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05 / 2009 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 DE FEBRER DE 
2009.- 
  
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia deu de febrer 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 la interventora 
accidental, Sra. Leonor Balmes Sans, 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, 13 I 26 DE 
GENER DE 2009.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions 
celebrades els dies 9,13, i 26 de gener de 2009, 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 9,13 i 
26 de gener de 2009. 
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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 gener de 2009 de decrets dictats per l’alcalde, així com els 
incorporats com annex corresponents als mesos de novembre i desembre de 2008. 
 
 
 
3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN 
RELACIÓ A CANVIS DE MEMBRES DE COMISIONS INFORMATIVES.-  Atés l’acord adoptat pel 
Ple de la Corporació en sessió del dia 10 de juliol de 2007 on es donava compte dels escrits dels 
portaveus per a l’adscripció de membres a les diferents comissions informatives. 
 
Atés l’escrit presentat per la portaveu del grup municipal popular de data 15 de gener de 2009, de 
conformitat amb el que disposa l’art. 125.1-c) del RD 2568/86 de 28 de novembre, pel qual 
comunica canvis d’adscripció de membres de les següents Comissions Informatives: 
 
Comissió Informativa d’Urbanisme 
María del Mar Medina, en lloc de Juan Bautista Juan. 
 
Comissió Informativa de Festes 
Joaquín Torres, en lloc de Mercedes Baila  
 
Comissió Informativa d’Educació 
Elisabet Fernández, en lloc de María del Mar Medina 
 
Comissió Informativa de Serveis Públics 
Juan Bautista Juan, en lloc de María del Mar Medina. 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat. 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS I L’ORDENANÇA 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’APARCAMENT PÚBLIC MUNICIPAL.- Atés 
el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 3 de febrer de 2009. 
 
Atés l’informe-proposta emes per la TAG de Rendes: 

“En relación con el expediente de establecimiento y ordenación de precios públicos, en 
cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2009, emito el siguiente 
informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2009, fue 
emitido informe por la Intervención Municipal sobre el procedimiento a seguir y la Legislación 
aplicable. 
 
SEGUNDO. Con fecha 16 de Enero de 2009, y de conformidad con la Providencia de Alcaldía de 
fecha 15 de Enero de 2009, se ha elaborado por Intervención, Memoria económico-financiera y se 
ha redactado la correspondiente Ordenanza. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
— Los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
— Los artículos 24 al 27 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
— Los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación inicial  por el Pleno de la Corporación.  
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 
 
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento de precios públicos y la Ordenanza reguladora 
de los mismos, según constan en el expediente. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda 
desestimar per majoria la proposta d’acord amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI), y 
11 vots en contra (10 vots PP i 1 BLOC). 
 
 
5.-SUBROGACIÓ EN EL COMPTE DETALLAT DE QUOTES D’URBANITZACIÓ DEFINITIVES 
DE LA FAÇANA NORD DE LA CARRETERA D’ULLDECONA A LA MERCANTIL EUROPETROL 
IBÉRICA, SL.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 3 de febrer de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per la tresorera accidental: 
 
“Con relación al expediente de cuotas de urbanización iniciado por acuerdo del Pleno de la 
Corporación de 26 de marzo de 2004, en el que se acuerda el Proyecto de urbanización y 
adecuación de la Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona y la ordenación e imposición de 
cuotas de urbanización, la Tesorera  accidental que suscribe INFORMA: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I. Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de marzo de 2004 se acuerda el Proyecto 
de urbanización y adecuación de la Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona y la ordenación e 
imposición de cuotas de urbanización.  
 
II. Por acuerdo de Pleno de fecha 11/04/06 se aprobó la liquidación definitiva de las cuotas de 
urbanización de la Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona, ordenándose la puesta al cobro 
de los importes correspondientes. 
 
III. La parcela de ref. cat. 5950902, sita en Cr. Ulldecona 3, en la cuenta detallada de las cuotas de 
urbanización de la Fachada Norte de la Carretera de Ulldecona, aparecía a nombre de Miguel 
Amela Puig. Por el departamento de Rentas y exacciones se ha detectado en el catastro un 
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cambio de titularidad de la parcela, cuyo titular catastral desde el año 2005 es la empresa 
EUROPETROL IBERICA SL. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I. El art. 19 del RD legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de suelo, establece que “1. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto 
de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El 
nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las 
obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de 
inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación 
jurídico-real. 
 
II. Por diversa jurisprudencia se ha venido interpretando el alcance de la cláusula subrogatoria 
prevista en el artículo 21.1 de la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones, recogida ahora en el citado art. 19 del RD legislativo 2/2008 de 20 de junio, entre 
ellas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección tercera) nº 558 de 22 de junio de 2000, nº 583 de 21 de junio de 2002, nº 7 
de 2 de enero de 2004, nº 839 de 13 de octubre de 2006, nº 873 de 25 de octubre de 2006, y de la 
Audiencia Provincial de Madrid nº 407 de 5 de septiembre de 2006, de las que se concluye que 
“Efectivamente se ha establecido y procede reiterar que, de un lado, la subrogación real congela el 
régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de quien sea el titular 
propietario evitando que el cambio en la titularidad dominical pueda alterar el régimen de 
obligaciones y deberes legales urbanísticos especialmente los compromisos contraídos con la 
Administración Urbanística, y de otro lado, que la transmisión de la propiedad lleva consigo la 
subrogación del adquiriente en los derechos y obligaciones, en las potestades y deberes, al punto 
que no se requiere la previa inscripción en le registro de la propiedad inmobiliaria  (...). En definitiva, 
el cambio de propietario debe resultar intrascendente y el adquirente ha de quedar subrogado en la 
posición jurídica del transmitente, sin que sea obstáculo la protección derivada del registro de la 
propiedad ...” (STSJ Cataluña nº 7/2004 de 2 de enero) 
 
Por todo ello, en atención a los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y 
dado que los cambios de titularidad se han producido una vez transcurridos los plazos de audiencia 
y con anterioridad a la aprobación definitiva de las cuotas de urbanización, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento, la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
Primero.- Subrogar en la cuenta detallada de cuotas de urbanización definitivas de la Fachada 
Norte de la Carretera de Ulldecona, a la mercantil EUROPETROL IBÉRICA SL como actual titular 
catastral de la parcela de ref. cat. 5950902, sita en Cr. Ulldecona 3, en los derechos y obligaciones 
del anterior (Miguel Amela Puig), en virtud de la subrogación real operada con motivo de la 
adquisición de la finca afectadas por dicho expediente, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 19 del RD legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de suelo. 
 
Segundo.- Notificar a EUROPETROL IBÉRICA SL el acuerdo de Pleno de 26/03/2004 por el que 
se aprueba la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización de la Fachada Norte de la 
Carretera de Ulldecona. 
 
Tercero.- Notificar a los interesados el acuerdo que se adopte al respecto, con indicación de los 
recursos pertinentes.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
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6.-APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, 
DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de Gobernació en sessió de 5 de febrer de 2009. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 17/2009 de 2 de febrer de 2009.  
 
Atés l’informe-proposta emés pel secretari accidental: 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 29 de setembre de 2008 l’Alcaldia disposa s’inicie l’expedient per a la CONTRACTACIÓ, 
EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 
VIATGERS. 
 
2. S’han incorporat a l’expedient els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El capítol II del Títol Preliminar de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) es refereix als Contractes del Sector Públic, entre els quals consta el contracte de 
gestió de servei públic (art. 5).  
 
2. L’art. 8 LCSP conceptua el contracte de gestió de serveis públics, d’acord amb el següent:  
 
“Article 8. Contracte de gestió de serveis públics  
1. El contracte de gestió de serveis públics és aquell en virtut del qual una Administració pública 
encomana a una persona, natural o jurídica, la gestió d’un servei la prestació del qual ha estat 
assumida com a pròpia de la seva competència per l’Administració que l’encomana.” 
 
3. Segons l’art. 94 LCSP una vegada complet l’expedient de contractació, es dictarà resolució 
motivada d’aprovació per l’òrgan de contractació i es disposarà l’obertura del procediment 
d’adjudicació. 
 
4. D’acord amb la Disposició Addicional Segona LCSP, al Ple de la Corporació li correspon la 
competència, com a òrgan de contractació, quan la duració del contracte siga superior a 4 anys.   
 
La resolució a adoptar, serà la següent: 
 
1. Aprovar l’expedient per a la CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI 

MUNICIPAL DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS, per tramitació ordinària i 
procediment obert. 

 
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques. 
 
3. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al BOP, Tauler d’Edictes de la 

Corporació i Perfil del Contractant a la pàgina web Municipal. 
 
4. Facultar l’Alcaldia per a l’execució del present acord.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
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7.- COMPROMÍS DE MANTENIMENT DE LES OBRES II FASE – ACTUACIONS I 
CONSOLIDACIÓ A LA COSTA (COSTA SUD).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme en sessió de data 2 de febrer de 2008. 
 
Atesa la proposta emesa per l’Alcaldia: 
 
“Dada cuenta del proyecto aportado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 
“Actuaciones de consolidación y acceso a la costa de Vinaròs FASE II”. 
 
Visto el escrito del Ministerio en el que se solicita entre otros, “Compromiso municipal (acuerdo 
pleno) de que una vez finalizadas las obras de este Ayuntamiento se hará cargo de su 
mantenimiento”. 
 
El presidente de la comisión informativa de urbanismo somete a Dictamen en relación con el asunto 
de referencia, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
En relación con el proyecto aportado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
de “actuaciones de consolidación y acceso a la costa de Vinaròs FASEII” el Ayuntamiento se 
compromete a que una vez finalizadas las obras se hará cargo de su mantenimiento.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
8.-DESPATX EXTRAORDINARI.-. 
 
 
DE 1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL 
FONS D’INVERSIÓ LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ (EXPT. OBRES 02/09).- El Sr. alcalde dóna compte de la 
urgència de l’assumpte i el presenta directament al Ple de l’Ajuntament. Sotmesa a votació, el Ple 
de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atés l’informe proposta emés pel secretari accidental: 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 9 de gener de 2009, el Ple de Corporació va aprovar les memòries de les  OBRES 
INCLOSES AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL. Entre les mateixes es troba la del 
PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL, per un preu total de 
2.418.080,24 € . 
 
2. En data 6 de febrer de 2009 el Ple de la Corporació ha aprovat el PROJECTE DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ per un preu total de 2.418.080,24 €  (IVA 
inclòs). 
 
3. En data 10 de febrer de 2009, l’Alcaldia disposa la incoació de l’expedient per a la contractació 
de les obres de referència.  
 
4. Figura en l’expedient informe de replanteig, emés pels Serveis Tècnics Municipals en data 10 de 
febrer de 2009. 
 
5. Figuren en l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la 
licitació. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’art. 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, indica: 
 

“1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la 
ejecución de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o 
la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades 
especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, 
el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. 

2. Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un 
bien inmueble.”  
 

2. La Legislació aplicable és la següent: 

 
- El Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el Fons Estatal d’Inversió Local i 
un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació i aprova crèdits 
extraordinaris per a atendre la seu finançament. 
 
- La Resolució, de 9 de desembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, 
per la que s’aprova el model per a la presentació de sol·licituds, les condicions per a la tramitació i 
la justificació dels recursos lliurats amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
- Els articles 6, 22, 42, 94, 96, 122 i següents, 134 i següents, 218 a 222 i Disposició Addicional 
Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
3. Conformement amb l’art. 122 LCSP, “La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa 
elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con 
precisión el objeto del contrato.” 
 
4. Segons l’art. 94 LCSP una vegada complet l’expedient de contractació, es dictarà resolució 
motivada d’aprovació per l’òrgan de contractació i es disposarà l’obertura del procediment 
d’adjudicació. 
 
6. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona, punt 7 de la LCSP:  
 

“7. Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del 
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 94. 
La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los 
informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor". 

 
7. Al Ple de la Corporació li corresponen les atribucions com a òrgan de contractació en els 
contractes el valor dels quals supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
A la vista d’això, s’eleva la següent proposta, prèvia incorporació de l’informe de la Intervenció de 
Fons: 
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1. Aprovar l’expedient per a la contractació de les OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL 
D’INVERSIÓ LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ, per procediment obert, i tramitació urgent. 

 
2. Autoritzar despesa per valor de 2.418.080,24 €. 

 
3. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al BOP, Perfil del Contractant i 

Tauler d’Edictes de la Corporació. 
 
4. Facultar l’Alcaldia per a dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució d’aquest 

acord.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
DE 2.- SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ D’AJUDA SEGONS L’ORDRE DE 29 
DE DESEMBRE DE 2008.- El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l’assumpte i el presenta 
directament al Ple de l’Ajuntament. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat 
acorda aprovar-la. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura en sessió de data 06 de febrer de 2009. 
 
Atesa la proposta de l’alcaldia  
 
“Al Ple es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Vista l’ordre de 29 de desembre de 2008, de la Conselleria d’Educació , per la qual es convoquen 
ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que 
desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2009,  
 
I vista la base quarta de l’annex 1, ACORDAR: 
 
Primer: Sol·licitar a la Conselleria d’Educació ajuda per un valor de 34.547’12  € , així com assumir 
el compromís de l’Ajuntament de Vinaròs de complir les obligacions que es deriven de la recepció 
de la subvenció en cas de resultar beneficiari. 
 
Segon: Fer constar que les partides pressupostàries establertes per al manteniment d’activitats de 
Formació de Persones Adultes en els pressupostos de l’entitat local per a l’exercici 2009 són les 
següents: 
 
456 13000 Retribucions bàsiques laborals 12.602,16 
456 13001 Complementàries laboral 15.062’76 
456 13100 Retribucions monitors  60.629.5 
456 21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 300,00 
456 21500 Arrendaments mobiliari i estris 150,00 
456 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.500,00 
456 22300 Transports 100,00 
456 22602 Publicitat i propaganda 1.000 
456 22609 Altres despeses diverses 4.500,00 
456 22706 Estudis i treballs tècnics 4.000,00 
456 23001 Dietes del personal 200,00 
456 62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 2300,00 
315 16000 Seguretat Social  30.902,7 
123 62605 Renovació ordinadors 8.300 
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per import total de 142.547’12, sent sufragades per recursos propis de l’Ajuntament de Vinaròs en 
la quantitat de 108.000’ € (entenent que hi estan incloses les taxes per matriculació en aquests 
recursos propis). “ 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
DE 3.- PETICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MIGJORN RELATIVA A LA REALITZACIÓ DE 
LES PROVES DE SELECTIVITAT A VINARÒS.- El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de 
l’assumpte i el presenta directament al Ple de l’Ajuntament. Sotmesa a votació, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Educació en sessió de data 06 de febrer de 2009. 
 
Atesa la proposta de l’Associació de Veïns “Migjorn” en la que es proposa sol·licitar a la Conselleria 
d’Ensenyament que les proves de selectivitat dels propers anys siguen realitzades a Vinaròs: 
 

“1.- Que el plenari de l’Ajuntament de Vinaròs prenga l’acord de sol·licitar al Coordinador de 
les proves d’accés a la Universitat Jaume I de Castelló que les proves de selectivitat dels 
propers anys siguen realitzades a Vinaròs. Acord que no sols afavorirà als estudiants de 
Vinaròs, doncs son tots els joves d’aquestes comarques del nord que, per fer aquesta prova, 
també tenen d’anar a Castelló. 

Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL PLA 
ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN ELS MUNICIPIS.- El Sr. alcalde 
indica la necessitat de votar la urgència de la moció. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal popular relativa al Pla Especial de Suport a la 
Inversió Productiva en els municipis: 
 
“Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, en nom 
i representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, i com a 
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Vinaròs presenta al Ple la 
següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Entre les distintes mesures que el Consell de La Generalitat, presidit pel Molt honorable Sr. 
Francesc Camps, ha posat en funcionament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a combatre 
la situació de crisi per la qual travessa Espanya i en el que a ajudes directes als ajuntaments es 
referix, es troba el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis amb una inversió 
d'1.020 milions d'euros per al període 2009/2011, que suposarà una inversió per capita de 203 
euros, amb un mitjana anual d'inversió de 510 milions d'euros. 
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Esta mitjana ve a unir-se als 2.762 que per al 2009 ja contemplen els Pressupostos de La 
Generalitat del que es deduïx que la inversió mínima durant 2009 destinada al dit fi serà com a 
mínim de 3.270 milions d'euros durant 2009. 

Es tracta d'un nou Pla que aprova el Consell en la seua política inversora i que s'unix a la resta de 
mesures: Pla Especial de Suport als Sectors Productius amb una dotació de 335 milions euros; Pla 
Especial de Suport a l'Ocupació amb 360 milions euros; Pla Especial Suport Financers a les 
Empreses, dotat amb 705 milions d'euros. Plans, tots ells, dotats en conjunt amb 2.420 milions 
d'euros  i que reforcen els 7 eixos del Pla d'Impuls de l'Economia Valenciana, de mesures 
extraordinàries per a la situació actual i que es duran a terme en 2009. 

El nou Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis té com a objectiu impulsar el 
creixement econòmic dels municipis, així com elevar els nivells de benestar social i d'oportunitats 
en la Comunitat Valenciana. 

Este Pla permetrà als ajuntaments executar projectes d'infraestructures viàries, de sòl industrial, 
infraestructures per a la millora de l'accés a les xarxes de comunicació avançades, aquelles 
destinades al foment de la investigació, el desenrotllament, la innovació i la millora de la qualificació 
dels treballadors, així com infraestructures turístiques i socioculturals, i aquelles dirigides a la 
conservació i millora dels espais rurals i mediambientals.  

Per tot allò que s'ha exposat se sotmet a l'aprovació del Ple de la corporació la següent: 

MOCIÓ 

   “El Ple de la corporació acorda recolzar el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en els 
Municipis, aprovat pel Consell de La Generalitat, amb una dotació de 1020 milions d'euros, i que 
representa una inversió per càpita de 203 euros en cada municipi de la Comunitat Valenciana.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta 
d’acord anterior. 
 
 
 
DE 5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL PLA 
ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN ELS MUNICIPIS.- El Sr. alcalde 
indica la necessitat de votar la urgència de la moció. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal socialista relativa al Pla Especial de Suport a la 
Inversió Productiva en els municipis: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS SOBRE L’ANUNCIAT PLA 
D’INVERSIÓ DE LA GENERALITAT PER ALS MUNICIPIS. 
 
El govern Valencià ha anunciat que va a destinar 1.020 (mil vint milions d’euros) a través d’un Pla 
per al finançament d’inversions municipals destinades a contrarestar els efectes de la crisi 
econòmica. 
 
Inicialment, valorem com a positiva esta iniciativa que ve a sumar-se a les mesures posades ja en 
marxa pel govern d’Espanya i materialitzades en allò referent als municipis a través del FEIL (Fons 
Estatal d’inversió Local) que posa a disposició dels municipis espanyols de manera quasi 
immediata i amb un procediment àgil i eficaç huit mil milions d’euros durant l’any 2009 a l’objecte 
d’incidir sobre la crisi econòmica i dinamitzar l’activitat econòmica per tal de general ocupació. 
 
El Pla anunciat pel Govern Valencià, de moment a través dels mitjans de comunicació, deixa oberts 
nombrosos interrogants que cal aclarir des de ja per tal que els municipis puguem planificar 
adequadament les nostres actuacions i elegir obres i activitats que redunden en benefici dels 
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nostres veïns i especialment generen activitat econòmica i contribuisquen a la creació de llocs de 
treball estables en els nostres pobles. 
 
Les principals qüestions plantejades en estos moments a quan es publicarà la creació, regulació i 
dotació de l’esmentat Pla, de manera que s’oficialitze i concrete allò que fins el moment no és més 
que una promesa, al procediment per a posar a disposició dels municipis els fons i les mesures que 
s’establiran per a dur a termini la contractació execució de les obres durant el present exercici a 
l’objecte que tinguen impacte sobre l’actual situació econòmica; quin tipus d’obres de competència 
municipal podran executar-se amb càrrec a eixe fons, excloent-se aquelles que són de la 
competència autonòmica que han d’integrar en el seu cas un altre fons diferent i establir el 
procediment a seguir per a la gestió de los recursos econòmics i la contractació de les obres. 
Tanmateix, és molt important aclarir si es finançaran igualment amb càrrec al fons la direcció dels 
projectes tècnics i la de les obres, donat que són partides d’alt cos i per a les que molts municipis 
no disposen de recursos i, en qualsevol cas, si s’establirà quelcom criteri addicional. 
 
Igualment els municipis som conscients de la necessitat que la inversió es duga a terme 
urgentment per tal de detindre el fort creixement de la desocupació que te lloc en la nostra 
Comunitat i front a la que cal adoptar mesures immediates de les quals el present fons ha de formar 
part. És per tot això que els Ajuntaments assumim els compromís de col·laborar amb la Generalitat 
en la ràpida posada en funcionament d’este fons per a la qual cosa és fa precís comptar el més 
aviat possible amb normes clares i transparents de gestió i distribució i sobretot de disponibilitat 
dels recursos. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER: Sol·licitar al Govern Valencià la urgent concreció, regulació i publicació urgent al DOCV, 
mitjançant una norma de rang suficient del pla especial de recolzament a la inversió productiva en 
municipis, anunciat a través dels mitjans de comunicació. 
 
SEGON: Singularment, cal que es concreten la regulació i el funcionament de l’esmentat Pla de 
manera que la seua operativitat es produisca en breu a l’objecte d’incidir sobre la situació 
econòmica actual, especialment amb la creació d’ocupació en la nostra Comunitat. 
 
TERCER: Les principals qüestions a aclarir serien les següents: 
 
a) Quan es publicarà la creació, regulació i dotació de l’esmentat Pla, de manera que 

s’oficialitze i concrete allò que fins el moment no ha estat més que una promesa. 
b) Quin serà el procediment per a posar a disposició dels municipis els fons. 
c) Quines mesures van a establir-se per a que la contractació i execució de les obres puga 

dur-se a terme durant el present exercici a l’objecte que tinga impacte sobre la situació 
econòmica actual. 

d) Quin tipus d’obres de competència municipal podran executar-se amb càrrec a eixe fons, 
excloent-se aquelles que són de la competència autonòmica que hauran d’integrar, en el seu 
cas, un altre tipus de fons. 

e) Quin procediment per a la gestió dels fons i contractació de les obres se va a establir per a 
agilitzar la seua posta en marxa. 

f) Si es finançaran igualment amb càrrec al fons la redacció dels projectes tècnics i la direcció 
de les obres, donat que són partides d’alt cost i per a les quals molts municipis no disposen 
de recursos. 

g) Si s’establirà algun tipus de criteri addicional. 
 
QUART: Posar-se a disposició de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat 
a l’objecte de col·laborar en una millor definició de l’esmentat Pla per tal que la seua posta en 
funcionament siga el més objectiva i ràpida possible. 
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CINQUÈ: Sol·licitar a la Generalitat que el projecte de regulació de l’esmentat Pla siga negociat 
abans la seua aprovació amb els òrgans representatius dels municipis valencians i es done 
audiència del mateix a tots els ens locals de la Comunitat Valenciana. 
 
SISÈ:  Traslladar el present acord a l’esmentada Conselleria i a les Corts Valencianes als efectes 
oportuns. 
 
Informe de la Comissió de participació ciutadana 
 
Vista la documentació a que es refereix aquest expedient, la Comissió l’informa favorablement amb 
els vots a favor dels grups municipals PSOE, PVI, i BLOC i amb els vots en contra del grup 
municipal PP.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
 
 
 
DE 6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA VARIANT 
DE LA N-340.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de la moció. Sotmesa a 
votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria d’11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 
abstencions (7 vots PSOE i 3 vots PVI) acorda aprovar la urgència. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal popular relativa a la variant de la N-·340: 
 
“Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, en nom 
i representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, i com a 
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Vinaròs presenta al Ple la 
següent MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’any 2001 es va aprobar el Pla General d’Ordenació Urbana que va fixar una reserva de sol per al 
traçat de la futura  variant de la carretera nacional 340. 
 
L’any 2002 l’Ajuntament de Vinaròs va adquirir, via expropiació, una finca colindant a eixa reserva 
de sol, amb la intenció de construir la futura ciutat esportiva  
 
Que a finals de l’any 2007 quan apareix el projecte definitiu de variant de la Nacional 340 s’observa 
que el traçat definitiu discorre per dins d’eixa finca quan en anterioritat sempre havia estat traçat per 
la finca col·lindant, sense afectar la variant a la finca propietat de l’Ajuntament. 
 
Per tots aquests motius 
 
Proposem al plenari de l´Ajuntament la següent proposta d´acord: 
 
Únic.- Que l’Ajuntament de Vinaròs inste al Ministeri de Foment a respectar  el traçat inicial de la 
variant de la CN-340 al seu pas per la finca propietat de l’Ajuntament, qualificada com a dotacional 
esportiva, respectant la reserva feta i aprovada en el PGOU de l’any 2001.” 
 
A continuació es transcriu les següentes intervencions en este punt: 
 
Sr. Alcalde.- Moció presentada pel Grup Municipal Popular relativa a la variant de la nacional 340. 
Vol justificar la urgència, Sr. Juan? Sr. Beltrán, vol justificar vosté la urgència o la no urgència? La 
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urgència l’havia de... Jo no tinc cap urgència, això està claríssim, però sense justificar, vull dir. 
Votem la urgència? 
 
Sr. secretari.- Vots a favor de la urgència? Vots en contra de la urgència? Abstencions? Amb els 
vots a favor de la urgència del Grup Popular i el BLOC i l’abstenció del Grup Socialista i Grup 
Independent, s’aprova la urgència.  
 
Sr. Alcalde.- S’aprova la urgència per majoria del punt número 6 de la moció presentada pel Grup 
Municipal Popular relativa a la variant de la nacional 340. Entrem en el fons de la moció. 
 
Sr. secretari.- Se sotmet a aprovació la següent proposta; únic: que l’Ajuntament de Vinaròs inste 
el Ministeri de Foment a respectar el traçat inicial de la variant de la carretera nacional 340, al seu 
pas per la finca propietat de l’Ajuntament qualificada com a dotacional esportiva, respectant la 
reserva feta i aprovada en el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 2000. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, nosaltres, doncs bé, com ens va entrar aquesta moció en 
temps i forma, com hem dit des que vam entrar en aquest Ajuntament, doncs bé, hem acceptat la 
urgència a aquesta moció. És una moció que toca un tema de la legislatura passada, de fa temps. 
Però, com sempre hem dit nosaltres, estarem... jo mateix, estarem per la transparència durant 
aquests quatre anys. Una transparència per a aclarir tots els temes que es tracten en aquest 
plenari. Per tant, nosaltres, doncs, vista aquesta moció i vist que es fa una petició al Ministeri de 
Foment per a veure si es pot respectar el traçat inicial de la nacional 340, doncs bé, només ens cal 
dir que recolzarem aquesta petició i que siga Foment qui decidisca si es pot canviar o no es pot 
canviar el traçat. Nosaltres tenim la premissa que estem salvaguardant els interessos del poble i 
per tant, per això recolzarem aquesta moció.  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Balada. 
 
Sr. Balada.- Vull començar parlant d’aquesta moció i dir que fa pocs dies hi va haver una roda de 
premsa on se’m va acusar de diverses coses. Van haver-hi alguns membres del Partit Popular, per 
exemple, el Sr. portaveu del Partit Popular va dir; “Javier Balada, en concreto, oscuro, tergiversado, 
manipulado y falseado. Esto no es de recibo y los vinarocenses no podemos tener representantes 
de esta talla y catadura moral porque es vergonzoso. O Romeu pone orden o estará a la misma 
altura moral que el Sr. Balada”, concluye el portavoz del PP. El Sr. exalcalde acompanyat del 
diputat Sr. Castejón i del president del Partit Popular, el que vota tres vegades, el que firma tres 
vegades quan hi ha manifestacions, com per exemple, el dia de la Mera, que després vam repassar 
les firmes i hi havia firmat tres vegades. El Sr. Enrique Chaler fa una roda de premsa en la qual 
també hi ha insults. Jo suposo que sóc l’home ideal per, en aquests moments, fer la tàctica de 
l’insult. Jo he d’aguantar durant aquests dies perquè vaig dir que no entraria a l’atac d’aquests 
senyors. Jo contestaria en el ple i al jutjat. Perquè penso que ja està bé d’entrar a les provocacions 
que ells ens fan. Indubtablement, avui, és que m’ho han arreglat per a poder entrar al ple perquè jo 
no hagués parlat d’aquest punt, però ells mateixos volen que parle d’aquest punt. I parlarem de la 
variant de la 340 i parlarem de papers. Perquè jo, els documents que hem repartit aquí; als 
portaveus, a la premsa i a algunes persones, són documents que estan a l’Ajuntament, a 
l’Ajuntament de Vinaròs, no estan a cases particulars. Vull dir, són documents que estan en aquest 
Ajuntament. Vull dir que, indubtablement, en un ple, documents de l’Ajuntament i en presència del 
secretari de l’Ajuntament, estos papers i estos documents, com vostés comprendran, tots són reals 
i per suposat, no hi ha cap paper que siga fals. Em remeto a l’estudi informatiu, l’ensenyo per si 
algú no el veu; “estudio informativo de la autovia Castellón-L’Hospitalet de l’Infant”. Este estudi es 
va fer al juny de l’any 2003, juny de l’any 2003. Jo vaig entrar a este Ajuntament al juny de l’any 
2003. Este estudi es va portar a l’Ajuntament al mes de novembre. Vull dir, al juny es va enviar al 
Ministeri de Medi Ambient perquè s’informés i al novembre va arribar a l’Ajuntament. Este estudi, 
crec que està clar que no és fals, és un tom del Ministeri de Foment. I per exemple, si anem a la 
pàgina número 13... pàgina 13, al final diu, està parlant de la carretera, del traçat que es fa de la 
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carretera i això, i diu: “en el término de Vinaròs (a més amb “s”), la traza discurre por la franja de 
reserva prevista en el planeamiento urbanístico para esta infraestructura. No obstante, en una 
pequeña zona el trazado se ha desplazado ligeramente hacia el este para reducir la afección sobre 
la colada del camí Ulldecona”. Vull remarcar el que diu l’any 2003 el llibre del Ministeri de Foment 
que està estudiant la variant: “en el término de Vinaròs la traza discurre por la franja de reserva 
prevista en el planeamiento urbanístico”, i això ho diu ell, això com vostés comprendran jo no ho he 
fet. És un document que està a l’Ajuntament. Llavors, si mirem les fotos, que sempre va bé, tenim... 
llàstima, però esta foto com ja l’hem ensenyada tantes vegades, està dins del llibre, és una pàgina 
del llibre. Això és el riu Cervol, això és la variant, i aquí està la finca del carrer Major per la qual 
passa pel mig, pràcticament per un costat més que pel mig, passa la carretera que es va preveure 
a partir de 2000. Perquè abans qui la feia era la COPUT, la Conselleria, i a partir de 2000, en els 
plans del 2000-2011, la va agafar Foment. Vull dir, que això és de 2003. Ho dic perquè el Sr. 
portaveu del Partit Popular, entre les acusacions que em fa, el que sempre diu la veritat, diu: “en 
2002 el Ayuntamiento adquirió, vía expropiación, una finca colindante con la intención de construir 
la futura ciudad deportiva, y a finales de 2007, a finales de 2007 se observa que el trazado discurre 
con un eje distinto sobre la propiedad, cuando siempre habia pasado por debajo”, señaló un 
portavoz del PP, el Sr. Juan. 2003, document oficial de l’Ajuntament, a exposició pública. Seguim 
que no s’ha acabat. Vull dir, si algú dubta d’este document, demà que passe per l’Ajuntament, que 
això es va exposar al novembre de 2003, es va exposar en exposició pública. Ara, ens anem al 
document número dos. Este, m’agradaria que el Sr. secretari ho llegís... l’alcalde li va demanar a... 
la demarcació de carreteres li va demanar un informe sobre si s’havia variat el traçat d’esta 
carretera, i se li va enviar còpia de la moció que va presentar el Partit Popular. Jo voldria que el Sr. 
secretari llegís este paper que és oficial, a més a més, està firmat per ell i pel Sr. Alcalde.  
 
Sr. secretari.- “Jordi Romeu Granados, secretario accidental del Ayuntamiento de Vinaròs, certifico 
que consta en este Ayuntamiento escrito-fax de ingeniero-jefe de la demarcación de Carreteras del 
Estado de la Comunidad Valenciana, registrado de entrada con el número 2025, en fecha 10 de 
febrero de 2009, dirigido al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vinaròs, que en su parte bastante dice: 
de acuerdo con su solicitud, adjunto se remite informe relativo al trazado de la variante de 
Benicarló-Vinaròs, a su paso por la parcela adquirida por este Ayuntamiento para la construcción 
de un polideportivo. La parcela afectada de titularidad municipal se sitúa en el punto kilométrico 
12.000 de la variante en construcción y ha sido expropiada parcialmente para la ejecución de las 
obras. Ese punto se corresponde, aproximadamente, con el punto kilométrico 6 más 700 del tramo 
7A de la alternativa propuesta en el estudio informativo EL1-E143 Castellón-L’Hospitalet de l’Infant 
para la variante Benicarló-Vinaròs. Dicho trazado fue sometido a información pública según 
publicación en el BOE  de 1 de noviembre de 2003, y aprobado definitivamente según resolución 
de fecha 30 de mayo de 2006, emitida por la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación sobre el estudio informativo, autovía N-340, tramo Castellón-L’Hospitalet de l’Infant, 
subtramo variante de Benicarló-Vinaròs. El trazado de la variante proyectado coincide exactamente 
en este tramo con el contemplado en el documento sometido a información pública y aprobado 
posteriormente según la resolución citada. Valencia, 6 de febrero de 2009. El ingeniero jefe de la 
demarcación, firmado José Vicente Pedrola Cubells”.  
 
Sr. Balada.- Bé, crec que este document està ben clar, esta informació que es demana. I vull 
recalcar, “el trazado de la variante proyectada coincide exactamente en este tramo con el 
contemplado en el documento sometido a información pública y aprobado posteriormente”, 
document que he ensenyat número 1. Ja pareix que estem al jutjat. Document número 2. I ara 
passarem al document número 3. Avui el Partit Popular, després del 2003 quan està aprovat este 
document al 2005, avui es desperta demanant una moció en la qual, per urgència, vol parar la 
carretera, la variant. Perquè penso que és l’únic que volen, parar la variant, no busquen res més. 
Llavors, el que voldria que ara em llegís el Sr. secretari és un acord del ple extraordinari que es va 
celebrar al novembre de 2005, i que diga quins regidors van estar presents en este ple i quina va 
ser la votació.  
 
Sr. secretari.- “Sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Corporación del día 22 de noviembre 
de 2005. Se aprueba el acta que a continuación se transcribe y que en su parte bastante dice. En la 
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casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 21 horas del día 22 de noviembre del 
año 2005, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión 
ordinaria del pleno en primera convocatoria, bajo la presidencia del Señor Alcalde, Don Javier 
Balada Ortega, asistiendo el Secretario General, Don Vicente Guillamón Fajardo, y los Señores 
Concejales siguientes: PVI, Mª Carmen Obiol Aguirre, Juan Carlos Roger Belda; PSOE, Jordi 
Romeu Llorach, Librada López Miralles, Joaquín Herminio Arnau Vallina, Agustí Guimerà Ribera, 
Felipe Fonellosa Ciurana, Mª José Simó Redó, Mª Isabel Sebastià Flores, Juan Antonio Beltrán 
Pastor; BLOC-Esquerra Verda, Ramon Adell Artola; PP, Jacinto Moliner Meseguer, Juan Mariano 
Castejón Chaler, Isabel Clara Gombau Espert, Julián Alcaraz Bou, Salvador Oliver Foix, Mª Josefa 
Pascual Roca, Gregorio González Villafañe, Antonio Pascual Martínez Chaler, excusa su ausencia, 
Juan Bta. Juan Roig. Proposición de la Alcaldía sobre trazado central de la variante de la nacional 
340. Visto lo anterior, el pleno de la Corporación por unanimidad acuerda: primero, manifestar 
expresamente la conformidad de la Corporación Municipal con el trazado central de la variante de 
la nacional 340 e instar del Ministerio de Fomento su ejecución en el plazo más breve posible. 
Segundo, trasladar la presente resolución al Ministerio de Fomento. Tercero, dar cuenta a la 
comisión informativa correspondiente en la primera sesión que se celebre”.  
 
Sr. Balada.- Tot això voldria, li agrairia, que constés tot en l’acta. Aquí, com han vist tots vostés, els 
assistents a este ple estan: el Sr. Jacinto Moliner i el Sr. Juan Mariano Castejón Chaler, que són 
dos de les persones que van sortir a la roda de premsa a dir que jo era un “embustero” i que jo deia 
mentires. Vull dir, van ser els primers que van anar. Després va rematar el Sr. Juan, que per cert, 
no va acudir, devia estar justificada l’absència, suposo. Després de veure tot això, jo ja no parlaré 
més de la variant 340. Crec que cada un pot prendre o creure el que vulga. Jo sempre he dit, des 
que vaig entrar a l’Ajuntament l’any 87, que el més important per estar a l’Ajuntament és tenir, 
sobretot, la consciència molt tranquil·la i l’esquena molt ampla. Perquè si no jo puc dir que em 
desfarien, però poden seguir perquè jo l’esquena la tinc molt ampla perquè la consciència la tinc 
tranquil·líssima. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Beltrán. 
 
Sr. Beltrán.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. En primer lloc, voldria justificar, doncs d’alguna manera, la 
nostra abstenció a la urgència. La vull justificar, no perquè no volguéssem que este punt es debatís, 
que sí que volíem, sinó perquè ens pareix ridícula la urgència d’un tema que comença en el Pla 
General d’Infraestructures, que fa un moment ha ensenyat el Sr. Javier Balada, que és 2000-2007, 
del qual es deriva l’estudi informatiu de juny de 2003 que també hem vist, que va ser sotmés a 
informació pública l’1 de novembre de 2003, que es va tractar exhaustivament en el ple ordinari, tal 
com s’ha llegit el dia 2 del 12 de 2005 i aprovat per unanimitat. Sent que les obres estan, les 
expropiacions perdó, estan fetes, que les obres estan adjudicades, em pareix d’Ajuntament de 
pandereta que ens qüestionem la variant de la 340. Entrem una mica al fons de la moció. En el 
primer punt diu: l’any 2001 es va aprovar el Pla General d’Ordenació Urbana que va fixar una 
reserva de sòl per al traçat de la futura variant de la carretera nacional 340. La primera pregunta 
que em faig és: és l’Ajuntament el que dissenya el traçat de les vies de llarg recorregut nacional? 
Em pareix que és Foment, em pareix que és Foment. Per tant, la primera la desqualifico totalment. 
Entrem a la segona. L’any 2002 l’Ajuntament de Vinaròs va adquirir, via expropiació, una finca que 
confrontava amb eixa reserva de sòl, amb la intenció de construir la futura ciutat esportiva. Estic 
d’acord, excepte en una cosa, la de confrontant. De confrontant, res. Vostés sabien per on passava 
exactament la variant de la 340. El tercer motiu, diu que a finals de 2007 vostés es desperten, no sé 
si estaven en un altre planeta o estaven aquí per Vinaròs. Apareix el tema de la variant i s’observa 
el traçat definitiu. El traçat definitiu ja se sabia quan es va aprovar el 2 de desembre de 2005. I així 
podríem dir moltes coses perquè... llegiré textualment el ple del 9 del 12 de 2003, i consta en l’acta, 
el Sr. Moliner pregunta a l’alcalde: “¿Es cierto que el desvío pasa por medio de la ciudad deportiva? 
El alcalde contestó: según las fotos y los informes que hay, pasa exactamente por la ciudad 
deportiva. Moliner pide que los Servicios Técnicos hagan un informe de cuál es la porción de zona 
que coge la nacional, que por otra parte ya sabíamos cuando se compró, y digan si ha variado algo 
y si impide en algo hacer la zona deportiva”. El Sr. Jacinto Moliner, el 9 del 12 de 2003, i està en 
l’acta de ple, està admetent implícitament que sabia el traçat. I bé, i tot això ens porta després de 
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sis anys de pedalejar en este tema a un circ ambulant que vostés han muntat estos dies, per a tirar 
cortines de fum. Però el fons de la qüestió no és el traçat de la 340, sinó que és la compra de la 
finca. Queda per aclarir, que no ho han fet mai, tota la sèrie de despropòsits que han mediat des 
del principi fins al final, i que vostés veuran als mitjans de comunicació els pròxims dies en este 
tema. Començant perquè el 25 del 4 de 2000 el propietari de la finca demana 150 milions, al carrer 
estava per 70 milions. Això ja s’ha dit unes altres vegades a este ple, vostés el no que volen no ho 
senten. Una altra dada curiosa; el 21 del 12 de 2001, un informe de l’arquitecte diu: “se trata de la 
única finca apta en el municipio para albergar dicha actuación, y que al amparo de lo anterior se 
manifiesta inviable la concurrencia en la oferta con otras fincas del municipio”. Bé, a partir d’aquí 
s’encarrega l’alcalde. L’alcalde encarrega a l’arquitecte municipal que redacte una valoració. La 
valoració que fa l’arquitecte municipal és de 85 milions de pessetes. I continuem, 17 del 12 de 
2001, com pareix ser que esta valoració, a pesar que l’alcalde en aquell moment ja està, perquè 
existeix l’escrit entrat per registre d’entrada d’anys abans que el propietari volia 150 milions, o siga, 
ja ens volia prendre el pèl primer, demana una altra valoració, una altra valoració que al mes i poc 
de la primera diu que són 70 milions, i a partir d’aquí... 70 milions de pessetes, a partir d’aquí ja ens 
instal·lem en tots els despropòsits que han portat a la compra d’esta finca. S’aprova el Pla General. 
En aquell moment l’Ajuntament ja va a l’expropiació. Però, sorpresa, el propietari de la finca 
demana 610 milions de pessetes, aquí està l’oferta. Per escrit, per anar al  preu just. I llavors, tenim 
per un costat a un ple municipal el 10 del 9 de 2002, no estàvem nosaltres governant, evidentment, 
i es desestima l’oferta... la pretensió de 610 milions del propietari, i s’estima la de  l’Ajuntament per 
70 milions. Poden mirar-ho a les actes de ple. I a partir d’aquí comença l’ocupació de la finca. No 
obstant, el dia 16 d’abril de 2003 (recorden que falten un mes i poc per a les eleccions) el Sr. 
Jacinto Moliner que té la patata calenta del jurat d’expropiacions, que ja comença a caminar, diu al 
Mediterráneo: “la adquisición ha sido posible tras un proceso de negociación con el propietario, que 
en un principio se había acogido al sistema de tasación de justiprecio para que se valorara su 
propiedad. Moliner dijo que de no haber llegado a un acuerdo se hubiera tenido que acoger al 
proceso judicial”. Bé, per no fer-ho més llarg, per no fer-ho més llarg, la qüestió, no, la carretera, no, 
em perdonaran, la carretera no és la part important, la carretera és el fum a través del qual volen 
tapar vostés tot això. Després de moltes anades i vingudes del jurat d’expropiació, en el primer 
punt, el jurat d’expropiació diu que la finca no val 610, també diu que no val 70, diu que val 274, 
l’Ajuntament recorre, diu que val... rebaixa les pretensions per veure si hi ha acord, i diu que val 247 
milions. I aquí estem, s’ha tornat a recórrer, i un dia passarà el que haja de passar. Tot d’una finca, 
d’una finca, que se sap i es pot demostrar, que estava al mercat en 70 milions l’any 2000 i poc. A 
tot això, l’única resposta del Sr. Jacinto Moliner va ser que l’havien enganyat. Mire, ni al Sr. Jacinto 
el van enganyar ni nosaltres ens ho creem. El que aquí ha passat, només ho pot explicar... 
nosaltres podem intuir-ho, podem deduir-ho, poder traure-ho de la documentació, només ho saben 
vostés. I tot això és el que intenten tapar amb una cortina de fum, amb una cortina de fum que no fa 
més que perdre el temps i entorpir la normal marxa d’este Ajuntament. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Beltrán. Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies. L’he de felicitar, Sr. Balada, perquè avui ha començat a dir veritats, i a 
més a més, contradient el que vosté ha estat demostrant fins ara. I començaré. Mire, el Pla General 
es va exposar al públic a l’any 98, crec que coincidirem tots. I allí, el Ministeri, va marcar una 
reserva de sòl. El Sr. Balada, en les seues declaracions, diu que des d’este procés del 98 al 2001, 
un senyor que es diu Moliner i un arquitecte que es diu Rokiski, van traçar unes altres línies 
modificant eixe traçat, i per tant, portant a aprovació definitiva plànols diferents als que es van 
aprovar. Això ho ha dit el Sr. Balada. Si no rectifica és molt greu que diga que s’ha falsejat 
document públic. Això és el que va dir en el seu dia. Avui ja no ho ha volgut dir. Ja s’ha xifrat a fets 
reals, és a dir, el 2001 aprovació definitiva del Pla General amb la seua reserva de sòl i amb la 
qualificació d’esportiva per a la finca del carrer Major. Concretament, en aquell moment, el traçat de 
reserva de sòl, i ningú ho ha dit, en aquell moment no afectava en absolut la finca del carrer Major. 
El seu traçat no passava per dins, dins de la reserva de sòl que havia ficat el Pla General. I això, 
vulguen o no vulguen, és així. El Sr. Balada ha de contestar-nos i ha de justificar per què diu que 
algú va manipular plànols, perquè no ho ha demostrat. Amb tot el que aporta no ho ha demostrat. 
Perquè... és cert, aquí diu: el estudio informativo de Carreteras. Quan arriba a l’Ajuntament de 
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Vinaròs? Si està governant, és l’alcalde el Sr. Balada. Qui governava? El Sr. Balada. O no se’n 
recorden vostés, que estaven en companyia d’ell? Per tant, per tant, l’any 2003 que van entrar a 
governar, van entrar a governar, vostés demanant al Consell Local Agrari que es posicionés en 
contra d’esta variant, en contra d’esta variant que avui han volgut demostrar que van votar tots per 
unanimitat el 2005, vostés van instar el Consell a fer una al·legació en contra d’esta variant perquè 
la volien desplaçar més amunt, i van al·legar... més amunt. Però per què? Perquè al Govern Central 
estava el Partit Popular. Perquè l’any 2004, quan hi va haver el canvi, en seguida els va interessar 
aquell acord de ple per a dir: no, no, ara ja la volem per a on anava. I nosaltres vam recolzar, que 
en principi era necessari i per això es va recolzar en aquell moment. Per tant, avui, este fet, fets, 
que es poden comprovar i la documentació es així. Però, el primer error del Sr. Balada i la gran 
mentida de manipulació de plànols encara no l’ha demostrada, on diu que es van manipular els 
plànols del Pla General, per denotar que no afectava la finca. Punt u. Jo voldria continuar, perquè 
des de llavors fins ara, si jo no m’equivoco, el Partit Popular aquí dalt no ha estat mai. No ha estat 
en cap ocasió. Ha estat governant en la legislatura anterior el Sr. Balada i avui està governant el Sr. 
Romeu. Per tant, em poden dir, al marge de fer aquella al·legació que només era perquè governava 
el Partit Popular a Madrid, quina al·legació han fet més en defensa del patrimoni municipal d’una 
finca adquirida amb diners de tots els vinarossencs? Que després aclarirem el tema dels diners, no 
es preocupe que també ho aclarirem. Per què no van moure ni una ungla ni una pestanya, cap de 
les dos persones que estan avui aquí dalt, representant en teoria els interessos municipals? Ni un 
sol moviment. Beneficiava, que quedés com estava, que pogués justificar que es comprava una 
altra finca (de la qual ja parlarem), molt més cara, més menuda, amb més afeccions i a la qual 
difícilment aconseguirem tenir els accessos. Per tant, era una fórmula positiva per a poder 
demostrar que tenia igual malmetre interessos municipals per a poder comprar una altra. Esta és la 
única finalitat. I no ens emboliquen amb preus que ara quan ho demostraré no tenen res a veure, 
no té res a veure, perquè el que van comprar és infinitament més car. I el preu just va sortit, 
justament, l’any que vostés van adquirir una altra finca molt més cara. Per tant, primer tema 
important és per què en estos sis anys i mig, a l’Ajuntament de Vinaròs només li ha interessat 
al·legar, traent la carretera d’on estava marcada? Simplement perquè governava el Partit Popular 
fins el 2003. Perquè després ja es van desinteressar. És més, és més, des de llavors, en infinitat de 
comissions, en infinitat d’arguments en preguntes al ple, (que també si volen ho parlarem), des de 
setembre d’este any reiterant i reiterant que per què l’Ajuntament no diu res en una afecció quan va 
ser el mateix Ministeri el que ens va demanar, ens va demanar que féssem una reserva de sòl i el 
que també participa en l’aprovació del Pla General amb el seu informe, perquè si no no és viable. 
Per tant, per què este Ajuntament ha estat amb tanta passivitat sense defensar el que nosaltres 
considerem, els agrade o no els agrade la finca, considerem patrimoni de tots els vinarossencs, per 
què? Això no ho expliquen. Per què no han fet res? I per què nosaltres que ho hem intentat, ho 
hem intentat demanant-los fins i tot, perquè clar... l’estudi és l’estudi informatiu, no és la carretera 
definitivament. A Benicarló es van presentar tres estudis. Ja saben la gran controvèrsia que hi ha 
hagut fins a decidir un dels tres estudis. Però és el 2007 quan arriba el projecte de la variant, és 
l’any 2007. Perdone, ja m’ho dirà vosté després. Perquè això és un estudi informatiu no és el 
projecte definitiu de la carretera. El projecte definitiu arriba l’any 2007. Però així i tot, que no té més 
importància, que en la dilació del temps han seguit governant vostés, no han mogut fitxa, és que no 
han mogut fitxa. Quan el més lògic seria que este Ajuntament hagués instat el Ministeri perquè 
mantingués el traçat dins de la reserva de sòl. Naturalment que sí. A més a més, inclús en 
preguntes al ple al mes de desembre, nosaltres li les fem a l’alcalde i li ho preguntem; si en defensa 
dels interessos del seu patrimoni va fer alguna al·legació demanant que el traçat coincidisqués amb 
la reserva de sòl que s’havia fet al Pla General, demanant que aquesta reserva de sòl s’ajustara al 
nou traçat. La resposta que ens van donar per escrit, no de totes les que li preguntem, ens diu: no 
es podia fer. Però... no es podia fer. Quan ell, el Sr. alcalde, ens dóna un document que ha 
presentat al Ministeri demanant això i ens contesta el Ministeri dient que no pot ser, ens ho 
creurem. Però si no han fet res, però si vostés no han estat fent res. Han tingut allí, al seu destí, 
beneficiant que justifiqués la compra d’una altra finca i perjudicant, vulguen o no vulguen, els 
interessos de tots els vinarossencs. Esta és la gran realitat. I mire, Sr. Balada, és que vosté, no li 
sàpiga mal, perquè quan una persona no diu la veritat li hem de dir mentider, i ho sento, ho sento 
de veritat haver de dir-li mentider perquè vosté no ha rectificat de la manipulació de plànols que ha 
dit, vosté va dir que la carretera es coneixia amb l’anterioritat a l’aprovació del Pla General, el seu 
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traçat, va dir que la finca s’havia adquirit ja sabent per on passava la carretera. Perdone, el Sr. 
Beltrán avui ha demostrat que la finca es va comprar el 2002. I l’estudi informatiu va arribar l’any 
2003. Com es podia saber per on passava, definitivament? Com es podia saber? No veu que tot és 
una contradicció. No, no, no, no s’exclame perquè sap que això els papers ho corroboren. La finca 
es compra el 2002 i l’estudi informatiu, que no és el projecte, arriba, ho ha dit vosté, arriba el 2003 i 
no es coneix a este Ajuntament fins al novembre. Ja em dirà abans com es podia saber. Doncs es 
va ajustar una compra a un Pla General que tenia un traçat pel qual aquella finca no estava 
afectada, vulguen o no vulguen. I això, vosté, ho ha negat sempre. És més, avui l’he sentit dir una 
altra contradicció. Sempre ens ha dit que esta carretera passava pel mig i avui quan ho ha exposat 
ha dit: passa per un costat. I sempre s’havia dit pel mig. I vosté ja ha reconegut que no passa pel 
mig, passa per un costat eixa variació. Doncs bé, fixe’s vosté si es corregeix diverses vegades del 
que diu a un lloc i del que diu a un altre. Siga més coherent. Siga sensat. I el que hagués hagut de 
fer vosté estant d’alcalde o ara el Sr. Romeu és haver defensat en bé els interessos de tots els 
vinarossencs, que amb cap gest ho han estat fent en esta propietat adquirida, i ara vaig al preu Sr. 
Beltrán, vaig al preu i té raó, té raó en una cosa, hi havia una proposta d’adquirir-la per un valor de 
70 milions de pessetes, correcte. Però el propietari els volia en el moment que ho van parlar. I en 
aquell moment faltava aprovar la tramitació del Pla General. I durant esta tramitació el propietari va 
voler un increment important, és cert. Per això es va acudir a l’expropiació, a l’ocupació forçosa i a 
l’expropiació de la finca. I es va acudir a un preu just. I res més bonic que pagar el que valguen les 
coses. Perquè una finca qualificada com a esportiva, va sortir a tretze euros i mig. Vostés, vostés, 
una finca rústica en un munt d’afeccions la van valorar, rústica, a divuit euros, a divuit euros, el 
mateix any que va sortir el preu just, a divuit euros. I em parla que és cara? Em parla que és cara a 
tretze euros i mig? Quan la que vostés van valorar la van comprar a divuit euros. Però no sols això, 
és que la paguen en cinc mil i escaig metres de sostre de PAI de les Salines, que ja no vull fer ni 
els números, ja no vull fer ni els números. I em parlen de cara? És que vosté no veu que es tira la 
terra als ulls? Però si és que... com vol comparar 13,5 € amb 18€ el mateix any? És infinitament 
més barata 110.000 metres que 60.000 metres. Compte, que la finca que vam comprar dalt de 
l’estació no té cap afecció. O (...) ens ha donat problemes i reculada per a respectar la via fèrria? 
Que no ens ha donat? I Carreteres? Que ens demana casi dos milions i escaig d’euros d’accessos i 
un túnel que vostés no sé quan el faran. Preceptiu, perquè tinguéssem l’autorització esportiva en 
aquella zona, que no el fan i no compleixen el que sap que està acordat. Doncs, no en té de 
problemes esta finca. Miren si en tenen, i damunt a 18 €, molt més cara. Em vol parlar de finca? 
Anem a veure, no desvie el tema que és molt senzill. Aquí es va adquirir una finca amb un projecte 
per a fer instal·lacions esportives. El Pla General li marcava el traçat de la carretera per baix de la 
seua afecció. I perfectament, al dia següent que van entrar vostés a governar podien ficar un 
projecte en marxa allí, que ningú els ho hagués tombat, perquè estava perfectament definit. 
Aprovada en el Pla General la qualificació de la finca i, a més a més, amb una excepció: no havia 
arribat l’estudi informatiu dient que no respectàvem la reserva de sòl. Per tant, si des de llavors fins 
ara esta finca es veu afectada, únicament i exclusivament, és per responsabilitat de vostés. Perquè 
si no demostrarien que han defensat la finca amb les al·legacions pertinents i no ho han fet. I per 
tant, des d’aquí nosaltres hem de dir que vostés no han sigut dignes representants dels ciutadans 
per deixar perdre una propietat municipal pagada amb diners de tots. Els agrade la finca o no els 
agrade, valga per a instal·lacions esportives o valga per a unes altres coses. Però l’han pagada 
amb tots els diners de vinarossencs. I vostés han preferit que estiga perjudicada, que es veja 
afectada simplement per justificar aquesta altra, més menuda, més cara i amb més afecció. Així de 
clar. I aquí, l’únic que intenta el Partit Popular des que va veure el 2007 el traçat definitiu, quan ens 
han negat la informació, quan hem demanat la qualificació urbanística que tenen cinc dies per a 
contestar-nos, Sr. Alcalde, i em contesta el Sr. Balada que cuando pueda. I porta dos mesos, quasi 
tres, i ni em contesta. És a dir, nosaltres ens hem cansat d’intentar defensar els interessos d’esta 
finca en bé dels interessos de tots els vinarossencs. I va fer, fins i tot, que nosaltres abandonéssem 
la Comissió d’Urbanisme, davant la dictadura i la intolerància del Sr. Balada en no donar la 
informació precisa i poder defensar eixos interessos. Vulguen o no vulguen, així de clar. Moltes 
gràcies. 
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Sr. Alcalde.- Un comentari curtet, perquè la Presidència ha donat la màxima expansió als 
portaveus. Ens fixarem cinc minuts per a cada un en este segon i últim torn. Jo també tinc ganes de 
parlar, eh? 
 
Sr. Balada.- Bé, mire. Jo, ni l’insultaré. Crec que vosté mateix amb el que diu ja es delata. Aquí ha 
dit una sèrie de coses, que jo és que... com diria Carlos Roger: al·lucino. Vull dir, em parla que el 
projecte és de 2007, l’exposició pública és l’any 2003. Vostés, miren si ho tenien clar, miren si ho 
tenien clar, de 2003 a 2007 no se’ls va ocórrer fer una al·legació demanant que canviéssem el 
traçat. Miren si ho tenien clar que la ciutat esportiva estava afectada. Vosté que ara tant es 
preocupa, els seus companys i vosté que estava a l’oposició, de 2003 a 2007 en cap moment 
presenten cap moció, com avui l’han presentada, haguessen pogut presentar qualsevol, ara resulta 
que la responsabilitat és nostra perquè vostés demanen una moció dient que variem el traçat. Però, 
bé, vosté sabrà el que diu. Jo només li diré dos coses. Efectivament, hi ha un ple en què nosaltres 
demanem que es canvie el traçat, per què? Per a salvar la ciutat esportiva i perquè en aquells 
moments, com he dit abans, el 2003, era la variant de Castelló a l’Hospitalet de l’Infant. Llavors, 
resulta que la variant esta passava per Alcanar, Benicarló i Vinaròs. No anava com l’últim tram que 
ara va a Sòl de Riu. Llavors, els d’Alcanar i Benicarló, (Benicarló, Partit Popular Sr. Mundo) i 
(Alcanar, Ricard Bort) ens van demanar si nosaltres podíem ajudar-los amb la moció que ells 
presentaven de demanar que la carretera anés el més prop possible de l’autopista. Nosaltres vam 
pensar que, bé, que així fins i tot podríem salvar la ciutat esportiva. I vam fer un ple en què, per 
cert, en aquell ple, el Partit Popular va votar en contra. Vull dir, que no s’obliden que van votar en 
contra de muntar la carretera, la variant i salvar la ciutat esportiva. Vull dir, que vostés van votar en 
contra en aquell ple, i si no el Sr. Beltrán ho buscarà demà i els farà unes còpies perquè ho tinguen. 
Llavors, quan ja esta variant va passar a ser Benicarló-Peníscola-Benicarló-Vinaròs, ja no afectava 
Alcanar, i llavor sí que ens van dir: el més ràpid possible, com a Castelló hi havia problemes, si 
Vinaròs i Benicarló ho acceleren, es farà abans este tram que el de Castelló. I és per això que vam 
fer el ple i es va aprovar per unanimitat que el traçat sigués el que hi havia previst a l’estudi 
informatiu, no sé si dir fals, invisible o fantasma perquè ja no sé el de 2003 com ho deia el Sr. Juan, 
no? Perquè, està aquí i diu que fins el 2007 no va veure res. Jo ja no sé si és que amaguem 
informació, a més de dictador, mentider... no sé, no me’n recordo de tot, ja m’ho ficaré tot en una 
llista i així ho trauré. A més a més, ara amago la informació pública, vull dir, l’agarro i l’amago. 
Doncs, jo no tinc cap document a casa meua, mire vosté. Algunes persones del Partit Popular es 
veu que sí que tenen documents a casa d’ells, que els trauen quan els interessa i fan rodes de 
premsa. Mire vosté si és curiós això. I jo d’això no en trac. I després... ah! sí! Allò altre, és que m’ha 
dit tantes coses. Vostés, miren si es preocupaven que fins i tot van fer un projecte de la ciutat 
salsitxa. No feien al·legacions, van fer un projecte en què deien: no, ens lleven la meitat però 
encara ens cap tot això. Això que ha sigut, este mes? No, crec que fa uns quants mesos. Fins i tot 
l’anterior regidor d’Esports també en parlava i va fer un disseny on cabien camps de futbol i cabia 
no sé què més. Perdó, en l’anterior corporació, un regidor del Partit Popular, ara me n’he recordat, 
que també portava estes coses. I després, crec que he llegit, és que ja no sé quan lligo si lligo 
coses o no les lligo, un informe de Carreteres que diu que no s’ha variat el traçat. Lligo: este traçat, 
que no el va començar, qui fa la reserva al Pla General, qui diu la reserva no és Foment. Foment, 
llavors, recolzava la doble carretera, la 340. Qui fa, inicia, este estudi és la COPUT, la Conselleria. 
No? Bé, si ja no ho fa. Aquí, vosté pot estudiar-ho això. Sr. secretari, demà que s’ho estudie i així 
aprendrà un poc. Llavors, la COPUT és la qui ho fa. Es fa el traçat i el traçat aquell, com vosté 
comprendrà, si després Foment utilitza el mateix traçat que ha fet la COPUT i passa per damunt de 
la ciutat esportiva, està més clar que l’aigua, que el primer traçat de la COPUT i el traçat de Foment 
sempre ha passat per damunt de la ciutat esportiva. Si vostés en un moment determinat, ho baixen 
o no ho baixen, és un problema de vostés. Jo no entraré en estes discussions, perquè el que està 
clar és que el Pla General no s’adapta al que es marca, ni abans ni després, en el traçat de la ciutat 
esportiva, del trajecte o de la carretera que creua la ciutat esportiva. Després m’ha dit, què més 
m’ha dit? Ah! El preu, m’està dient el preu. Comencem no amb 70, li rectificaré, 68 milions, i 
acabem amb sis-cents i escaig. Si encara no sabem el que pagarem. Vosté ja l’ha pagat a més de 
tretze. Doncs, nosaltres encara no ho hem pagat. Perquè de moment, que jo sàpiga, només hem 
pagat els 75 milions de pessetes. Que de pressa i corrents, que se li ha oblidat dir, de pressa i 
corrents abans de les eleccions, es va firmar de pressa i corrents. Mire si es va firmar de pressa i 
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corrents, que no va poder venir ni la dona del titular, i va firmar ell a soles. Ja veu si es va fer de 
pressa i corrents al mes d’abril. Per a què? Per a evitar que l’expropiació o per forçar que 
l’expropiació es fes. Perquè a veure si arribava un altre equip de govern i anul·lava tots els tràmits. I 
l’expropiació es va fer urgent perquè, llavors, no es pot tirar enrere. Es fa urgent i d’ocupació 
forçosa, vull dir, una expropiació molt curiosa. Però d’això hi ha molts de comentaris que jo crec 
que vosté això podrà... algun dia ens ho explicarà i així se n’assabentarà, fins i tot, el Sr. Jacinto 
Moliner, que no el van enganyar. Algun dia li dirà que no el van enganyar. Vosté li ho explicarà i el 
convencerà. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Beltrán. 
 
Sr. Beltrán.- Bé, jo no estic al·lucinat, jo estic espantat. O siga, vull dir, jo, estic fart de sentir que 
ens diguen mentiders a tots, de forma continua. I jo no els diré mentiders, jo els diré que vostés no 
coneixen la veritat. Ni per tot l’or del món, seria capaç de defensar les postures que vostés 
mantenen, de forma fèrria, i anant sempre embolicant. Miren, respecte a la seua intervenció, Sr. 
Juan, li recordo que el mes de juny de 2003, Javier Balada va ser alcalde 15 dies. Este pla de 
carreteres, este pla de carreteres, s’efectua pel Ministeri de Foment i el 2003, li recordo, que estava 
fet el Partit Popular. O siga, no es pot intuir que el Sr. Javier Balada va manejar el Ministeri de 
Foment perquè fes això, per perjudicar-los a vostés. Ni molt menys, ni molt menys. Hem de.... 
vostés diuen que s’assabenten l’any 2007. L’exposició pública va ser l’1 de l’11 de 2003. Porten 
retard, eh! O siga, vull dir jo, ha plogut, ha plogut, ha plogut. I li recordo, i si vol li ho tornaré a llegir, 
la pregunta de Moliner que diu: “que los Servicios Técnicos hagan un informe de cuál es la porción 
de zona deportiva que coge la nacional, que por otra parte ya sabíamos cuando se compró”. És 
que vostés no creuen ni el que està escrit a les actes oficials de l’Ajuntament. És que això ja no té 
color, això no té color. I com deia últimament el Sr. Javier Balada, l’acta d’expropiació es fa el 14 
d’abril de 2003. Exactament un mes abans de les eleccions. Evidentment, el Sr. Jacinto pensava 
guanyar les eleccions, pensava governar i pensava poder tapar tot este fiasco econòmic que tenim 
damunt. I no em traga comparacions amb unes altres finques. Això són uns altres temes que 
podem discutir un altre dia. Però avui no toca. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Beltrán per la seua brevetat. Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies Sr. Romeu. Comencem pel final. Sr. Beltrán, no li he dit en cap moment 
que el que haja llegit no siga cert o no estiga aprovat en una acta. Indubtablement que sí. Quan en 
l’exposició que m’ha llegit, el Sr. Jacinto Moliner parla que vol saber quina afecció té, és perquè és 
cert. És a dir, el Pla General en la seua reserva de sòl, el traçat no passava per la finca. Tenia una 
xicoteta servitud. L’afecció era una xicoteta servitud. I es demanava conéixer exactament els 
metres lliures que quedaven d’eixa finca. Vull dir, així de fàcil. I no canviem res. Jo no he desmentit 
cap document dels que hem estat ficant aquí damunt la taula, perquè damunt són certs. El 
problema el té el Sr. Balada, quan diu que des del 98 a 2001 es manipulen plànols, i no ho ha 
demostrat. I el Sr. Romeu era testimoni. I en el cap feia que sí, que s’havien manipulat, en la 
mateixa roda de premsa. I per això exigim saber on està situat el Sr. Romeu, si al costat d’eixa 
mentida i falsedat evident, perquè si no el Sr. Balada té l’obligació d’acudir al jutjat i demostrar per 
què es van canviar plànols, ja que ho ha dit. Això ho ha dit públicament en una roda de premsa. El 
Sr. Romeu ho corroborava. Per tant, li exigim al Sr. Romeu que ens diga si està al costat d’eixa 
mentida, d’eixa manipulació que únicament ha tergiversat la realitat i que han preferit. Vulguen o no 
vulguen, han estat governant vostés i han ficat tots els obstacles possibles perquè defensem la 
propietat municipal. Que no és la nostra propietat? Va molt equivocat, és la propietat municipal. I 
que el preu just va valorar en un preu, tretze euros i mig. Que el vulguen recórrer perquè siga 
menys? Ens pareix correctíssim. Però tretze euros i mig, no divuit com l’altra. Però falta aclarir per 
què des d’esta corporació, en la legislatura passada i en esta, ningú de vostés ha mogut una ungla, 
excepte, excepte per a fer política, com és al·legar en contra de la carretera, i ho he dit abans, 
al·legar en contra de la carretera perquè el govern central era del Partit Popular. Llavors sí que 
interessava estar en contra. I per això vam votar que no. Perquè el que interessava era el 
desdoblament. Era una necessitat, era una evidència. Quantes vegades hem vist cintetes negres 
penjades a la carretera reclamant eixe desdoblament. I vostés preferien fer política, anar en contra 



 

 21/30

del govern central, demanar que anés més lluny, que comencés tot de nou. Això ho feien vostés. 
Quina casualitat que quan es canvia el govern central el 2004, en aquell ple, nosaltres vam votar 
que sí perquè el que volíem era que la variant es fes. Però també volem que es defensen els 
interessos municipals. I això és el que vostés han obviat. I això és el que estem demostrant aquí. 
M’entén Sr. Beltrán? És tan senzill com això. No m’ha demostrat ni així que han defensat els 
interessos d’eixa finca, que és patrimoni de tots els vinarossencs. Ni vosté, ni el Sr. Balada, ni cap 
dels que han intervingut. I el Sr. Romeu ha d’acabar aclarint, com a servidor dels ciutadans que 
suposo que deu d’estar, per què ha permés no defensar els interessos dels ciutadans i permetre 
corroborar, com feia amb el cap, una gran mentida com deia el Sr. Balada perquè s’havien 
manipulat plànols de l’aprovació del Pla General. Això és molt greu. I això, Sr. Balada, no es pot 
amagar perquè està gravat a tot arreu. I és així de senzill. I nosaltres, de mentida no en diem cap. I 
la veritat la demostrem. I els papers que són reals, són reals. I aquí vostés han portat papers que 
són reals. No passa res. L’estudi informatiu és el projecte definitiu? Si a Benicarló van enviar tres. 
Tres traçats diferents. I amb cap estaven d’acord al municipi de Benicarló. Això és el projecte 
definitiu? El projecte definitiu va venir l’any 2007. Vulga o no vulga. I així estan les coses de clares. 
Però el més important és per què des d’este consistori no s’ha fet res, en absolut, per defensar una 
cosa que és de tots els vinarossencs. I jo em penso que això és negligència. I vostés ho qualifiquen 
com vulguen. Han preferit que es perjudique, i ho torno a repetir, per justificar una compra en pitjors 
condicions, més menuda i amb més afeccions, per fer el que no han fet, l’empastre que està 
paralitzat allà davant. Mire, Sr. Romeu, quan vosté em deia que mirava, li he de corregir, ni mirava 
el que vosté ha dit, però sí que mirava on està la comissaria, on estan els seus projectes, 
residència, guarderia, ciutat esportiva. No veu que no mirava el que vosté em deia? No veu que no 
mirava? Doncs, és una mala interpretació que lamento que haja fet perquè vostés tenen molts 
d’incompliments en este poble. I este, potser, siga un dels més greus. Tenint la possibilitat honrosa, 
amb independència que els agrade o no els agrade aquella finca, honrosa d’haver-la defensat 
perquè tenen l’obligació, no ho han fet. Ni una sola ungla ni una sola pestanya han mogut. I això els 
ho exigirem cada vegada que tinguem ocasió. I lamentem que hàgem arribat a este situació, que 
ens vegem obligats a presentar una moció per instar, a veure si és possible perquè estic convençut 
que si des del principi al Ministeri se li hagués dit, ja haguéssem vist la resposta quina era. Perquè 
vostés només m’han sabut dir; no és possible, no es pot fer. Només m’ha sabut dir això. Però no ho 
ha fet. I sap que li ho he demanat moltíssimes vegades, i no ho ha fet. Esta és la gran veritat.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, jo crec que s’ha debatut prou. Jo només volia completar i a la vista de... és 
l’informe que s’ha llegit de la demarcació de carreteres, amb el qual vaig enviar la moció del Partit 
Popular, i és la lectura que s’ha donat respecte d’això. Però avui, precisament i desgraciadament, 
estos dies som actualitat en el tema dels accidents de la nacional 340. I els periòdics es fan ressò 
que les dos variants són la futura solució al problema que tenim. Però sorpresivament, 
sorpresivament, i no és interpretació meua, em crida l’atenció que, independentment que estiga ja 
licitant-se el projecte... perdó, que estiga elaborant-se el projecte a Castelló, estic parlant de 
Castelló, resulta que l’Ajuntament de Castelló aprova en ple a finals de l’any passat, amb els únics 
vots a favor del Partit Popular, elevar un requeriment al Ministeri de Foment perquè paralitze el 
projecte d’obres i s’assega a negociar un traçat més allunyat del parc natural de la Magdalena. El 
consistori no ha rebut contestació, però el Sr. Alberto Fabra “si cumple lo que anunció meses atrás 
podría interponer un recurso de tipo contencioso administrativo contra el trazado para intentar 
paralizarlo por vía judicial”. És a dir, és una pregunta que em faig; no serà una línia política del 
Partit Popular paralitzar les obres de la variant en la nostra província de Castelló, per a després 
denunciar els incompliments i continuar suportant el nombre de morts que hi ha per la carretera? És 
un interrogant que... És una política molt similar. Les sigles del partit són les mateixes. Les 
votacions són les mateixes. Però clar, em pregunto també fins on arriba. I ho diu la premsa de 2005 
quan es va celebrar aquell ple, que diu clarament que quan es van estudiar les possibilitats de 
Vinaròs, Benicarló i Alcanar, que en el seu dia van prendre l’acord de proposar al Govern una 
alternativa paral·lela a la AP7, amb tot, Foment va aprovar el tràmit d’informació i estudi d’impacte 
ambiental i es va aprovar i tirar endavant la proposta presentada per Foment en este ple, com bé 
s’ha dit aquí. Per tant, jo el que penso, el que penso i ho he de dir, és que d’alguna manera, l’obra, 
s’està actuant en les finques. Aquí s’han fet les actes d’expropiació. El projecte està redactat. És a 
dir, a estes altures s’ha d’anar a fer una al·legació i una modificació del projecte? Però clar, com 
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arriben a dir les coses que es diuen. Jo sempre he entés, sempre he entés que hi ha un Ministeri, 
que és Foment, que és el que desenvolupa i fa els projectes de carreteres, no un Pla General d’un 
poble. Si ara resulta que en un municipi fan un Pla General i diuen: probablement per aquí traço 
una línia d’afecció i passarà la carretera. Doncs, home, és que Foment no podria fer cap projecte 
perquè aniria a l’uníson del que li diu el Pla General. Avui m’ha agradat, m’ha agradat, perquè és 
una qüestió que no la sabia, allò dels 70 milions en efectiu al moment, era un capítol nou que no 
sabia, perquè no estava documentat este del moment. Però a mi sí que m’agradaria insistir en la 
bondat de la finca i la defensa de l’única finca que hi ha en tot el terme municipal de Vinaròs per a 
poder fer una ciutat esportiva. El Partit Socialista, totes les vegades que ha aparegut, sempre ha dit 
els mateixos problemes, abans de la carretera, etc., que ni tenia infraestructures, que s’havia de fer 
una carretera molt més ampla, uns accessos. Vosté parla d’accessos? Com han d’anar els 
accessos a la finca del carrer Major? Però bé, l’adalil de la defensa del patrimoni de Vinaròs, i 
nosaltres aquella finca, evidentment, quan es construisca i si és que la variant va per allí, quedarà 
una finca que té les utilitats que té, de futures ciutats esportives o del que siga. És patrimoni 
municipal, evidentment que sí. Però vosté es preocupa d’un sol patrimoni municipal, d’un sol. El 
Partit Popular, des que ha arribat a la Generalitat Valenciana, ha privatitzat la residència del menor 
que era terreny de l’Ajuntament de Vinaròs, i ho ha donat a una empresa privada perquè faça el 
negoci. I de la ITV, pagat amb els interessos... d’això no es preocupa, amb els diners de tots els 
vinarossencs. Una altra empresa, que a més a més, fa pagar més cares les revisions dels vehicles. 
Al poble de Vinaròs, zero “patatero”, a les butxaques de les empreses privades. Això no és 
patrimoni de Vinaròs? I els 57 milions de les antigues pessetes que ens deu la Conselleria de 
Benestar Social d’este terreny que vam cedir al centre del menor? Això no és patrimoni de Vinaròs? 
Tot això ho ha espoliat la Generalitat Valenciana amb la seua política de privatitzacions. Això no és 
patrimoni. Això no cal defensar-ho. Però bé, jo introduiré, si em permet, i amb tot el respecte, ja 
saben vostés que jo recopilo premsa i a vegades cal recordar el que es diu. Apareixia l’11 de 
desembre de 2004, en el Diariet, era un escrit que deia així: “en los últimos plenos de la 
corporación, uno de los temas que más polémica está levantando es el de la adquisición de los 
terrenos para ubicar la ciudad deportiva. Al parecer hay una sentencia del Tribunal de Justiprecio 
que obliga al Ayuntamiento a pagar un montón de millones al propietario de los terrenos. Y en uno 
de estos plenos pudimos oir al Sr. Moliner como, sin ningú rubor, decía que el dueño de los 
terrenos le había tomado el pelo, a él. Implícitamente reconocía que ésta, una más, era una 
negociación que había llevado de manera personal, y como la mayoría de las veces, sin que más 
de la mitad de los concejales nos enterásemos de nada. Porque les puedo asegurar que de ésta y 
muchas otras operaciones de Don Jacinto, estaban más enterados algunos ciudadanos de la calle 
que los propios concejales. Pero lo que más llama la atención es que reconociendo que no se 
habían llevado los trámites, como corresponde a un expediente municipal, no por un error sinó por 
una mala gestión, los ciudadanos vamos a pagar más de 200 millones de las antiguas pesetas 
sobre el precio de salida de dicha finca. ¿Y nadie pide una responsabilidad a nadie? Un día 
cualquiera, un despacho del Ayuntamiento, algún funcionario de testigo, entra el teniente de 
alcalde, R, y se produce la siguiente escena; R dice: aquí vamos a salir todos en los periódicos de 
mierd... hasta el cuello, esto va a rebentar. Otro concejal: ¿qué te pasa, R? R dice: ¿que no te has 
enterado del tema de la compra de la finca del carrer Major? El otro concejal M: no sé de qué finca 
me estás hablando. R dice: la finca que quiere comprar Jacinto para ubicar la ciudad deportiva. M 
contesta: pues no estoy enterado de nada. R replica: Jacinto quiere comprar esta finca por 100 
millones de pesetas, cuando resulta que estaba apalabrada por 68 millones con otro ciudadano, 
concretamente con CC. Pasan un par de días y le comento a Jacinto: ¿qué pasa con los terrenos 
de la ciudad deportiva?, me ha venido R echo una furia y me ha comentado lo relatado 
anteriormente. Y Jacinto me explica todas las bondades de esta finca y que es el lugar ideal para 
ubicar la futura ciudad deportiva y que el precio, según el mediador, es el que hay en el mercado. 
Al día siguiente, en una de tantas visitas que hacía al despacho del alcalde, casualidad o cosas del 
azar, veo un folio encima de la mesa, escrito a máquina, sin registro de entrada del Ayuntamiento, y 
era, supuestamente, la oferta valorada que el dueño de la finca le hacía al Ayuntamiento. En el 
escrito se podía leer que la oferta era por valor de 150 millones de pesetas. Y el comentario que me 
hace Jacinto es: ¿ves?, el precio de la finca es de 150 millones, pero como es para el 
Ayuntamiento nos lo deja en 100. Dudo mucho que este documento figure en el expediente. Pero 
de su existencia era conocedor más de un concejal. Todo esto se lo explico al teniente de alcalde 
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R, y cada cual que le ponga el final que quiera. Y conste que no es ninguna película, a mí también 
me tomaron el pelo, por decirlo de alguna manera”. En el Vinaròs de l’11 de desembre de 2004 
està este escrit que es pot llegir d’un antic regidor del Partit Popular. Per tant, aquí, de coses, 
d’interrogants, hi ha un munt. Esperem que en una pròxima moció i quan torne a sortir el tema de la 
ciutat esportiva, eixe text i estos interrogants i eixes preguntes que es feia este antic regidor, també 
les puga saber d’una veritable vegada l’equip de govern i la ciutat de Vinaròs. I llavors sabrem qui 
defensa els interessos de Vinaròs i qui no els defensa. Moltes gràcies i a votar.  
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
amb 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSOE i 3 vots PVI). 
 
 
 
DE 7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I INDEPENDENT 
RELATIVA A LA LLENGUA DE PUBLICACIÓ DEL BOP.- El Sr. alcalde indica la necessitat de 
votar la urgència de la moció. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda 
aprovar-la. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana en sessió de data 10 de 
febrer de 2009, amb els vots a favor del grups municipals PSOE, PVI i BLOC i amb l’abstenció del 
grup municipal del PP. 
 
Atesa la moció presentada pels grups municipals socialista i independent relativa a la llengua de 
publicació del BOP: 
 
“Per mitjà d’aquest 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 i el PVI presenten a la Comissió de Participació Ciutadana la següent moció. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Primer. En el BOP núm. 7 de 15 de gener de 2009 s’ha publicat el Reglament Regulador del Servei 
del Butlletí Oficial de la Província de Castelló, l’article 4 del qual estableix sobre la llengua de 
publicació: “El Boletín Oficial de la Provincia se publicará siempre en castellano, y en su caso, 
también lo será en valenciano cuando la administración o particular anunciante remita el texto 
redactado en ambas lenguas”. 
 
Segon. La Llei 5/2002 de 4 d’abril, Reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, estableix 
en l’article 5. Llengua de publicació: “El Butlletí Oficial de la Província es publicarà en castellà i, si 
és el cas, en la llengua que siga cooficial en el territori, d’acord amb el que establix la legislació 
específica de les comunitats autònomes”. 
 
Tercer. L’article sext de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana regula: 
1.  La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 
2.  L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és 

l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament del, i 
en, idioma valencià. 

3.  La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement. 

4.  Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 
5.  S'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. 
6. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua pròpia en l'Administració i l'ensenyament. 
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7.  Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l'ús d'una llengua o de l'altra, així 
com els que puguen ser exceptuats de l'ensenyament i de l'ús de la llengua pròpia de la 
Comunitat Valenciana. 

8. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l'idioma valencià.» 
 

Quart. La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià és el fonament legal bàsic per a impulsar la 
recuperació del valencià i aquesta llei estableix que el valencià és llengua pròpia de l’Administració 
Local i cooficial junt amb el castellà. 
 
Quint. L’Administració Local, per ser la més propera al ciutadà, té una especial rellevància social en 
la promoció i foment del valencià i per tant en l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. 
 
Sext.  El Reglament Municipal de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vinaròs estableix en 
l’article 3:  

“1. Els acords que aprove l’Ajuntament de Vinaròs i que siguen publicats o se’ls done 
publicitat, s’hauran de redactar en valencià fins a completar progressivament el procés de 
normalització idiomàtica. 

2.  Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis 
redactats en valencià.” 

 
Sèptim. El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs del dia 9 de desembre de 2008, per unanimitat, va 
aprovar una moció amb motiu dels 25 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià on, entre 
d’altres, adoptava el següent acord:  

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.” 

 
Octau. L’entrada en vigor del Reglament Regulador del Servei del Butlletí Oficial de la Província de 
Castelló suposa una dificultat important en el funcionament de les tasques administratives de 
l’Ajuntament de Vinaròs, un pas enrere en el procés de normalització lingüística i un greuge 
comparatiu amb altres administracions. Si volem continuar publicant en valencià hem de fer la 
traducció al castellà també des de l’Ajuntament, cosa que no han de fer els ajuntaments que 
decidisquen publicar els seus anuncis únicament en castellà. 
 
Per tot el que s'ha exposat, es proposen al Ple els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Castelló la rectificació de l’article 4 Reglament Regulador del 
Servei del Butlletí Oficial de la Província de Castelló per tal que els ajuntaments i altres anunciants 
que així ho decidisquen puguen fer les publicacions en qualsevol de les llengües oficials que 
decidisquen, com es feia fins ara. 
 
SEGON. Instar la Diputació de Castelló perquè dote de recursos humans i econòmics el BOP de 
Castelló per tal de garantir el bilingüisme que proclama el nostre Estatut d’Autonomia. 
 
TERCER. Transmetre el present acord al president de la Diputació de Castelló, a la presidenta de 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a la presidenta de l’Acadèmica Valenciana de la 
Llengua i al president de la Generalitat Valenciana.” 
 
Durant el debat s’absenta la regidora Mª Dolores Miralles Mir. 
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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 PSOE, 2 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 abstencions (PP). 
 
Abans de passar al següent punt de l’orde del dia, s’incorpora a la sessió, la regidora Mª Dolores 
Miralles Mir. 
 
 
 
9.-PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Alcalde.- Sra. López. 
 
Sra. López.- Bé, començaré a fer les preguntes que ens fa arribar l'Associació de Veïns Migjorn, 
com a regidora de Participació Ciutadana. Aquest mes la nostra bateria de preguntes se centrarà 
principalment en un tema monogràfic, la sanitat, i en el recordatori del comunicat que vàrem emetre 
el passat 25 de novembre les associacions de veïns AveNord i Migjorn, i al qual vosté, Sr. Alcalde, 
féu al·lusió en aquesta sala de plens... en el ple extraordinari celebrat el mateix dia i on es va 
aprovar per majoria qualificada una moció adreçada a la Conselleria de Sanitat en relació amb 
l'hospital de forma concreta. Tanmateix, sabem que la Conselleria els ha contestat al dit 
requeriment. Les preguntes són les següents: Primera: tenen notícies d'algun augment en la 
plantilla de metges de l'hospital? Segona: tenen notícies d'algun augment en la plantilla de metges 
de l'ambulatori o centre d'atenció primària? Tercera: els han comunicat quan tindrem enllestida 
l'ampliació de l'hospital i les altres estructures sanitàries que calen a la comarca, com per exemple 
el centre de salut de Benicarló, Peníscola? Quarta: S'han entrevistat o els han donat hora i dia per 
entrevistar-se amb els responsables sanitaris de la comarca, per demanar més solucions a tot 
l'enrenou que hi ha en aquest tema? Saben si ja s'han acabat les llistes d'espera? Sexta: els han 
comunicat, d'alguna manera, que el poble al qual ells, la Conselleria de Sanitat, sempre fan 
referència, no existeix? Els ho han dit? A veure si s'assabenten d'una vegada que varen ser ells, la 
Generalitat, qui va reconéixer que l'única denominació vàlida d'aquest poble és Vinaròs. Setena: 
Una fora de sanitat, quant ha costat la reforma de la rotonda de l'avinguda de Tarragona? Quines 
responsabilitats es poden derivar, tant econòmiques com polítiques? Com es va deixar fer tan 
gran? I després, les reiteratives de tots els mesos: portes i extintors d'aquesta sala, bancs, antenes 
televisió al Puig, molí de Noguera, neteja i tancat de solars, papereres, protocol del port, esquirols 
al Puig, papers de Salamanca, protecció de les obres per als vianants, marquesines a totes les 
parades d'autobusos, arxiu, museu... 
 
Sr. Alcalde.- Bé, en relació a les tres primeres preguntes que fan referència a la plantilla de metges 
i a l'ampliació de l'hospital, és veritat que se’ls va passar als portaveus dels grups polítics la 
contestació que va fer l'Agència Valenciana de Salut, en relació a la proposta que es va aprovar en 
aquest mateix plenari. Els farem arribar a l'Associació de Veïns la mateixa contestació. I en eixe 
sentit i en les preguntes a les que es fa referència, ens contesten que “de acuerdo con la sesión de 
pleno extraordinario de la corporación celebrada en el Excelentísimo Ayuntamiento de Vinaròz, en 
fecha 25 de noviembre y en lo que respecta al personal, a día de hoy, el Departamento de Salud 1 
correspondiente a Vinaròs, tiene un total de 475 plazas de profesionales sanitarios en el hospital y 
214 plazas en atención primaria. No se incluyen datos de acumulos de tareas ni de atención 
continuada. Las plazas de facultativo, ho resumeixo un poc, ocupadas se sitúan en torno al 90%. Y 
actualmente se está llevando a cabo la ampliación del hospital de Vinaròzc con la mencionada 
ampliación. La plantilla se incrementará con 106 nuevas plazas entre médicos, especialistas, 
enfermeros, auxiliares, celadores. Fa una al·lusió després a tots els serveis d'eixa obra d'ampliació i 
després, finalment, diu; además, en 2009 hay previsto el Centro de Salud de Benicarló i en fase de 
programación hay un nuevo Centro de Salud en Vinaròz, con el coste aproximado de 2.562.000 € 
que dará cobertura a 13.000 habitantes. También para finales de 2009, hay una previsión del inicio 
de la obra del nuevo Centro de Salud de Peñíscola, actualmente en redacción del proyecto. Y en la 
misma población, la Conselleria de Sanidad tiene en previsión la construcción de un hospital socio-
sanitario”. Tot això ho tindrà l'Associació, igual que AveNord i que també ho tenen els portaveus del 
Partit Popular. Respecte a l’hora d'entrevista amb els responsables sanitaris de la comarca, el dia 
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12 hi ha una convocatòria des de la gerència per a la creació o per a l'articulació del Consell d'Àrea 
de Salut, no sabem exactament, més o menys, eixa era la convocatòria. Hi ha una antiga 
representant de l'antic Consell de l'Àrea de Salut, vull dir, en particular és la regidora Librada López. 
No sabem en condició de què, si de l'anterior legislatura o d'esta. Suposo que s'aclarirà la nova 
composició o la composició del Consell de l'Àrea. Respecte a si s'han acabat les llistes d'espera, la 
veritat és que no ho sabem, més bé suposem que no, però no sabem exactament. I la sexta, la 
veritat és que sí, que des de Participació Ciutadana farem arribar com ho fem arribar, de manera 
prioritària, als estaments públics, que el nom de Vinaròs és Vinaròs i no és Vinaroz. I això, des de 
Participació Ciutadana s'estan adreçant tant a empreses com a particulars, però en particular a les 
institucions públiques. Respecte a la reforma de la rotonda de l'avinguda de Tarragona, s'està 
executant, no sabem el cost. Quant a responsabilitats econòmiques i polítiques, de quan es van fer 
plans, etc., hi ha gent que ja no està. La veritat és que la prova i la realitat és que es va fer massa 
gran, i per tant, del que es tracta és que quede bé, que quede bona per al trànsit, i en això s'està. El 
cost el direm en el moment en què s'acabe l’obra. Respecte a totes les qüestions que portem, 
evidentment en el pressupost municipal hi ha algunes contemplades, ja ho vaig dir. Sí que vaig 
anticipar referit a l'arxiu, probablement aquest setmana quan es determine des de la Regidoria de 
Cultura, a la biblioteca ja podrà estar obert al públic, a finals de setmana o la setmana que ve. 
Respecte al museu, la setmana que ve s'inicien les obres d'aïllament de les humitats que és el que 
hi ha pressupostat més una aportació de la Fundació “Blasco de Alagón” de 3.000 €, per evitar les 
humitats que és el que prioritàriament s'ha de fer allí. Les altres estan com estan, evidentment. En 
tancaments, neteja i tancaments de solars, un que també ha sortit moltes vegades al ple, el de Sant 
Blai ja està convenientment tancat i per part de la Regidoria de Serveis, i vista la proximitat de 
Carnavals s'han netejat alguns solars per poder-los utilitzar, a Fora del Forat. Continuem des de 
Serveis Tècnics instant els propietaris, tant d'estos com d'altres solars, perquè ho facen, si no, és el 
de sempre, ho haurà de fer subsidiàriament l'Ajuntament de Vinaròs. Molí de Noguera: ha sortit la 
convocatòria de les escoles taller i tallers ocupacionals. Tornarem a portar-ho. Avui la tècnica, 
l'AEDL i jo mateix hem estat a la delegació de Castelló i tornem a portar eixe projecte adequat 
seguint unes instruccions que ens han donat. Esperem entrar en eixa convocatòria. Fins i tot, se'ns 
ha dit de presentar-ho en el segon semestre, perquè va per semestres, i ho hem vist des d'este 
punt de vista. I no res més. La resta, sense novetats. Esperem arribar a totes elles a través del 
pressupost d'enguany o a les màximes que es puguen fer. Més preguntes? 
 
Sra. López.- Sí. Ara les preguntes que ens ha fet arribar Esquerra Republicana de Vinaròs. La 
primera: Atesa la directiva del Parlament Europeu i Consell de data 23 de maig de 2007, arran de la 
posada al mercat d'articles pirotècnics que limita, entre altres coses, l'ús en raó a l'edat dels seus 
portadors i també presenta limitacions pel que fa a distàncies de seguretat respecte als edificis, la 
pregunta és: quines seran les exempcions que farà el govern municipal davant del govern espanyol 
per tal de preservar la cultura del foc, com pot ser la traca als carrers, correfocs durant les festes o 
el futur de la nostra Associació de Ball de Dimonis de Vinaròs, en festes populars i tradicionals atés 
que el 4 de gener de 2010 és la data límit per a fer efectiva la norma europea? Segona. Vista la 
recent remodelació del passeig a l'altura del restaurant conegut com Casa Machaco, la pregunta 
és: en quin punt es troba el conegut com PAI  del Coliseum? I la tercera. Sentides les declaracions 
del subdelegat del Govern, del govern estatal, Antonio Lorenzo, i llegida la promesa del diputat 
autonòmic, Mariano Castejón, en setembre de 2003, mesos abans de les eleccions generals de 
2004, a la portada del 7 Dies, on deia que la Generalitat posarà més trens de rodalies, la pregunta 
és: té planificat anar a València a demanar més trens de rodalies? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Respecte a la primera, havíem llegit alguna cosa en premsa i vista la pregunta que es 
fa, ens informarem al respecte d’això, ho treballarem conjuntament amb el partit que fa la proposta 
i, d'alguna manera, també amb tota la gent vinculada com són Ball de Dimonis. Veure quina... tant 
tècnicament... en què podem, d'alguna manera, fer al·legacions. Cal fer-nos sabedors també del 
que és la normativa, que repeteixo, tan sols ha sigut en un comentari de premsa o en una notícia 
de premsa. Per tant, instarem que, d'alguna manera, es mantinguen, doncs bé, el que ha sigut de 
sempre les traques, els correfocs i això, que és una cosa tan arrelada entre nosaltres. Respecte al 
denominat PAI del Coliseum, des de fa bastants anys hi ha diverses propostes d'ordenació 
presentades i per tant, per dir-ho d'alguna manera, estan en stand by, perquè els urbanitzadors que 
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les han presentades tampoc estan. En el moment que siga necessari, a instància de la mateixa 
iniciativa municipal es poden estudiar, es poden desestimar tots els que hi ha o proposar-ne per 
part de l'Ajuntament,  perquè els que hi ha presentats, que jo recorde en l'època en què era regidor 
o president de la Comissió d'Urbanisme, doncs, no ens acontentava, per dir-ho d'alguna manera, 
cap dels que hi havia presentats. Fins i tot hi havia alguns que contradien o almenys tenien 
problemàtica amb el que deia el Pla General. Per tant, s'ha de donar, primer; els que hi ha, prendre 
la decisió de resoldre'ls... I si és negatiu, i automàticament podria ser iniciativa municipal presentar 
una proposta més o menys consensuada amb una majoria perquè si no està, repeteixo, d'una 
banda, de l'altra i de més allà en stand by en estos anys en què ha parat. I és esta la situació en la 
qual està. I respecte a més trens de rodalies, jo ho revisaré però hem dit... doncs bé, des de la 
Generalitat, des de la Diputació, des dels propis municipis s’ha instat ADIF o al que siga. És un 
tema que preocupa però que s'ha de moure. La veritat és que es resol poc si és el Govern Central, 
si és ADIF, si és la Generalitat, si és la Diputació. I és allò de sempre, vull dir, si no tiren tots en la 
mateixa direcció, doncs poques coses es resoldran perquè cada un tindrà les seues armes. Però 
d'alguna manera, el que déiem, és a dir, ha d'haver-hi alguna solució o un increment d'estos trens 
de rodalies. Més preguntes? Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, en el passat ple ja li vam preguntar per les obres de la 
guarderia municipal que segueixen abandonades i sense ficar cap paletada. Ens podria dir què 
passa amb la guarderia municipal i si hi ha alguna solució per part de l'equip de govern perquè se 
solucione este problema i es puga construir? Segona. Ja fa mesos que li preguntem per les obres 
de la ciutat esportiva i estem veient, mes darrere mes, que no es fa gran cosa i mentrestant els 
xiquets sense poder jugar. Li tornem a preguntar una vegada més. Què passa amb el tema i si 
pensen fer alguna acció perquè el més aviat possible entren els xiquets a jugar. Tres. Des de fa 
molts de mesos estem veient que al final del carrer de Fra Pere Gonell i el carrer de les Camaraes, 
doncs, falta acabar d'urbanitzar eixos carrers i eixe espai, i que només falta asfaltar eixos carrers. 
Des de part del veïnat ens han comentat si podem fer la pregunta. Com està eixa situació i si 
prompte estarà obert i estarà acabada la urbanització? Perquè com ja veiem, hi ha llibertinatge i 
s'està trencant molt de mobiliari que hi ha allí. Després, la quarta. Sabem que s'està a punt de 
canviar els vehicles de la Policia Local i adquirir dos motos més. Hem vist que els cotxes de la 
policia estan en un mal estat i fa falta un canvi. Ens pot dir quan estaran estos vehicles nous? El 
passat mes, també li vam fer el prec de ficar uns panells informatius a la rotonda de la llotja, per a 
senyalitzar a les persones que entren al poble per la plaça de bous, on està el centre comercial o 
els pàrquings públics. Veiem que encara no està senyalitzada i esperem que en el pròxim ple no 
hàgem de recordar-li este prec. I ara li tornaré a fer un altre prec que també va per la mateixa línia. 
En la rotonda del camí de Rossell també hi ha... quan s'arriba al pont de la nacional 340, fa falta 
senyalitzar... un indicatiu per a saber per on es pot entrar al poble o per on no es pot entrar. Li 
preguem a veure si es pot donar solució. I després, també li farem l'última pregunta. Hem tingut 
queixes de propietaris de la zona nord, en concret, persones que estan en rústic, en uns terrenys 
rústics, però dins també de PAI, es veu que han rebut els rebuts de cadastre i que han augmentat 
moltíssim, moltíssim, moltíssim, eixos rebuts, com si fos zona urbanitzable o zona urbana. I per 
tant, li fem la pregunta a veure si vosté sap com està... per què este augment i que s’ha de fer. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a la primera i segona... les dos instal·lacions, la veritat és que s'està 
pressionant, estan en la mateixa situació, inclòs el cas del préstec bancari. Informarem, en el sentit 
de la qualificació que tenen els terrenys de propietat d'esta empresa, per veure si les entitats 
bancaries, d'alguna manera, acceleren el préstec per poder acabar estes dos instal·lacions. En 
primer lloc, per damunt de tot, la ciutat esportiva, perquè és una instal·lació tant per a xiquets com 
per a grans, els camps de futbol que fan falta i és necessari el canvi des de les Capsades a allí. 
Estem en això, vull dir, el que passa és que en la situació econòmica que hi ha, ja ho hem dit, bé, si 
s'ha de pendre una altra mesura, en un moment determinat la direm si és que no es pugués 
avançar més. Respecte a Pere Gonell i Camaraes, estan ja treballant, s'han reiniciat les obres, 
pràcticament estaven acabades, no s'havien connexionat en el seu moment, estic parlant de fa 
mesos, les lluminàries que s'havien instal·lat i lògicament van desaparèixer, les van robar la majoria 
o es va trencar part del mobiliari. S'ha reiniciat i fins i tot s'ha dit des dels Serveis Tècnics que tot el 
que són elements ornamentals fins que no siga el moment de connexió, vull dir, que s'asfalte i tal... 
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S'està treballant des de fa dos o tres dies, si no recordo malament. La setmana passada van 
començar, divendres, van reiniciar-ho per acabar-ho perquè falta molt poquet. I sobretot és 
connexionar perquè no s'emporten o destrossen el material. Per tant, estan en això. Tant els 
vehicles de la policia com les motos estan tan sols en la instal·lació de les emissores, és a dir, que 
els cotxes estaran quan arriben al concessionari en què es van adquirir. Després han d'anar als 
llocs a instal·lar els complements, per dir-ho d'alguna manera. I els esperem, tant ells com 
nosaltres, d'alguna forma, amb candeleta. És qüestió de dies. No puc assegurar quan els serviran. 
Però probablement, a la millor, fins i tot les motos estan més prompte que els cotxes perquè porten 
menys equipaments. Respecte als panells informatius del camí de Rossell i del pont, dins del que 
és la senyalització, suposo que s'està encarregant o s'està... dins del pressupost, en el moment en 
què puguem obrir partida pressupostària efectiva ja, es farà esta i més senyalització que fa falta. I 
respecte a la zona nord, evidentment, el que qualifica el Pla General com a zona urbana, que són 
tots els PAI famosos, automàticament ja no són rústics, són urbans, urbanitzables. I aleshores 
tenen una contribució cadastral que és la de la qualificació que li dóna el Pla General. S'executen o 
es posen a la venda o no es posen a la venda, vull dir, que deixen de ser rústics i tenen la 
qualificació corresponent. Alguna pregunta més? Sí, Sra. Medina. 
 
Sra. Medina.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Des del Partit Popular es va denunciar, esta setmana 
passada, la inseguretat ciutadana que hi ha al nostre poble. Ens consta que hi ha hagut algun 
robatori en el pàrquing del Doctor Santos, en algun comerç del centre comercial, a l'avinguda de 
Colom, robatoris a petita escala, robatoris amb violència, al carrer Major un intent de robatori, al 
carrer de Santa Mònica, al carrer de Sant Francesc en un centre comercial, al carrer de l'Arxipreste 
Bono a una escala també han robat diners, aquí ens denuncien que un senyor “en cuatro asaltos a 
punta de navaja en tan solo una semana”, “dos atracos el día 28 de enero en una cafetería sita en 
la calle San Joaquín y en una zapatería de la avenida Colón”. A Participació Ciutadana, a la 
comissió d'avui, la primera queixa que hi ha des de Participació Ciutadana és; queixes rebudes: 
“muchos robos, ubicación: muchas calles del pueblo, finalidad: que haya más patrullas de 
seguridad en las calles”. Nosaltres, avui li preguntem, com a alcalde que és de tots els 
vinarossencs, vosté pensa que és “una imagen irreal de la ciudad?, ¿són incidéncias?, ¿se dirán 
cosas que no tienen nada que ver con la realidad? Vosté pensa això, Sr. Alcalde?  
 
Sr. Alcalde.- Una altra pregunta? 
 
Sra. Medina.- Pensa vosté ficar més vigilància als carrers de Vinaròs? I sobretot, no em diga la 
faena que fa la Policia Local, que ja la sabem. És simplement, pensa ficar més dotacions de Policia 
Local als carrers per a vigilar? Una altra pregunta. Ens consta que l'acord de ple que va arribar... 
que es va fer aquí a Vinaròs sobre la cessió de terrenys per al cinqué col·legi, ha arribat a la 
Generalitat Valenciana i a la Conselleria. Però segons ens consta també, des de CIEGSA ens 
diuen que la documentació que ha arribat allí no és la de la partida de les Capsades, on està el 
camp de futbol, sinó que és del terreny del costat. Vosté sap alguna cosa d'esta informació? 
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a la inseguretat ciutadana, d'alguna manera, les dades són les que hi 
ha. Les dades les vaig dir jo, les comparatives entre el mes de gener del 2008 i el mes de gener del 
2009. Vaig dir en aquell moment que tot és millorable i que la seguretat zero no es pot obtenir en 
cap lloc. Lògicament, quan vosté ha anomenat... no sé si... ara em deixa en la incertesa; si són 
totes les incidències d'un dia, una setmana, un mes o un any. No ho sé, no ho sé. 
 
Sra. Medina.- No ho dic jo, ho diu vosté. 
 
Sr. Alcalde.- Vosté ha dit ara Santa Mònica, Santa... 
 
Sra. Medina.- Ah! Estes, ah! Des del... mire, allò de Participació Ciutadana és del 15 de gener al 10 
de febrer, la sortida al periòdic és del dia 4 de febrer, el robatori al carrer de l'Arxipreste Bono va ser 
divendres passat, al pàrquing va ser la matinada del dissabte. No és de tota una legislatura. I els 
dos dies que va dir vosté van ser al gener de 2008 i al gener de 2009, no?  
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Sr. Alcalde.- Sí, li vaig dir... 
 
Sra. Medina.- Jo li he fet una pregunta molt senzilla i... 
 
Sr. Alcalde.- I li continuo dient que no hi ha inseguretat ciutadana a la ciutat per moltes vegades 
que ho diga, no la hi ha. El que sí que hi ha són casos puntuals. Estem en una ciutat de 30.000 
habitants. Que a Madrid no hi ha inseguretat ciutadana o no hi ha casos puntuals d'incidents? Jo 
crec que hi ha a totes les ciutats. Jo, el que li vaig dir o el que li volia dir és que més quantitat de 
policia, més quantitat de guàrdia civil que ara, no hi ha hagut mai. No obstant, no obstant, no 
obstant això, i és el que vaig dir que s'estava preparant tot el dispositiu per la setmana de Carnaval, 
és que s'anava a incrementar molt més la presència policial de la Policia Local, acompanyada del 
desplegament de la Guàrdia Civil. I que simplement és més vigilància, més dotació de tot el que 
estan fent. Vull dir-te, si només s’anomenen els casos d'incidències, jo he de dir una cosa, 
simplement, i els vaig felicitar, a la Policia Local. És a dir, van haver-hi robatoris a Vinaròs? Sí, però 
hi ha detencions. Vull dir, és efectiva la nostra policia i hi ha presència policial al carrer. Que hi ha 
d'haver més? Doncs, evidentment que sí. I si hi hauria més, doncs, millor. Però és el que hi ha. Vull 
dir, si ens gastem els diners en subvencionar el pàrquing, doncs hi haurà menys diners per la 
policia, a la millor. Respecte al col·legi de les Capsades, em consta que han estat els tècnics 
municipals, perquè en escrits d'aquells que es fan en Conselleria, s'està facilitant. I respecte al 
I.E.S. del Vilaplana, doncs també, esta setmana ha de venir la propietària a veure si d'una vegada 
continuem com estem continuant, o pel contrari, ens signa la presència d'això. Però que CIEGSA té 
una relació fluida amb els Serveis Tècnics total i absoluta, amb la Regidora d'Educació. Estem 
col·laborant al màxim en les obres d'ampliació del col·legi Manuel Foguet. I estem amb els braços 
oberts a la Conselleria. Vull dir, que si és una qüestió tècnica que falta un paper... Més preguntes. 
Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Sr. Alcalde. Simplement vull fer-li l'observació que la meua companya i regidora 
d'este Ajuntament, únicament li ha volgut demostrar que no era una imatge irreal com vosté ens va 
qualificar la situació. Però només li ho dic com un prec. Avui ha contestat més a l'altura de les 
circumstàncies i no en el to en què va contestar quan li vam recordar això. Jo voldria preguntar-li 
per la finca de dalt de l'estació, en la qual estan desenvolupant instal·lacions esportives, que de fet 
està paralitzada, allí s'està observant i així ho vam denunciar el cúmul d'escombraries. I no sabem 
res. I no ens diu ningú res. Jo crec que si la parcel·la és municipal, que allí es vegen escombraries 
d'obra que no tenen res a veure amb l'activitat que s'ha estat desenvolupant allí... algú les està 
abocant. L'Ajuntament hauria de mirar-ho una miqueta. I al mateix moment li pregunto, perquè sí 
que s'observa que hi ha un cotxe i una persona, però no sabem si aquella persona fa de vigilant, si 
té la categoria de vigilant, si l’ha contractat l'Ajuntament, si l’ha contractat una altra empresa, si l’ha 
contractat la que fa l'obra que no és amb la qual vam firmar el conveni... Vull dir, el que hi ha allí és 
molt greu. I després, preguntar-li quan pensen fer els accessos. Perquè clar, era una de les 
condicions indispensables. Vostés ens van vendre la imatge que hi hauria una passarel·la, un pas 
subterrani, una sèrie de coses, que fins i tot vam valorar. Ens pot dir quan es faran i qui els pagarà? 
També és important que ens ho diga. Li les faig totes juntes perquè veig que les vol així. Continuo, 
no? També m'agradaria preguntar-li, ja que ha sortit el tema de la guarderia, i està en una situació 
totalment abandonada. Un dels seus projectes estrella també, que, parlant de cartells, tots estos 
han estat ben publicitats en cartells, alguns d'ells, quan ni s’havia ficat una paletada, com la 
residència. Però este és un dels que nosaltres, fins i tot, i fa temps li vam demanar si podia estudiar 
fer una ampliació d'eixa guarderia, li ho vam dir fa molt de temps, desenvolupar un projecte perquè 
a través de la Conselleria podríem obtenir la subvenció del 50% en obra civil i per tant, tindríem una 
guarderia en dimensions més adequades per a la nostra ciutat. També, de la nostra proposta, 
“nunca más se supo”. Simplement, estes, per no fer-ho més llarg avui. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, el tema de les escombraries, jo fa uns dies que no he pujat. No els he detectat, 
els abocaments. Si n’hi ha, s'esbrinarà qui els ha tirat. De vegades es pot esbrinar en eixe indret o 
en moltíssims indrets. Jo veig que la nostra ciutat o la ciutat esportiva de dalt de l'estació és una 
gran preocupació. Evidentment, eh, preocupa de cuidar-la, està molt bé. La persona i el cotxe, el 
cotxe no sé de qui és, vull dir-te, però suposo que deu ser de la persona que està de guàrdia allí, 
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de l'empresa que ha construït els vestuaris i ha estat fent les obres. Els accessos; jo penso que tota 
la vida s'ha pogut accedir allí. És a dir, està veient que està traient punta al camp de futbol i que el 
camp de futbol 7... i ara ja anem a la guerra dels accessos. No es preocupe. És a dir, a aquella 
finca, igual que a altres zones de la part de dalt de l'estació del ferrocarril, s'accedeix amb un gir a 
l'esquerra en una carretera, com hi ha girs a l'esquerra en la nacional 340, desgraciadament. No 
crec, no crec que ens posen una barrera i haja d’haver-hi un accés provisional com el que hi ha 
d'entrada a l'esquerra. Es pot arribar per més llocs, amb més facilitat, amb més proximitat del que 
era la finca del carrer Major, sense accessos, sense voreres i sense res, i sense llum i sense res. 
Vull dir, a distància està més però bé, és la guerra de sempre. No es preocupe que s'acabarà. I 
respecte a la guarderia, he dit la situació en la qual està i vull... continuo dient, tant la guarderia com 
la ciutat esportiva, però en particular la guarderia és una millora, que va donar un urbanitzador en 
un moment determinat, en un moment determinat. Ni li costa res a l'Ajuntament ni, d'alguna 
manera, tenim capacitat per a dir: escolta, esta millora ja no la volem i la volem acabar nosaltres 
amb els nostres recursos. Esta és la solució que hi ha? Esperarem a veure si podem finalitzar-la 
amb este urbanitzador i punt. Digue'm Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Perdone, he de dir-li que la pregunta sobre els accessos no me l’ha contestada i la de la 
guarderia tampoc. Només recordar-li que jo li he preguntat; com estan estos accessos que ens 
exigia Carreteres per a qualificar d'esportiva esta finca i qui els paga? No m'ha contestat. I en la 
següent, en la guarderia li demanava si se'n recordava quan li vam dir que s'estudiés una ampliació 
de projecte per a poder fer més viable la gestió d'eixa guarderia. Tampoc no m'ha dit res. Amb 
independència que siga una millora. Si des de l'Ajuntament podíem desenvolupar un projecte 
d'ampliació que pugués estar finançat al 50% per part de Conselleria. Simplement li he preguntat 
això. No m'ha contestat cap d'estes dos. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- S'alça la sessió.  
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23:50 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 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


