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08 /2009 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 
DE MARÇ DE 2009.- 
  
A Vinaròs, sent les tretze hores i quinze minuts del dia tretze de març de dos mil nou, es reuneixen, en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. 
Jorge L. Romeu Llorach, assistit, pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados i el 
viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza, els següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN  
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA: 
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i com que es constata l’existència de quòrum suficient, es procedeix a 
tractar els assumptes de l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.- El Sr. Alcalde manifesta que la 
urgència ve donada per la inclusió de les obres de reforma i ampliació del Mercat Municipal dins del 
Fons Estatal d’Inversió Local, així com la necessitat d’inscripció a la Xarxa de Ciutats Valencianes 
Ramón Llull en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana. 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.  
 

***** 
 



 

 2/7

El Sr. alcalde, en nom i representació de tots el grups municipals, vol fer arribar a Carles Santos la 
felicitació pels dos premis obtinguts en la GALA DE LOS XII PREMIOS MAX DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS que es va celebrar el dia d’ahir. 
 

***** 
 
 

2.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL PROJECTE D’OBRES DE 
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL.- En relació amb l’expedient de contractació de 
les obres de reforma i ampliació del Mercat Municipal, incloses dins del Fons Estatal d’Inversió Local.  
 
Vistos els informes emesos pel secretari accidental i pel vice interventor. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“PROPOSTA ALCALDIA 
 
ASSUMPTE: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTACIÓ OBRES INCLOSES AL FONS 
D’INVERSIÓ LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT 
MUNICIPAL SANT AGUSTÍ (EXP. OBRES 02/09). 
 
En relació amb l’expedient que es tramita 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 (EXP. OBRES 02/09). 
 
Sent que, en data 13 de març 2009, el Ple de la Corporació adjudica provisionalment la contractació a 
l’empresa BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA, per un preu de 2.047.030,30 € (IVA exclòs), amb les 
condicions de mà d’obra que consten a la seua oferta: contractada, 9.360 dies d’alta a la Seguretat 
Social; a contractar, 9.360 dies d’alta a la Seguretat Social. Pel que fa a les millores, es tindrà en 
compte el valor de pressupost d’execució material que consta a la seua oferta (650.700 €), sense 
perjudici que aquest Ajuntament haurà de concretar el contingut de les mateixes, acceptant 
expressament el que es proposa o exigint la incorporació d’altres d’acord amb el que disposa la 
clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Així mateix, se li comunica que disposa 
d’un termini de 10 dies hàbils per a presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en 
l’acompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir la garantia 
definitiva pel 5 per cent del preu d’adjudicació (IVA exclòs). 
 
Atés que en data 13 de març de 2009, es va publicar en el Perfil de Contractant l’adjudicació 
provisional. 
 
Sent, d’altra banda, que l’empresa BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA, en data 26 de març de 2009, 
presenta la documentació justificativa de trobar-se al corrent en l’acompliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, l’acreditació de constitució de la garantia definitiva, així com la 
designació del tècnic en matèria de seguretat i salut. 
 
No obstant l’informe de la Secretaria, del dia de la data, pel qual s’indica la necessària constància de 
la total disponibilitat efectiva dels terrenys. Tenint en compte que els venedors del mercat han 
començat a realitzar el trasllat, el qual acabarà en els pròxims dies i sempre amb caràcter previ a l’inici 
de l’obra. I atenent al fet que les obres es troben incloses dins del Fons Estatal d’Inversió Local, amb 
la qual cosa es fa necessària la urgent adjudicació definitiva, és per això que proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 

1. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de la contractació de les OBRES INCLOSES AL 
FONS D’INVERSIÓ LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ (EXP. OBRES 02/09), a l’empresa BM3 OBRAS Y 
SERVICIOS SA, per un preu de 2.047.030,30 € (IVA exclòs), amb les condicions de mà d’obra 
que consten a la seua oferta: contractada, 9.360 dies d’alta a la Seguretat Social; a contractar, 
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9.360 dies d’alta a la Seguretat Social. Pel que fa a les millores, es tindrà en compte el valor de 
pressupost d’execució material que consta a la seua oferta (650.700 €), sense perjudici que 
aquest Ajuntament haurà de concretar el contingut de les mateixes, acceptant expressament el 
que es proposa o exigint la incorporació d’altres d’acord amb el que disposa la clàusula 22 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 
2. Disposar la despesa de 2.047.030,30 € (més IVA) a càrrec de la partida 622.632.01.09 del 

Pressupost General en vigor.  
 

3. Notificar el present acord a l’empresa BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA, adjudicatària del 
contracte i a la resta d’empreses que han participat en la licitació. 

 
4. Publicar l'adjudicació definitiva del contracte en el perfil de contractant.  

 
5. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 

conformitat amb el que disposa l'article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic.” 

 
 
A continuació es transcriu les següentes intervencions en este punt: 
 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, aquí veiem que ve l'adjudicació definitiva per a este projecte, 
un projecte que, bé, cal recolzar ja des d'un primer moment perquè pensem que la remodelació del 
mercat li tocava i li tocava ja enguany. Per tant, doncs, hem vist que s'han fet els passos que 
legalment s'han fet, que és la contractació d'esta obra. Nosaltres recolzarem esta iniciativa i pensem 
que és beneficiosa per a tot el poble. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Fontanet. Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Sr. Alcalde. En primer lloc i davant de la impossibilitat d'assistir d'una de les 
nostres regidores, li excusem l'absència per no poder assistir a esta convocatòria de ple extraordinari i 
urgent. I dit això, voldríem fer, en principi, diverses consideracions. I fer-les perquè si bé és cert que el 
que ha suposat els Fons Estatals d'Inversió Local, per part del Grup Popular a pesar que no se'ns ha 
donat cap tipus de participació, no sols se'ns ha obviat i ignorat sinó que no se'ns ha tingut en compte 
en res. Vostés saben per endavant que han tingut el nostre recolzament incondicional i lleial, en tot el 
que ha suposat, en tots els tràmits fins avui d'estos fons estatals. I dic això, perquè la nostra primera 
premissa sempre ha sigut: benvinguts siguen els diners, vinguen d'on vinguen. Cosa que dista prou i 
molt de les actituds que vostés mostren davant de... diríem pionera comunitat que fa una cosa similar 
en este tema, com és el tema de finançament autonòmic també, per uns fons similars a estos. Dit això 
i tenint en compte que se'ns va proposar la proposta de remodelació del mercat municipal, cosa que 
vostés ja havien promés i garantit haver-la fet amb finançament propi i de la qual, davant de la 
incapacitat de fer-la, l'han ficada dins d'estos fons estatals, doncs bé, també és cert que han tingut el 
nostre recolzament sense acabar de veure ni conéixer el projecte perfectament més que el que ens 
han explicat. D'aquell projecte original que a ningú, a ningú li cobria les seues expectatives i ningú 
més que vostés volien dur a terme, però amb les rectificacions ja i en atenció a totes aquelles coses i 
propostes que des dels diferents col·lectius, tant venedors com dels grups i partits, vostés han estat 
tenint en compte, doncs saben que també han tingut el nostre recolzament. Dit tot això, fins ara, 
perfecte. Per tant, jo voldria que constés que sí que volem clarament que la remodelació del mercat 
siga un fet, no només promés sinó real, que es veja materialitzat. Però, donades les adjudicacions 
com veiem que s'estan portant i els dubtes que ens obrin, sí que voldria fer una sèrie de 
consideracions en la línia de com s'estan portant a terme i, per tant, que vosté ens expliqués i ens 
aixequés estos dubtes per a poder seguir recolzant-lo sense cap problema. I dic això perquè en tota 
esta tramitació, que lamentablement ens marca uns terminis molt curts i una rapidesa en ficar en 
marxa el Fons Estatals d'Inversió Local. Potser les presses no són bones companyes de viatge en 
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este cas. Observem que falten, des del nostre punt de vista, els informes almenys dels Serveis 
Tècnics municipals per avalar una sèrie de coses i per a garantir que les coses les estem fent de 
forma correcta. I em vull explicar. Observem possibles irregularitats i volem que vosté ens aixeque 
estos dubtes. I ho diem perquè en les ofertes de contractació que les empreses han estat duent a 
l'adjudicació d'estes obres, i en concret de la que avui ens compet, veiem com s'estan comprometent 
en contractacions laborals en valors diaris que pensem que són ficticis i irreals, i per tant, que no 
corresponen. El que diríem en una altra terminologia, allò que pot suposar o havia d'haver estat 
valorat en les possibles baixes temeràries, tant en la part de quantia econòmica com en la part de 
quantia de contractació laboral. I vull dir-li per què, perquè tinga clar que... jo penso que les coses 
s'han de fer ben fetes i aquí observem estes discrepàncies o estes irregularitats, com li estic dient, tant 
en la part qualitativa com en la part quantitativa. Mire, en la memòria del projecte que vostés van 
presentar, quantificades les hores de tots els empleats de mà d'obra directa que ficava, sortia un total 
de persones per mes de 22,52 places per a la duració d'este contracte que eren uns 10 mesos. En 
l'adjudicació que vostés pretenen portar a terme a esta empresa, ens diu que té contractada per a 
l'actuació d'esta obra 9.360 dies d'alta a la Seguretat Social i 9.360 dies que contractarà de 
desocupació. Doncs bé, esta mà d'obra durant este període d'execució, surt una mitja mensual 
superior a les 100 places diàries, de mitjana, mensual. 117 en concret. Clar, vostés... i nosaltres ens 
preguntarem o penso que vostés s'haurien de preguntar; com dimonis ha d'haver-hi una mitjana de 
117 persones treballant dins del mercat. Quan la memòria del projecte diu 22,5. Per tant, aquí 
observem una cosa que des del nostre punt de vista no és correcta. Però clar, físicament pensem que 
no hi caben. Pensem que si esta empresa s'ha compromés amb este nombre de contractació de dies 
d'alta, si la duració del projecte la vol escurçar, i en lloc de fer-ho en 10 mesos ho vol fer en 5, 
necessita ficar 234 places de mitjana. Per tant, totalment des del nostre punt de vista, irreal i fictici. 
Però per un altre cantó, en la valoració i en les bases que s'han preparat i després de tenir-les en 
compte, ja dic que lamentem no haver pogut participar en tot això perquè com ens han ignorat, doncs 
tampoc fins ara no hem pogut, fins tenir tota la documentació, no ho hem pogut contrastar. Però li he 
de dir que si es fan informes per a valorar si són baixes temeràries econòmiques quan una empresa, 
almenys, ens oferta a la baixa del preu de licitació al voltant d'un 30%, doncs, en este cas també ho 
trobem a faltar que no estiga l'informe pertinent per a fer esta valoració. I ho diem molt senzillament 
per un valor, si s'adjudica l'obra amb un preu de licitació de 2.047.000 euros i proposa 650.000 euros 
de millores, significa que estos diners descomptaran del preu que cobrarà. Per tant, este percentatge 
ens pareix tan alt que hagués hagut de tenir l'informe pertinent de possible baixa temerària en la part i 
en la quantia econòmica. Però continuant amb un altre aspecte de la part laboral, clar, la suma total 
de dies d'alta a la Seguretat Social són 18.720 dies de contractació. 18.720 dies de contractació per 
una mitjana de 8 hores diàries per treballador i per una mitjana dels diferents honoraris que cobra 
cada tipus de treball, perquè vénen en la memòria econòmica; hi ha 17,31 euros l'hora d'un capatàs, 
16,28 euros d'un oficial de segona, un oficial de primera 17, 57 euros, etc. Però calculant a una 
mitjana de 15 euros, miren vostés, el total de dies de contractació que ens diu esta empresa suposa 
que en valor de mà d'obra, ella ha de pagar 2.246.000 euros per executar esta obra. Clar, si ha de 
pagar 2.246.000 euros i el preu de licitació només son 2.047.000 menys la baixa per millores, resulta 
que equival a una pèrdua aproximadament d'un milió d'euros per part d'esta empresa. Com pot 
executar una obra una empresa perdent aproximadament quasi un milió d'euros? Doncs bé, pense 
que això només és en la valoració de mà d'obra. És que no ficaran ni un gram de material ni un gram 
de res més? Ens pareix un poc irresponsable este tipus de contractació. I amb estes consideracions i 
amb... sense els aclariments pertinents per part seua, Sr. Alcalde, doncs lamentablement, li he de dir 
que no podem recolzar la contractació definitiva d'este projecte. I li ho diem així. Però és que a més a 
més, Sra. López, li ho dic amb la màxima lleialtat, amb la màxima lleialtat que han tingut fins avui en 
tots els tràmits, cosa que dista molt i prou del que vostés solen fer en temes similars. Però a més sent 
coneixedors, com estic dient, d'estos aspectes, que possiblement poguessen derivar en prevaricació, 
en possible prevaricació, donat el cas que alguna de les empreses fes al·legacions per possibles 
contractacions fraudulentes, doncs, és indubtable que nosaltres, còmplices d'això, no ho podem ser. I 
si no ens dóna les explicacions pertinents, doncs, lamentablement i en este cas molt puntual, li he de 
dir que el nostre recolzament a partir d'ara no el tindrà en este projecte perquè, doncs, no serem socis 
d'esta contractació, en principi. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Sr. Balada. 
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Sr. Balada.- Sí, jo només voldria puntualitzar un parell de coses. Primer, crec que aquí s'han aplicat 
unes bases de contractació que es van aprovar en ple. Suposo que s'ha seguit la contractació segons 
les bases que es van aprovar en ple. I després, voldria aclarir sobre les baixes temeràries; que a una 
empresa no és que no se li adjudique quan hi ha una baixa temerària, el que se li mana a l'empresa 
és que justifique la baixa temerària. I si l'empresa perd o guanya diners és una responsabilitat de 
l'empresa, no nostra. Si esta empresa, per a fer el mercat guanya o perd diners, serà un problema de 
l'empresa. L'Ajuntament s'ha de preocupar que estes jornades de treball les contracte i les execute, la 
resta serà un problema de l'empresa no de l'Ajuntament. Per tant, només volia aclarir estes dos 
qüestions.  
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Sí, gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, és que simplement, el que hem reclamat és la carència 
d'informes pertinents que ens avalen que esta contractació l'estem fent de forma adequada. 
Simplement, Sr. Balada, demanem este aclariment. És a dir, veiem que en la forma i manera que ens 
ve condicionada l'adjudicació, la rapidesa com he estat dient, d'un model de finançament com ha 
proposat, en este cas, l'Estat, no ens està beneficiant en fer les coses de manera correcta. 
Simplement, estic dient això. I nosaltres hem obviat el que pensem que hauria d'estar. O han obviat 
vostés que estiguessen els informes pertinents per a fer? Justament el que vosté acaba de dir; la 
valoració de si esta empresa, realment, pot dur a terme o no la realització d'esta obra. I el que sí que 
voldria, i abans que ens ho tiren per cara, perquè com a vostés els agrada marejar tant la perdiu, 
doncs, ho solen fer i ha passat en altres exemples. El que no voldria és que ens acusaren que per dir i 
denunciar esta situació en la qual no volem ser còmplices d'esta contractació, no ens diguen que no 
volem fer el mercat. Perquè fins ara, i ho he dit, han tingut el màxim recolzament nostre. No ens ho 
diguen perquè ja tenim un altre exemple que va passar; la famosa comissaria, en què vostés ens van 
acusar, per voler preservar els interessos municipals, ens van acusar de tot; que no la volíem, etc. I li 
recordo que vam fer una cessió, vam fer una cessió de terreny, i li recordo que ni està el compromís 
en pressupostos ni en projecte redactat, i el mateix delegat del Govern no assumeix este compromís 
de fer la comissaria. Per tant, no es confundisca a dir que en fer esta manifestació nosaltres estem en 
contra de la remodelació del mercat, perquè serà absolutament fals. I Sr. Balada, una matisació més. 
Mire, si el model que hem seguit en estes bases pot venir d'un altre municipi, com puga ser 
Benicàssim, si és el cas, si estes bases s'executen en algun altre municipi, doncs, li diria que si fos 
este el cas, que fos un municipi com Benicàssim, del Sr. Colomer, doncs, una persona que està més 
preocupada en presentar mocions per a reprovar una persona en lloc de dedicar-se al treball on 
hauria de fer les coses ben fetes, doncs, malament anem si estos són els municipis que tenim de 
referència. Si és algun municipi, haguessen pogut mirar també alguns de la nostra comarca, que en 
este tema de contractació, i evitant esta possible irregularitat o frau en la forma de garantir la 
contractació, ho han fet molt fàcil; municipis menudets, amb menys recursos de serveis tècnics i 
jurídics, amb molt menys. Sap com ho han fet? Mire si és senzill, perquè cal anar observant. Doncs, 
han ficat sostre, han ficat límit. És a dir, si la memòria econòmica li diu que un màxim de treball que 
hauria d'estar és de 22,5; no valoren més que de 22,5 treballs, tot el que passe per damunt podria ser 
fraudulent. Simplement això. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? L'últim d'un minut. Sra. López. 
 
Sra. López.- Gràcies Sr. Alcalde. Només per a aclarir algunes coses perquè ja estic cansada que 
sempre es parle d'irregularitats, de prevaricacions i coses d'estes. El tràmit que s'ha fet per a adjudicar 
este contracte és el que s'ha fet en tots. S'ha adjudicat seguint la normativa que marca la llei. I... sí 
senyor, sí. I aquí tenim un secretari i un interventor, que són dos tècnics, que són els que han informat 
esta adjudicació. L'Ajuntament ha adjudicat aquella proposta que els tècnics han valorat que era la 
més adequada, com es fa sempre. D'acord? Llavors no diga que no hi ha informes perquè aquí també 
està acusant a dos tècnics que no han fet la seua faena. I si té algun problema o alguna cosa, doncs, 
vaja als Tribunals de Justicia, a veure si alguna vegada li donen la raó. Perquè el procediment 
d'adjudicació és estrictament legal, el que s'ha fet. No hi ha cap deficiència. I ha estat salvaguardat 
pels dos tècnics de l'Ajuntament que han sigut els que han anat impulsant els passos del procediment. 
Gràcies. 
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Sr. Alcalde.- Una última intervenció, Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Sra. López, no fique en boca meua el que no he dit. És a dir, jo no he acusat cap tècnic 
d'esta casa, a ningú, a ningú. He dit que... Sr. Guimerà, estic en la meua intervenció, per favor. He dit 
exactament el que he dit. I és que notem la falta de més informes que ens garantisquen que esta 
contractació està ben feta. Punto y aparte. I per tant, si això poguera ocasionar al·legacions per 
aquelles empreses, que de malestar en les empreses hi ha prou, i n'hi ha prou per la forma en què 
s'ha fet, doncs, li he de dir que nosaltres no volem ser còmplices d'això. No ho veiem correcte. I com 
no ho veiem correcte, no donem el nostre recolzament. Però no li he dit que votarem en contra. 
Vostés seran els responsables que això es faça bé o malament. Exactament així. I per tant, i a més a 
més m'agradaria, Sr. secretari, que totes estes intervencions consten en l’acta. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, jo no parlaré ni dels problemes que té el Sr. Fabra amb la justícia, ni parlaré dels 
problemes que té el Sr. Camps amb la justícia. Perquè el tema d'avui és el mercat municipal. Però sí 
que li vull aclarir unes coses que sí que les ha dit. En el procés d'adjudicació d'esta obra, s'ha fet 
mesa de contractació. Ho dic als espectadors de les televisions que retransmeten el ple, que el Partit 
Popular ha assistit a tantes meses de contractació com el Bloc Nacionalista, el PVI i el Partit 
Socialista. La resta de treball l'han fet els tècnics municipals de l'Ajuntament. Que quede claríssim. És 
a dir, quan vosté parla de prevaricació o d'irregularitats, demane que òbriga un expedient als tècnics 
que han elaborat l'informe. Perquè li puc jurar i perjurar, que els polítics no han intervingut 
absolutament res en l'adjudicació de cap projecte. Res, de res, de res. I ho sap. Però vol crear el 
dubte, la irregularitat, la prevaricació. Avui votarem l'adjudicació del projecte d'obres de reforma i 
ampliació del mercat municipal. I el Partit Popular votarà en contra de l'adjudicació d'este projecte. I 
això quedarà claríssim davant de l'opinió pública vinarossenca. Però no li permetré, en absolut, en el 
tema del mercat que vostés l'han polititzat tot el que han volgut al llarg de moltes campanyes 
electorals. Les promeses que es van fer des del Partit Popular i des de dirigents, començant pel 
director general de Comerç, el Sr. Berenguer, allà pels anys vuitanta, que la Generalitat pagaria tot el 
projecte de remodelació del mercat. Després ens vam quedar en el 50%. I després quasi no arribava 
a 200 o 300 mil euros la màxima aportació que faria al mercat municipal. I es va parlar amb els 
venedors, i això ho saben els venedors. O hem de recordar aquella fastuosa idea del Sr. Moliner que 
volia agafar els venedors del mercat municipal i traslladar-los al PAI de Mercadona? O és que ja no 
ens recordem d'això? És a dir, en el mercat municipal se n'han dit totes les que s'han volgut, de 
mentides. I en el finançament, el mateix. I ara ens diu que nosaltres mentim que el finançament havia 
de ser un finançament propi. I hi havia molts més de projectes de l'equip de govern. I es va apostar 
per un finançament que és real, que està aquí, que hi haja una licitació ràpida, una execució ràpida 
perquè hi haja les menors dificultats i problemes perquè el mercat no estigués tancat. I això ho saben, 
i això els sap greu. I com els sap greu que això serà una realitat, han de posar com en totes les coses 
tots els entrebancs possibles. Però allà vostés, vagen i passegen pel mercat, porten les seues 
conselleres a passejar i a fer-se la foto i a veure si no sortiran amb una tomata al cap. Espero que no, 
que per això estarem nosaltres. Per a defensar-los. Perquè les conselleres puguen passejar pel poble, 
que no entren a l'Ajuntament, però que evidentment podran anar a fer-se la foto moltes vegades al 
mercat. Però torno a repetir, el vot en contra és a l'adjudicació definitiva del contracte del projecte 
d'obres de reforma i ampliació del mercat municipal. Ja ho justificaran vostés, no es preocupe que no 
ho tornarem a dir més. L'acta és l'acta i aquí està. Però clar, però clar, hi ha més coses. Vostés no 
s'ho lligen o no s'ho volen llegir o volen ignorar-ho. En l'adjudicació hi ha un règim sancionador. Qui 
incomplisca les bases, els nostres tècnics han posat un règim sancionador d'acord a la contractació 
de gent. I evidentment que s'aplicarà. Com no pot ser d'altra manera. No sé com les deuen fer als 
seus pobles les adjudicacions. Bé, en algunes coses i en algunes places ja sabem com les 
adjudiquen. No ens vulguen donar lliçons a nosaltres d'adjudicacions quan vostés les donen... con un 
dedito. Per tant, per favor, l'únic que demanem és una mica de responsabilitat. Però, a part de la 
política, a part de la política, jo em pensava que almenys este projecte podria tenir unanimitat del 
consistori. Evidentment, segons ens ha anunciat el portaveu del Partit Popular, tindrem el vot en 
contra. Però bé, d'alguna forma... Mire, jo l'incitaria per una part, per una part, pel bé del poble que el 
Grup Popular votés a favor. Però que si és coherent políticament ha de votar en contra. Acusa 
d'irregularitats, de frau i de no sé què... I mire, mire si este procediment, i hi ha problemes, que hi ha 
hagut deu dies, deu dies perquè les empreses que també concursaven presentaren les al·legacions 
corresponents. No hi ha hagut ni una. Per tant, a no ser que haja presentat el Partit Popular de 
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Vinaròs una al·legació, i que no consta perquè si no s'hagués tractat en el tema, no hi ha cap 
al·legació. Per tant, a votació.  
 
 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria 
la proposta d’acord amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI i 1 BLOC), i 9 abstencions 
(PP). 
 
 
 
3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON 
LLULL.- Atesa la proposta de l’alcaldia relativa a la Xarxa de ciutats Valencianes Ramon Llull: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
En relació amb la voluntat d’aquest Ajuntament de promoure i defensar la llengua i la cultura pròpia 
dels vinarossencs. 
 
Vist que al respecte s’ha vist interessant la participació del nostre municipi en la Xarxa de Ciutats 
Valencianes Ramon Llull, constituïda pels municipis de Gandia, Morella, Sueca i Vinarò s, i sense 
perjudici de la possible incorporació d’altres entitats locals que estiguen interessades. 
 
Vist que en data 17 de novembre de 2008 aquesta Alcaldia va aprovar iniciar els tràmits 
corresponents per a la participació del nostre municipi en la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon 
Llull. 
 
De conformitat amb l’anterior i d’acord amb l’art. 22.2 b) en relació amb la Disposició Addicional 5ª de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
• Ratificar el decret de l’Alcaldia de data 17 de novembre de 2008 pel qual es disposa: 
 
PRIMER. Iniciar la tramitació corresponent per què aquest Consistori constituïsca una Associació, 
amb les corporacions locals del País Valencià que així ho acorden, denominada Xarxa de ciutats 
valencianes Ramon Llull,  per a integrar-se a la Fundació Ramon Llull. 
 
SEGON. Una vegada constituïda aquesta Associació, sol·licitar l’entrada dels seus representats a la 
Fundació Ramon Llull com a patrons designats. 
 
TERCER. Comunicar la Resolució a les entitats interessades.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria 
la proposta d’acord amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI i 1 BLOC), i 9 vots en contra 
(PP). 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13:45 hores del dia que consta a l’encapçalament, L’alcalde aixeca la sessió a 
les 14:45 hores del dia s’assenyala a l’encapçalament, de la qual cosa, com a secretari accidental, 
estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 


