilite el dic de llevant 
per a ús comercial i de passatgers; dos, demanar a la Generalitat que la N-232 siga la prolongació de 
l’autovia de l’Aragó; tres, traslladar aquells acords als municipis afectats i a la Taula del Sènia; i 
quatre, demanar a la Generalitat i a la Diputació el recolzament oficial d’aquests acords. La pregunta 
és; s’han tramitat aquests acords? Han rebut contestació? En la premsa de final d’any de 2008, el Sr. 
Alcalde, entre cometes, per la gràcia de Gandia, ha dit alguna cosa, però voldríem escoltar com està 
tot el procés de tots els acords esmentats. Cal recordar que en el debat d’aquesta proposta, el Diputat 
Sr. Castejón, al primer punt deia que la plataforma Salvem el Port era de dubtosa legalitat, i a la 
segona, textualment va dir: “demanar l’autovia és una utopia”, i votaren no. Al plenari extraordinari del 
26-11-2008, es prengué l’acord de demanar la reunió urgent del Consell de l’Àrea de Salut 01 i una 
altra amb el conseller del ram. Com està el tema? Tenen alguna notícia? Ja que no ens consta que 
s’hagen reunit amb ningú. Gràcies al Pla General del PP, Moliner-Rokiski, es creen desequilibris 
d’altures d’edificis i per tant, es produeixen zones d’ombres per veure algunes cadenes de televisió en 
llocs que rebien bona senyal. Qui ha de pagar la despesa feta per poder veure la televisió? Les 
mocions al ple del grup del Partit Popular, vosté Sr. Alcalde, les llegeix en castellà, són escrites en 
aquesta llengua? Fa molt de temps que amb el mercat es fa política de safareig i massa demagògia. 
Sembla que el mercat siga cosa entre polítics i venedors. Suposem que els que encara anem al 
mercat a comprar tenim alguna cosa a dir. Han fet cap enquesta de per què el mercat no és atractiu 
per als clients? Una altra. Per a celebrar el 800 aniversari del naixement del Rei Jaume I, vàrem 
acordar amb vostés que reformarien el jardí central de l’avinguda que porta el nom del rei conqueridor 
i farien un monument a la seua memòria. Ha passat l’any i no s’ha fet res de l’acordat. Pensen fer-ho? 
Al mateix temps li fem un prec. Que el dia que se celebra el naixement del Rei Jaume I, a la 
balconada de l’Ajuntament siga hissat el penó de la conquesta. Una altra. En una altra reunió, vàrem 
acordar donar noms de carrers, de carrers a les Normes de Castelló, Matilde Salvador, i demanar de 
fer a Vinaròs una trobada d’escoles en valencià. Com estan aquestes propostes? Una altra. Com està 
l’aplicació del pla acústic recentment aprovat? Una altra. La bocana del riu, quan plou es contamina 
d’aigües fecals de la claveguera. Les bombes de transferència a la depuradora es paren i la merda 
entra dins del riu, ja que la boca és oberta. Quan canviaran les bombes per unes que funcionen? És 
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un malbaratament, una presa de pèl, que una depuradora recentment estrenada llance els milions de 
litres d’aigua al mar. Quan faran la tercera fase? L’han demanada vostés oficialment? El temporal del 
27-12-2008 ha fet molt de mal a molts de ports, platges i passejos. Les onades eren grandíssimes. A 
Vinaròs, aquest dia faltaren pollastres a les tendes? I ara les habituals dels ports, extintors d’aquest 
saló de plens, antenes de televisió al Puig, molí de Noguera, neteja i tancat de solars, papereres, 
bancs per seure, protocol del port, esquirols al Puig, papers de Salamanca, protecció de les obres per 
als vianants, marquesines a totes les parades d’autobús, arxiu, museu... Puc continuar? És que tant 
de soroll no...  
 
Sr. Alcalde.- Per favor, Sra. Librada. 
 
Sra. López.- ... protecció de les obres per als vianants, marquesines a totes les parades d’autobús, 
arxiu, museu. Pel poble campen rates i rateros com i quan volen. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a la primera, el que fa referència al Servei Provincial de Costes i a la 
fitació; fa pocs dies va arribar l’escrit que ens comunicava l’estat de la qüestió. Se’ls va fer arribar a 
l’Associació de Veïns Migjorn una fotocòpia i també amb l’escrit, em pareix, que se’ls remetia a la 
mateixa Associació que era la que havia fet la instància. Per tant, la informació en aquest punt està 
en el document que va emetre Costes. Respecte a la segona i la que fa referència a la 232, jo crec 
que la majoria de les preguntes han quedat contestades en la moció que hem aprovat avui, i pel que 
fa referència al dic de llevant per a ús comercial i de passatgers, doncs, com s’està executant la 
primera fase de les obres del port, no sabem absolutament res més perquè fins que no s’acaben 
aquestes i es liciten unes noves fases no tenim res més al respecte d’això. Respecte al que fa 
referència, que també es va aprovar en aquest saló plenari, de demanar la reunió urgent del Consell 
de l’Àrea de Salut i una altra amb el conseller del ram, el tema està com estava després d’haver 
passat, malauradament, molts de dies. És a dir, no hi ha cap contestació de cap tipus, i tant 
telefònicament com per escrit, es va demanar l’entrevista amb el Senyor Conseller acompanyada del 
document de la moció que es va aprovar aquí en el plenari. Respecte a les interferències i la 
problemàtica que hi ha en alguns llocs de la nostra ciutat per veure la tele, esperem que en la 
definitiva ubicació de les antenes a l’ermita i “l’apagada” i la TDT, haurem de veure si s’arriba a tots 
els llocs i quines... d’alguna forma, modificacions tècniques s’han de veure... s’han d’emprendre 
perquè es puga veure la tele o la televisió en la majoria dels llocs. Respecte a les mocions, quan són 
en valencià l’alcalde les llig en valencià, i quan són en castellà, tal com es presenten, les llig o les llijo 
en l’idioma o en la llengua en la qual estan escrites. Respecte al que fa referència al mercat i si s’ha 
fet cap enquesta; es va fer un estudi de viabilitat en el seu moment i després, lògicament, aquest és 
el que va servir en el seu moment per fer el projecte del mercat en base a aquest estudi de viabilitat i 
portava moltes més coses, si no recordo malament, deu fer uns tres anys aproximadament que es va 
fer, i l’únic que s’ha fet al projecte ha sigut reduir-ho en base a les converses que s’havien tingut amb 
l’Associació de Venedors del Mercat. L’avinguda del Rei Jaume I, s’ha de remodelar, al menys la part 
central del jardí. Està previst fer-ho en el present any, en el present exercici i amb una protecció 
perquè no siga envaïda pels vehicles en el seu aparcament i que, d’alguna manera, malmeten el jardí 
central i conseqüentment, quan estiga, llavors el que s’havia comentat aquí de fer un xicotet 
monument, és farà. Respecte als noms de carrers de les Normes de Castelló, en les diferents 
Comissions de Cultura i en particular el de Matilde Salvador i les Normes de Castelló, no sé 
exactament si ja està aprovat però sí que és una de les.... si no està aprovat, en les properes 
s’aprovarà per a donar noms a carrers del nostre poble. I respecte a la trobada de les escoles en 
valencià, en el mateix pressupost municipal d’enguany, hi ha partida pressupostària per a portar a 
terme esta trobada. El pla acústic em consta que s’està aplicant normalment. I el que fa referència al 
punt de les aigües fecals en la desembocadura del riu, bé, passaré als Serveis Tècnics perquè 
m’informen del tema i si és que és la solució les bombes que no funcionen en determinats moments, 
segons la pregunta que se’ns fa. Quant a la tercera fase de la depuradora, el dia de la inauguració 
vam parlar amb el Sr. Conseller. Ha de ser una demanda, en el sentit de l’aprofitament que es vulga 
fer d’aquesta aigua, i llavors, ho estudiarem entre tots els grups polítics si és que l’aprofitament ha de 
ser del tipus que siga en aquest cicle terciari. Allò dels pollastres a les tendes, doncs, no sé, jo veig 
que en diumenge i en dissabte, en caps de setmana, hi ha bona venda, hi ha cues en els llocs on els 
dispensen. Moltes de les que hem comentat, respecte de l’adequació del saló, o neteja i tancat de 
solars, o algunes de les que s’aporten aquí, moltes d’elles les pensem executar, lògicament en els 
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pressupostos que ara encetem. A l’arxiu es continua la tasca per part de l’arxiver per a poder-ho obrir 
ja i disposar, com havíem dit, a la biblioteca. I respecte al museu també ja s’han rebut ofertes de dos 
o tres empresetes que són els que... ha de decidir la selecció els Serveis Tècnics per a poder 
emprendre l’aïllament de les humitats que té la capella de Santa Victòria. I després, respecte al 
protocol del port, no tenim res. I respecte a papers de Salamanca, doncs d’alguna manera, ho 
comentarem en alguna de les reunions que tenim per veure de.... el tema, reactivar-lo, perquè en el 
seu moment vam prendre uns acords aquí i ho vam deixar. La neteja i tancat de solars, és el 
procediment que hi ha. En molts de casos o en alguns casos se’ns fa cas i en altres no. L’última 
noticia és que... que alguns grups polítics o almenys de les associacions ens ha arribat el que fa, el 
que era l’antiga cooperativa. Avui ja estaven treballant. En aquest sí que ens ha fet cas, el nou 
propietari. I estaven, ens consta que estaven bombejant l’aigua i per tant, se suposa que la següent 
fase serà el tancament adequat, si és que no pensen construir de moment, en base a les directrius 
que van donar els Serveis Tècnics. Quant al Molí Noguera, s’està preparant l’expedient per a fer la 
demanda que havíem dit al Ministeri de Foment i de Cultura, si és possible l’aplicació del fons de l’1% 
que destinen a obres d’edificis o del que siga, i que cap vegada ho hem demanat i veurem si tenim 
sort o no tenim sort. Bancs per a seure, papereres, etc, la Regidoria de Serveis tindrà o té partida en 
el pressupost, i suposo que continuarà en la línia d’anar posant aquestes deficiències que hi ha en 
alguns carrers de la nostra ciutat. El mateix que en les marquesines i altres dels aspectes que feien al 
respecte del que és la quotidianitat del nostre poble.  
 
Sra. López.- Avui tenim una altra novetat, perquè també una altra associació, concretament un partit 
polític com és Esquerra Republicana, ens ha fet arribar unes preguntes també perquè li les fem al ple. 
Amb data 19-09-2008, Esquerra-Vinaròs va formular a la mateixa Diputació de Castelló, amb registre 
d’entrada número 30.268, la petició de ser informada dels ingressos en concepte de recaptació dels 
impostos ordinaris, vehicles i clavegueram des dels anys 1995 al 2007 al municipi de Vinaròs. Al 
mateix temps, demanàvem les inversions de la Diputació en el mateix període de temps indicat 
abans. Amb data 30-09-2008, el diputat delegat Luís Tena Ronchera, ens puntualitzava que 
l’Ajuntament de Vinaròs era qui havia d’autoritzar que es mostressen aquests ingressos. La pregunta 
és: ha autoritzat l’Ajuntament de Vinaròs a la Diputació perquè es mostren aquests ingressos i 
despeses realitzades? La segona. Després de tot el treball en silenci que s’ha fet des del mes de 
novembre respecte a l’hospital i del treball per a silenciar que altres han realitzat, té l’Ajuntament ja la 
notificació de la propera reunió del Consell de Salut de l’Àrea 01? I la tercera i última. Respecte als 
noms que s’han posat a alguns carrers de la partida de les Capsades, com Pau VI, Pius X, Papa 
Bojtyla, etc. quina és la postura de l’Ajuntament respecte a aquests batejos? Atenent al laïcisme que 
marcaria un govern de progrés, tenen pensat canviar-los? 
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a la primera, jo ho he consultat amb Intervenció, es va comunicar, 
tornarem a... d’alguna manera, reiterar-ho. Les dades que són públiques, tant per anuaris com per 
altres fórmules, la Diputació normalment les publica, però que no obstant i en el cas més precís de 
Vinaròs, que a la millor, alguna de les demandes que hi ha aquí són, repeteixo, que consultat amb 
Intervenció les dades que són públiques, doncs evidentment, l’Ajuntament no té cap problema i demà 
ho notificarà una vegada més a Diputació perquè se’ls facen arribar. Respecte a la reunió del Consell 
de Salut de l’Àrea 01, ho acabo de contestar; no, no hi ha hagut cap notificació a l’Ajuntament 
respecte d’una propera reunió del dit consell. I respecte als noms que s’han posat en alguns carrers 
de la partida de les Capsades, aquest acord em pareix que ve de l’anterior legislatura. Jo revisaré el 
criteri que es va prendre. I per tant, atenent a la segona qüestió o pregunta, doncs, ens ho 
repensarem o al menys reflexionarem respecte d’això. Jo no sé amb quin criteri, en aquell moment, 
era el de posar papes com en una altra zona s’han posat peixos o s’ha posat... vull dir, bé, ho 
mirarem. Alguna pregunta més? Sí, Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Sr. Alcalde... 
 
Sr. Alcalde.- Perdone, perdone, per escrit li dono les respostes referides a la... 
 
Sr. Juan.- De l’últim ple. 
 
Sr. Alcalde.- ... a la N-340. 
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Sr. Juan.- D’acord. En teníem més, li ho dic perquè està bé que ens done resposta a algunes que 
queden pendents d’aquest ple, però li he de recordar, i ja li ho vam dir a l’estiu, que n’hi havia des del 
setembre de 2007, des del setembre de 2007. Li ho dic perquè jo sé que vosté vol ser molt legalista i 
complir el reglament inexorablement, així ens ho fa o ens instruïx aquí al saló de plens, però primer 
ha de donar exemple també, i practique-ho. Jo penso que en tenim moltes. Veig que avui ha sigut un 
ple molt cordial però en l’àmbit del que no està bé ho hem de seguir remarcant, i més des del lloc que 
estem, que estem a l’oposició. És a dir, l’obligació nostra és demanar-li que ens conteste allò que 
requerim en informació, no sols en preguntes sinó també en sol·licituds, amb registre d’entrada. Igual 
que, per exemple, li preguntaríem quan pensa, a través de la Comissió d’Hisenda, fer vàlid l’acord 
que vam fer per a tenir el concepte o la tercera columna en les factures que se van aprovar. Vull dir, 
que és un acord de ple, Senyor Alcalde. Han passat comissions, passen factures i se segueix sense 
donar-nos aquesta informació, a tots els grups, en concret evidentment, als que ens interessa més és 
als que estem a l’oposició. Jo voldria aprofitar per a fer-li també preguntes curtes. Com, a vegades, 
vosté diu que li agraden. Relativament senzilles per si les vol contestar i no deixar que s’acumulen 
totes. Si vol que li les faça totes juntes, intentaré fer-li-les juntes. Si me les vol contestar avui, doncs li 
ho agrairé. Bé, vostés van inaugurar provisionalment el pàrquing del passeig marítim i van dir que ja 
no hi havia goteres, que podien entrar sense paraigües. ¿Ens pot dir per què segueixen fent-se clots 
dalt i segueixen estant oberts diferents clots damunt de la superfície del pàrquing? Una altra. En 
relació a la primera fase del passeig, el mobiliari que tenim allí, bancs i la resta, ¿és el mobiliari 
definitiu el que ja hauria d’estar o només és provisional i allí hi haurà aquell de disseny que ens van 
oferir a tot el poble i ens van vendre amb tanta fantasia? És important que ens ho diga perquè, clar, 
no concorda molt el projecte amb el que realment s’executa. Parlant, com estava dient, de papereres i 
de bancs, en la costa sud, sap vosté que s’ha reivindicat per part de molts de col·lectius que 
s’ubiquen una sèrie de bancs perquè el traçat de la costa sud és molt llarg, i com és una zona de què 
pot gaudir la gent passejant, doncs, no hi ha ni un sol banc en tot el tram. Sí que hem vist que hi ha 
papereres. Però sí que li voldríem preguntar que curiosament, aquestes papereres ens pareix molt 
bé, en aproximar-nos i observar hem vist que estan litografiades “àrea metropolitana de Barcelona”. 
Ha sigut un regal de la ciutat comtal? Ens ho hauria d’explicar també. O ens les han regalat. Perquè 
si ens costen diners no ho veiem clar. En un altre àmbit i seguint amb el passeig marítim, hi ha 
algunes zones del paviment on hi ha peces trencades. Igual li ho faig pel tema del paviment de la 
plaça de Sant Antoni. Pensen reparar-ho, pensen canviar-les, com està? En els dos llocs, perquè bé, 
hi ha potser més a la plaça de Sant Antoni que fa més temps i porta molt de temps sabent-ho perquè 
li ho vam dir. Però també s’està produint al passeig, en la primera fase que hi ha. En teoria està 
acabada. I que fins i tot allí vam dir que no sé quin tipus de material o protecció han de posar, si un 
tipus de resina o alguna cosa.... si això ho tenen previst o ja ens oblidem de com està la primera 
fase? Hi ha un altre tema que m’agradaria preguntar i aprofitar que va passar en l’últim ple 
extraordinari i avui també s’ha parlat del projecte del mercat. I li ho dic perquè tots sabem com s’ha de 
tramitar tot aquest tipus de projectes amb urgència, amb licitacions molt ràpides i amb execucions, 
evidentment, també en un any. Li ho dic perquè, és necessari algun estudi sectorial per al projecte del 
mercat? És a dir, sabem que la façana és modernista, fa falta algun informe de Cultura o d’algun altre 
entorn per a aquest projecte o no ens fa falta? Li ho dic perquè això podria complicar l’obtenció de 
l’ajuda, dels Fons Estatals, per a realitzar aquest projecte. Li ho dic perquè l’altre dia ens va venir al 
cap i crec que és interessant que ho plantegen. I aprofitant que parlem ja de la pluja de milions que 
vosté diu que ens sol venir del Govern Central, jo sí que voldria preguntar-li, doncs, com està la 
passarel·la del Cervol, que ja porta molts anys d’anunci, els espigons, la tercera i quarta fase del 
passeig, un projecte que porta molts més anys en l’oblit, com és el projecte medi-ambiental de Sòl de 
Riu, o fins i tot la mateixa Comissaria, que crec que va ser una de les preguntes de l’anterior ple i que 
no m’ha contestat. I per no fer-ho més llarg, crec que ja li n’he formulat suficients i si me les vol 
contestar, doncs, ho agrairan tots els ciutadans, no només nosaltres, perquè nosaltres només som 
transmissors d’ells. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Juan. Respecte a la Comissió d’Hisenda, la tercera columna, jo crec que en 
la pròxima Comissió d’Hisenda, ja que comencem, diguem, el nou curs polític, jo suposo que si no hi 
ha cap problema ni informàtic ni de cap tipus, ja se’ls facilitarà el que es va acordar respecte a 
aquesta especificació. Respecte al pàrquing; goteres, clots, etc. vull dir, com en qualsevol habitatge, 
com a qualsevol instal·lació, en una i en particular en aquesta que encara no està finalitzada amb el 
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corresponent pis o la corresponent pedra, doncs bé, que hi haja alguna filtració i que es repare 
convenientment, no tan sols amb formigó sinó obrint, impermeabilitzant, i tornant, doncs bé, nosaltres, 
l’obra, per dir-ho d’alguna manera, ho està fent la mateixa empresa fins que estiga correcte. Avui 
mateix estava l’arquitecte, el nostre arquitecte i la mateixa empresa revisant totes aquestes... bé, que 
es van solucionant. Respecte al mobiliari definitiu de la primera fase, és el mobiliari definitiu el que hi 
ha. I quant a la costa sud, està prevista la instal·lacions de bancs en un projecte que s’està fent des 
de Turisme i amb una aportació de la Generalitat Valenciana, si no recordo malament. Quant a 
papereres, aparcaments i bancs, sí que és veritat que aquestes papereres en alguns casos són les 
mateixes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, evidentment nosaltres també passegem pel poble i, 
lògicament, a l’empresa se li ha dit, ha comés un error, el model és el mateix i ha instal·lat aquestes, 
no sé si en tots en casos o en la majoria d’ells, i ja a l’empresa se li ha dit que ha de posar els 
corresponents i quan els substituïsca, retirarà aquests i posarà els convenients. Quant a peces 
trencades a La Mera, fa pocs mesos es va fer una reparació d’alguns elements i es continuarà fent. I 
el mateix ocorre al passeig, que en el llistat, diguem de coses per a millorar,  està reposar aquestes 
peces que estan trencades. Respecte al mercat, en el seu moment, ja s’han fet o s’han tingut dos 
visites a la Direcció Territorial de Cultura, fins que... s’ha tramés el projecte digitalitzat. Avui mateix, 
de Cultura, visitant l’església, també està a punt de fer l’informe que verbalment ens han dit. I fins i tot 
ens han dit algunes prescripcions quant a recuperar tant la font que hi havia en el mercat tradicional 
com en el tractament de l’estructura de ferro, pel que representa, que lògicament el projectista, 
l’arquitecte va estar precisament a Cultura, per a arreplegar, encara que fos verbalment, algunes de 
les prescripcions que se li feien però que eren de detalls, fins i tot hem demanat que en tot allò que és 
de manteniment de l’edifici pel valor històric que té, que qualsevol aportació que es faça, fins i tot 
després que estiga adjudicada l’obra, que la mateixa Direcció General de Cultura, a través dels seus 
tècnics, intervinga i ens diga tot allò que siga possible millorar com a monument històric que és el 
mercat. Si em permet, la veritat és que els mateixos tècnics de Cultura van quedar gratament 
sorpresos de, per dir-ho d’alguna manera, la pulcritud que s’havia tingut en el projecte respecte a un 
monument. Ho dic perquè, i sense molestar, perquè quan arriba un projecte que toca alguna cosa de 
Cultura, en Cultura s’encenen les llums roges i en aquest cas la veritat era que estava ben tractat. I 
respecte a la pluja dels milions del Govern Central, jo, més que pluja crec que és una tempesta de 
milions d’euros. Simplement, el pla Zapatero són 4,8 milions d’euros. Jo espero que el pla Camps 
amb 8.000 milions d’euros a repartir entre 5 milions de valencians, ens toca per vinarossenc 1.362 €, 
per vinarossenc. Esperem que prompte tinguem el plenari per a arreplegar els diners i presentar els 
projectes, repeteixo, amb aquests 8.000 milions d’inversió que ens ha anunciat el Senyor President 
Francesc Camps. Respecte als espigons, estan en declaració d’impacte ambiental i tan prompte la 
declaració siga positiva, torna a Costes i Costes passa a la seua licitació. Respecte a la tercera i 
quarta fase, el regidor d’Urbanisme, Sr. Javier Balada, aquesta setmana va parlar amb Costes i sé 
que si no passa absolutament res, a finals d’aquest mes, probablement, podria ja sortir a licitació 
aquesta tercera i quarta fase. Ja ho vam dir fa un mes, mes i mig aproximadament, que amb tots els 
tràmits que porta aquesta licitació, doncs probablement, per maig o juny estaria adjudicada. 
Coincideix en època estival i vam dir que seria perfecte poder començar obres al setembre. Per tant, 
ho hem dit en alguna roda de premsa, el passeig, tercera i quarta fase, la gent que té els negocis allí, 
etc. pot passar tranquil·lament l’estiu sense obres en la situació actual en la qual estem. Respecte a 
la passarel·la, s’està reelaborant el projecte i... no sé si ja està tramés a Costes, i s’està treballant tant 
el disseny de la passarel·la com pels mateixos tècnics. I respecte a la Comissaria, torno a dir, jo vaig 
dir el que vaig dir de la Comissaria i no em pronuncio més. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? 
S’alça la sessió. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint-i-dos hores del dia que consta 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 
 


