10 / 2009
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24
D’ABRIL DE 2009.A Vinaròs, sent les dotze hores i trenta minuts del dia vint-i-quatre d’abril de dos mil nou, es
reuneixen, en primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència
de l’alcalde, Sr. Jorge L. Romeu Llorach, assistit, pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados i
el viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza, els següents senyors regidors:
PSPV-PSOE
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA
VICENT ANDREU ALBIOL QUER
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES
PVI
JAVIER BALADA ORTEGA
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE
MARIA DOLORES MIRALLES MIR
BLOC
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER
PP
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG
ERNESTO MOLINOS REDÓ
LUIS GANDÍA QUEROL
Mª DEL MAR MEDINA TERRA
MERCEDES BAILA BLANCHADELL
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN
JOAQUÍN TORRES BOIX
MARCELA BARBÉ BELTRÁN

Obert l’acte per la Presidència, i 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 pel compliment de l’autorització del desenvolupament del lloc de tresoreria per
funcionària de la Corporació; inclusió de les obres dins del Pla d’Inversió Productiva de la Generalitat
Valenciana; i adequació econòmica de l’ús dels aparcaments municipals.
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.

2.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2009.- Atés el
dictamen de la Comissió Informativa de recursos humans i noves tecnologies de data 5 de març de
2009.
Atés l’informe de fiscalització núm. 139/2009 de 4 de març de 2009.
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Atesa la proposta del regidor de recursos humans i noves tecnologies:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE RECURSOS HUMANS I NOVES TECNOLOGIES
Vicent A. Albiol Quer, regidor de Recursos Humans i Noves Tecnologies d’aquest Ajuntament, en
relació amb la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball aprovades per al 2009 i publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de Castelló núm. 69, de data 29 de gener de 2009
L’Ajuntament de Vinaròs va acordar, en la sessió plenària del dia 11 de novembre de 2008, sol·licitar
autorització perquè les funcions del lloc de tresoreria de la dita Corporació siguen exercides per un
funcionari degudament qualificat.
Per Ordre de la Conselleria de Presidència de data 25 de novembre de 2008 (Publicada en el DOCV
núm. 5929, de data 9 de gener de 2009) s’autoritza l’exercici del lloc de tresoreria de l’Ajuntament de
Vinaròs a un funcionari de la Corporació degudament qualificat.
Aquesta dispensa s’ha de fer constar en la relació de llocs de treball de la Corporació. Així mateix, és
necessari adequar la Plantilla de Personal funcionari.
Sent que la plantilla aprovada es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost conforme
al previst en l’art. 126 Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en Matèria de Règim Local.
Considerant l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball.
De conformitat amb l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment, la modificació núm. 1/2009 de la Plantilla de Personal i la Relació
de Llocs de Treball aprovades conjuntament amb el Pressupost municipal per a l’any 2009 en el sentit
de fer constar l’autorització de l’exercici del lloc de tresoreria de l’Ajuntament de Vinaròs per un
funcionari de la Corporació degudament qualificat, en els següents termes:
A) PLANTILLA FUNCIONARI ANY 2009
PERSONAL FUNCIONARI
1. ESCALA D’HABILITATS ESTATALS
Denominació
TRESORER

Grup
A

Subgrup

Núm.
llocs

A1

de Propietat Vacants

1

0

Amortitzar

Autoritzada
Excepció*

-

*Art. 9 del D. 159/1997.
B) RELACIÓ LLOCS DE TREBALL FUNCIONARIS 2009
Nomen.

Denominació

Grup

Nivell

17

TRESORER/A

A1

30

Núm.
llocs
1

Forma de
Provisió
***

Complement
específic
23.638,53€

*** Autoritzat exercici del lloc de tresoreria per funcionari de la Corporació degudament qualificat
(Ordre Conselleria de Presidència de 25 de novembre de 2008).
Segon.- Exposar al públic el present acord i el seu l’expedient durant el termini de 15 dies hàbils
següents al de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que
els interessats puguen examinar l’expedient en les dependències del Departament de RRHH, i
presentar les al·legacions o reclamacions que estimen oportunes.
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En el supòsit que en el termini establert no es formulen al·legacions o reclamacions, el present acord
s’entendrà aprovat definitivament, procedint-se a publicar-lo en el BOP.

Tercer.- Facultar l’Alcaldia per a dur a terme la resta de tràmits necessaris.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 abstencions (10 vots PP i 1 vot
BLOC).

3.- SOL·LICITUD PER A L’AUTORITZACIÓ DE PROJECTES A EXECUTAR AMB CÀRREC AL
PLA D’INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.Atesa la proposta de l’alcaldia:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
En relación con el Decreto ley 1 / 2.009, de 20 de febrero, del Consell por el que se constituyen y
dotan tres planes especiales de apoyo destinados al impulso de los sectores productivos, el empleo, y
la inversión productiva en Municipios, y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación.
Y en cumplimientos del escrito de la secretaría general del Ayuntamiento a los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 03/04/09 en relación con dicho plan de inversiones productivas de la Generalitat
Valenciana; se han elaborado los correspondientes documentos que con arreglo al art. 4 de la Orden
de 26 de febrero de 2.009, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo , deben contener los
expedientes para su autorización.
VISTO lo anterior, la alcaldía eleva para su aprobación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Solicitar la autorización de los proyectos a ejecutar en Vinaròs con cargo a la dotación del Plan de
inversiones productivas de la Generalitat Valenciana, siendo éstos los que a continuación se
relacionan:
•
•
•
•

Proyecto Básico de aguas pluviales de Vinaròs (Zona comprendida entre N-340, río Servol,
Sur 15 y Sur 17 .
Proyecto Básico para piscina cubierta, redactado por contratación externa.
Proyecto sobre plan municipal integral de accesibilidad.
Proyecto de sustitución de la cubierta del Molino de Noguera.

2º. Aprobar los correspondientes proyectos de obras.
3º. Facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos se precisen para la ejecución del presente
acuerdo.”
A continuació es transcriuen totes les intervencions d’aquest punt a petició del Sr. Juan Bta. Juan.
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Sr. Fontanet.
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, avui portem a aprovació este Pla d'Inversions que ve per part
de la Generalitat Valenciana. És un pla d'inversions que consta de 5.600.000 euros que s'injecten al
nostre municipi. Nosaltres pensàvem i així es va veure en un principi que havia de ser el pla del
consens. Un pla que, a diferència de l'altre, que es va gestionar només amb l'equip de govern i amb el
BLOC, el Pla Zapatero... doncs, este, vam veure que el Partit Popular, doncs, també entrava en la
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gestió d'este pla i de fer propostes a estes inversions, que són beneficioses per al nostre poble. Però
hem vist que de consens, al final, hi ha hagut molt poc. Perquè propostes que van sortir des del Partit
Popular i que nosaltres vam recolzar sense cap dubte, com era eixe taller ocupacional i eixa
residència per a discapacitats, doncs al final hem vist que no s'han pogut portar a terme amb estes
inversions. I jo, ara, no ficaré aquí en dubte de qui ha sigut la culpa. Si ha sigut per part de l'equip de
govern o per part del Partit Popular per no fer les gestions que havia de fer. No ho ficaré en dubte i no
valoraré de qui ha sigut la culpa. Però el que sí que està clar i volem deixar clar és, que qui ha de
manar la feina als tècnics de l'Ajuntament de Vinaròs, qui ha de dir que es fiquen a treballar sobre els
projectes que estaven damunt de la taula, això sí que ho sabem cert, era l'equip de govern. Per tant,
és una llàstima i la sensació que tinc és desil·lusió perquè al final el que no s'ha pogut portar a terme
amb este pla és el centre ocupacional, o este taller ocupacional i residència, que era molt esperat i
que havíem apostat nosaltres com a partit per esta infraestructura. Al final no ha pogut ser i, per tant,
doncs esperem i així vull manifestar-ho que, bé, en el proper plenari del mes de maig es porte a
aprovació una proposta per a iniciar la tramitació de tota la documentació, perquè es demane que es
puga ubicar a Vinaròs este taller ocupacional. I esperem que esta vegada, doncs, siga amb consens i
que així s'engegue esta tramitació. En els projectes que s'han portat a terme, sí que hem vist que
estava tota la documentació. Hi havia molts projectes que es van ficar damunt de la taula en les
diferents juntes de portaveus que hem fet. Però, al final s'han quedat només estos quatre projectes,
estos quatre projectes dels quals sí que estava tota la documentació, i que... bé, nosaltres pensàvem
que havien de ser inversions socials, pensàvem que havia d'anar molt directament a eixos sectors de
la població, on realment necessiten que des de l'Ajuntament es facen inversions. I només hem vist,
que hi ha una, que és el pla d'accessibilitat, l'única que entra o va directament, no tan sols a les
persones discapacitades sinó en global a tot el poble i a tota la gent del poble. Per tant, puc dir que la
sensació és de desil·lusió perquè al final només hi ha una que va directament a l'accessibilitat i obres
socials. Sí que és cert que també s'han fet altres obres, com són les pluvials, que... doncs farà falta
realment al nostre poble i no fiquem en dubte esta obra. També pensem que la piscina coberta és una
obra important per al nostre poble i que acull a moltes famílies i a molta gent que vol eixa piscina
coberta. I per tant, també ho recolzem. I també la coberta del molí Noguera que... doncs, no cal dir-ho,
és una proposta que també fa anys o fa temps que portem endavant i que ara pensem que es veurà
feta realitat durant estos dos anys amb este pla. Per tant, només cal dir que per part nostra
apostarem, perquè apostarem per totes aquelles inversions que vinguen al nostre poble, vinguen d'on
vinguen, vinguen per part de l'Estat o vinguen, en este cas, per part de la Generalitat Valenciana.
Apostarem perquè, en definitiva, els que estem aquí asseguts és per a treballar pel nostre poble, és
per a treballar per la gent que viu al nostre poble, i totes aquelles inversions que vinguen, siga d'on
siga, doncs, per part nostra seran recolzades.
Sr. Alcalde.- Sr. Balada. Cinc minutets, també.
Sr. Balada.- No, no, jo més curt. Jo, només vull dir que... clar, per descomptat, que estem a favor de
tots estos projectes que s'han presentat. No són tots els que voldríem, però la quantitat que hi havia
prevista era una, no hi havia més diners, i llavors, s'ha distribuït en projectes que pensem que tots són
importants i necessaris per a la nostra ciutat.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Balada. Sr. Beltrán.
Sr. Beltrán.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Sí, ratifico una mica el que ha dit el Sr. Fontanet. Hem tingut
uns mesos políticament molt agitats, en els quals tots ens hem desgastat molt, tant l'equip de govern
com els partits de l'oposició, però al final ens hem hagut de subscriure, com no podia ser d'altra
manera, a allò que regula la convocatòria de la Generalitat. És a dir, aquells projectes que els
Ajuntaments tenen i que tenen els projectes fets. No es podia anar a altres coses, s'excloïa tot el tema
social en la convocatòria. No hi ha res de social en la convocatòria. I, per dir-ho d'alguna manera, al
final hem hagut d'anar a escollir una mica entre els projectes que ja estaven fets, no entre aquells
projectes o aquelles il·lusions o aquelles coses que, encara considerant que són bones per a este
poble, doncs, realment, doncs si no hi havia res, realment no es podia tirar cap endavant. Com ja s'ha
enunciat, un tema és el projecte bàsic d'aigües pluvials de Vinaròs amb un cost d’1.010.996 €. Això és
una obra poc vistosa però molt efectiva. És una obra que ja, en una part, es va executar. La seua
funció és tallar totes les avingudes de pluvials, això només es nota quan plou molt. Quan plou molt la
gent es pregunta per què el poble s'inunda. I jo crec que ara s'inunda molt menys. Estic parlant de
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Sant Gregori, les Ànimes, estic parlant de Sant Valent, i estic parlant del carrer del Pilar. Doncs bé,
esta obra corregirà moltes d'estes deficiències en avingudes importants de Vinaròs. L'altre tema que
portem és la piscina municipal coberta, de la qual vostés saben que ja teníem el projecte fet, per això
ha sigut més fàcil tirar-ho endavant. També el pla municipal integral d'accessibilitat, que afecta tant
superfícies com voreres, però també a altres tipus de dotacions. Pareix que moltes vegades, el que és
aigües potables, clavegueram, llum, pareix que això no siga important, el que va per davall l'asfalt,
pareix que no siga important per a un poble. Nosaltres, durant estos dos anys, hem gastat molts
diners en totes estes coses. És una cosa que el poble no veu però que després els beneficis sí que
s’observen a través del temps. I per últim, el projecte de substitució de la coberta del Molí Noguera.
Ha sigut este, hagués pogut ser un altre, però s’havia de completar una quantitat per a completar els
5.660.000 €. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Juan.
Sr. Juan.- Bon dia, bé, abans que res vull dir que avui portem el Pla d'Inversions Productives per als
Municipis. Un pla desenvolupat per la Generalitat Valenciana, que creiem que és pioner, que aporta
una inversió important per al nostre poble, al fil inclús del que s'ha fet a través del model plantejat per
l'Estat en els Fons Estatals. I hem de dir, i ens felicitem, que és de més quantia inclús, 203 € per
habitant, dels 177 € que hi havia anteriorment. I que, lamentablement, i pensant com es van fer les
coses en l'anterior, a un grup important d'esta societat que representem els senyors que estem en
este cantó, se'ns va obviar, ignorar i... I no tornaré a fer tot el discurs que vam fer en aquell moment.
Doncs, pensàvem i ens créiem que es podia treballar a través del diàleg i del consens. I ho créiem
perquè estàvem disposats a treballar i vosté, Sr. Beltrán, ho ha dit, que hem fet un esforç. Parlant amb
Conselleries, mediant en alguns temes. Però, finalment hem comprovat que vostés, allò del consens i
del diàleg només ho saben dir però no s'ho creuen. I dic això perquè ni una sola de les nostres
propostes, ni una. Vostés no n'han tingut cap en compte. No han tingut ni han volgut ficar ni una, ni
una. És a dir, han tingut Juntes i diverses Juntes de Portaveus durant dos mesos que ha durat la
tramitació, i ni una. Ens han estat enganyant. I només han volgut aparentar, actuar de cara a la
galeria, dir que ens reuníem. Però la veritat és que el que han acabat fent és imposar aquells
projectes que vostés han volgut plantejar. I no entraré en el detall dels projectes, que ja li dic per
endavant com hem dit sempre, que els diners vinguen d'on vinguen, benvinguts siguen i nosaltres els
recolzarem igualment. A pesar de tot el que li estic dient, Sr. Beltrán, els recolzarem exactament igual.
A pesar, inclús, que ahir en la proposta d'Alcaldia hi havia cinc i avui, un ha caigut, un s'ha despenjat,
el primer: proyecto básico de construcción de aceras costa sur, que estava inclòs en la proposta
d'Alcaldia i que avui s'ha despenjat. Per tant, en absolut, en absolut, vostés han buscat el consens.
Nosaltres hem estat treballant i dedicant temps i esforç, i vosté ho saben, ho ha dit, en les
Conselleries. Amb la creença, inclús, que podíem buscar solucions. I ens han fet perdre el temps, ens
han fet perdre el temps i malgastar-lo inútilment. I tot han sigut excuses, tot han sigut... per a què?
Perquè finalment, finalment puguen dir no al projecte que comptava amb un consens important com
ha dit el regidor del BLOC, que era fer una residència, taller ocupacional i centre de dia. Finalment,
han buscat totes les traves i obstacles per dir no a este projecte social. Que per cert, vosté diu que en
l'ordre, en els apartats, en l'article dos, en els apartats que podien incloure's projectes, vosté diu que
no hi ha res social, que no hi havia cap plantejament social. Doncs bé, jo li diria que vostés la piscina
la inclouen dins d'un capítol, del qual faré lectura, del capítol on l'inclouen vostés i ja em diran què
significa. Mire, vosté l'inclou en l'apartat g) de l'article 2) de l'ordre del 26 de febrer, que diu:
Infraestructuras turísticas y socioculturales. Una piscina. Turísticas y socioculturales. Em dirà si la
paraula “socio” no vol dir social, però bé. I el tema de la piscina ja em dirà com ho han justificat, per
exemple. Per tant, jo crec que voluntat a acceptar projectes d'este grup municipal, ho he dit, no han
tingut ni una, ni una. Tot el que siga PP, vostés ho matxuquen, i esta és la seua obsessió. Mire, hem
estat treballant en altres... proposant-los altres actuacions; com el carril lúdic esportiu, que vosté sap
que li'l vam presentar en una proposta de memòria, d'estudi, i li'l vam presentar en pressupostos. I
tampoc no ho ha tingut en compte. Cap. Però és que, a més a més, Sr. Beltrán, curiosament, dins del
que contemplava aquella proposta hi havia el pont del riu Cervol, per a millorar la seguretat en
accessos a l'ermita. En una cosa, que en dies molt puntuals, una part molt important de la societat de
Vinaròs, de tots els vinarossencs, pugem dies concrets com Sant Antoni, Sant Sebastià i aquell pont
té molta inseguretat i vostés ho saben. I cap. Coincidíem inicialment i també l'han retirat. Podem parlar
de moltes més coses que li hem proposat, buscant eixe consens i diàleg. Però, què vol que li diga,
vostés han preferit dir que no han tingut temps de documentar-ho, que és una part del que ens van
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dir, una prova més del seu gran esforç, en contra del consens. O quan fem referència a altres
propostes, que els féiem, com era d'una iniciativa, inclús, seues, una iniciativa que havien apostat, que
era el soterrament de contenidors i li proposàvem acabar de completar eixe radi d'expansió de
contenidors soterrats per l'entorn del nostre centre urbà. Doncs, tampoc, és que, tampoc l'han tingut
en compte. O l'enllumenat de diferents carrers, ni un. Mire, ni una sola de les nostres propostes, ni
una, és que ni una. Sap el que significa això? Això és consens? Mire, jo és que... inclús quan hem
parlat de la parada d'autobusos, una proposta més. Nosaltres no hem imposat res, només hem deixat
damunt la taula en la voluntat de poder raonar entre tots, la parada d'autobusos. L'únic projecte, fixe’s
bé el que li dic, l'únic, que només havien de dir que sí, perquè el tenien fet. L'únic projecte al qual
només havien de dir que sí. On està el partit que diu el Sr. Alcalde, del no, quin és el partit del no?
Quin és el partit del no? Del no consens, vostés. Mire, és que ens han dit excuses en este tema, que
no ho havien ni digitalitzat. Clar, és una paraula molt tècnica, fa la sensació que això deu ser un
treball... impressionant. Doncs mire, digitalitzar és fer una fotocòpia, escanejar en un disc, cinc minuts,
preparar eixa documentació, cinc minuts. Si s'hagués aprovat, directament el secretari i els tècnics
podien preparar la digitalització i enviar-ho, cinc minuts. Ho tenien tot preparat. Però sap què ocorre?
Que vostés veuen els defectes seus reflectits en els altres. I només saben atacar. Eixe és el gran
problema que tenen. Però és que, a més a més, la parada d'autobusos significava, no una parada
d'autobusos sinó l'ordenació, urbanització de tot un entorn, que completava, que completava tot el
centre urbà a la zona de Mercadona, al PAI que s'està construint i en la resta del centre urbà, nou mil
metres urbanitzats. Què em pot dir? No és prioritari. Però, bé, no han tingut voluntat, no ho han dit
això, han buscat excuses, només excuses, en tot, en les propostes del PP, només excuses, en totes.
Jo li ho diré més clar. Això demostra intolerància, intolerància. I ahir, ahir concretament, va quedar
patent en l'última, en l'última Junta de Portaveus. Mire, el Sr. Alcalde manifesta el seu mal caràcter, la
seua irritabilitat, fins el punt que no sols és capaç d'elevar la veu i perdre el nervis per falta
d'arguments, indubtablement, per falta d'arguments. Perquè si no no té sentit, sinó que també li fa
perdre les formes i maneres. I sense cap pudor ni escrúpol va acabar insultant este senyor portaveu
del PP, davant de tots els portaveus municipals i de dos tècnics que estaven presents, enviant-lo a la
merda, enviant-lo a cagar, “vés a cagar”. Això és el que va dir el Sr. Romeu, el Sr. del tarannà, el Sr.
socialista del tarannà. Tarannà? “Vés a cagar”. Sense cap problema, sense cap escrúpol. Vull dir, jo...
una persona que es dedica a l'ensenyament, quina imatge més pobra, Sr. Romeu, quina imatge més
pobra! Amb estes reaccions i amb estes actituds, quin exemple dóna? Jo li ho diré molt senzill. Vaig
sentir vergonya aliena del fet que vosté, alcalde, ens represente a tots els vinarossencs. Quan
abandonava el despatx encara va tenir la descaradura de dir: “corre, vés, corre, digues a la premsa
que t'he insultat”. Eixes van ser les paraules, quan el més lògic hagués sigut dir: “ho sento, m'he
equivocat”. Eixa va ser la seua reacció, Sr. Romeu, eixa. Jo crec que s'hauria de plantejar si el poble
de Vinaròs mereix un alcalde com vosté, que ha perdut la S de socialista, de solidari i de social. I si la
E d'espanyol del seu partit vosté l’ha transformada en la R de radical, queden tres sigles, només,
POR, que en català, en català Sr. Romeu significa por, que és temor. Vosté és un alcalde que fa
temor. Fa temor per la seua mala educació, el seu rancor i la seua intolerància. Fa temor la seua mala
gestió, la falta de diàleg i de consens. I fa temor, en definitiva, el camí pel qual ens vol conduir. Vosté,
Sr. Romeu, que només sap mirar cap enrere, al passat, buscant rancor, buscant rancúnies. A
vegades, ens preguntem per què sempre busca: “vostés se'n recorden quan el Carnaval no sé què,
vostés se'n recorden quan tal...?” Sempre cap enrere, en lloc de mirar en positiu, en donar solucions
que és la seua obligació, vosté. Jo em pregunto si este mal caràcter que aparenta, que pareix que
estiga enfadat amb vosté mateix, el deixa dormir a les nits. A vosté el deixa dormir, Sr. Romeu? Doncs
mire, jo li he de dir que la sensació que fa no és esta. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Sr. Balada. Breu.
Sr. Balada.- No, breu, no. El mateix que el Sr. Juan com a mínim, penso jo. A veure, jo no vaig estar a
la Junta de Portaveus però em figuro com devia estar el pobre Jordi Romeu per a saltar així i explotar
així, perquè els que em van contar el que va passar... jo no hagués aguantat ni la meitat. Però bé,
seguim. Llegiré un tros del seu... estem en campanya, ja es trau fotos, prompte ja es ficarà a la
portada, cada setmana una foto de Juan Juan. Això està clar que és Mariano Castejón el... estava
guapíssim...
Sr. Alcalde.- Per favor, està intervenint el Sr. Balada.
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Sr. Balada.- Només diré que ja no em fico en els insults que em fan a mi cada setmana, que bé, això
ja és un problema seu i de... Vosté que és tan tarannà, té tan de tarannà, tot això, jo com sé que vosté
no és capaç d'escriure-ho, ja sé qui li escriu, doncs llavors, el disculpo. Però estem parlant del Pla
Camps Sabater. I veurem quatre qüestions. En el setmanari de la setmana passada, és a dir, una
setmana abans, vostés ja pretenien que passés el que no passarà avui. I ja ens deien: “y resulta
lamentable ver como Romeu y Balada desprecian mil millones de las antiguas pesetas que vienen a
nuestra ciudad, por el simple motivo que quien nos las da es la Generalitat Valenciana. Causa estupor
y hasta vergüenza comprobar como Romeu y Balada desean perder estos seis millones de euros para
volver a acusar a la Generalitat de marginar a Vinaròs. Pero eso no es así. Y no va a suceder”. Per
descomptat que no és així perquè l'equip de govern ha presentat projectes per a presentar-se tots
correctes i legalment, tal com demana escrupolosament la Generalitat Valenciana. Després, un altre
dels paràgrafs diu: “no nos podemos (fent més èmfasi), no nos podemos imaginar que Romeu y
Balada quieran boicotear el Plan Camps. Con eso perjudican a los vinarocenses, que no recibirán seis
millones de euros si finalmente el bipartito no actúa”. Clar, què passa? El problema és que els que
volien boicotejar això són vostés. I, jo li ho explicaré, és fàcil; el Sr. Fontanet del BLOC, que té el vot
pel qual tots es barallen, pareix el vot del diputat... no sé com es deia, es barallen tots, van presentar
fa temps una proposta sobre que la residència de la tercera edat passés a fer-se al poble perquè
estava massa lluny d'on es feia. Llavors el PP va dir: ja ho tenim clar, Fontanet serà el responsable.
Residència de la tercera edat, es va al PP, Fontanet, nosaltres a per tu i amb la residència de la
tercera edat. Clar, després van caure en l'error, diu: ostres, si nosaltres vam recolzar la residència que
va presentar l'equip de govern i vam votar que sí a una residència allí! Com, ara, hem de dir que no?
Com justifiquem el no, ara, si vam votar que sí? I llavors li conten al Sr. Fontanet unes històries de dir:
residencia de la tercera edad no, un centro ocupacional de disminuidos psíquicos que no se qué, que
no se cuántos,... I li comença a contar històries per a que ell s’avinga. I llavors, passa el temps. El Sr.
Beltrán, amb tota la bona fe, els escolta a vostés, al Sr. Mariano i a vostés. Es reuneixen: “Bé, i això
com funciona? Ah, doncs no ho sabem, però ja ens assabentarem”. I se'n va el diputat Castejón a
València a preguntar: “una residència de la tercera edat?” I li diuen: “això no pot ser”. “Bé, doncs una
de no sé què, digueu-me alguna cosa”. I aquells li diuen: “doncs, esta, en mòduls de quaranta, no sé
qué, no se cuántos”, i li explica el que podria ser. Una altra... no Junta de Portaveus, sinó reunió.
Passen els dies i llavors, un dia, se li presenten al Sr. Beltrán, fa pocs dies, una setmana... quant fa,
set o vuit dies o nou dies? Se li presenten: “Ja ho tenim tot clar, cal parlar amb la senyora Tal de
València, que està a la nostra disposició perquè esta no sé què, no sé quan...” Bé. Ho dic perquè faig
un poc d'història de l'intent de boicot que era això. I llavors, arriba... bé, un moment, que volen parlar,
després seguiré. Ja heu acabat? Tranquil·lets, home, que no passa res, tranquils. Llavors arriba la
Comissió d'Urbanisme. La Comissió d'Urbanisme, el dia abans, el divendres, crec recordar, la
Comissió d'Urbanisme era el dilluns. El divendres va una regidora del PP allí, a preguntar pels
projectes que hi ha preparats, a Serveis Tècnics, que no estic jo, o siga, jo estic al costat però la...
Sr. Alcalde.- Són el nervis, Sr. Balada. Descansem un momentet.
Sr. Balada.- D'acord, seguim o no?
Sr. Alcalde.- Sí.
Sr. Balada.- Llavors ve una regidora i pregunta allí sobre els projectes que hi ha preparats. La TAG li
presenta els projectes, i la regidora diu: “La residència no està?”. I la TAG diu: “A mi no m'ha dit ningú
res de cap residència, per tant, no hi ha res”. D'acord. Se'n va al secretari: “Vull parlar amb el
secretari”. El secretari estava de baixa, en divendres, i llavors se'n va. Al cap de deu o quinze minuts,
arriba el Sr. Fontanet, també, als Serveis Tècnics. I també pregunta pels projectes, i també pregunta
per la residència i se li diu el mateix. I a més a més, estava jo i vaig parlar amb ell i li ho vaig
comentar. Llavors, doncs, això s'ha d'arreglar, això no pot ser. Se'n van el dilluns a la Junta... a la
Comissió d'Urbanisme, tornen a dir i nosaltres els diem que oficialment els Serveis Tècnics no tenen
cap comunicació. Llavors, el Sr. Castejón diu: doncs ara parlaré amb Amparo, que Amparo en dos
dies... bé. I del dilluns al dijous que havíem de tenir la documentació, en tres dies s’havia de fer un
projecte bàsic, una memòria, un pressupost i digitalitzar tota la residència... bé, no sé com es diu ara,
a veure, residència taller ocupacional, d'acord. Llavors, s'havia de fer en tres dies que és impossible.
Total que Marià diu, el Sr. Mariano, perdone. Mariano Castejón diu: “Toca-li per telèfon demà a
Amparo que està tot el dia pendent... no sé què”. Està per escrit l'informe del tècnics dels Serveis
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Tècnics, està per escrit. I més o menys diu: “a la fecha de hoy, 22, presenta, intentadas varias
llamadas por fin a las 13 horas se consigue hablar con la referida señora”. Això és el dia 22. El dia 21,
se li havia trucat a esta senyora de València, no se la va localitzar, i llavors va trucar el Sr. Castejón i
se li va dir: “Escolta, esta xica, li deixem encàrrecs i no ens truca”. I el Sr. Castejón va trucar i als deu
minuts va dir: “Ara et truca, de seguida”. Però no va trucar. Llavors, a la una, el Sr. Castejón, havia
trucat, i al cap de dos minuts truca esta xica. I ja es parla amb esta senyora. “En la conversación
mantenida con dña. Amparo Benet, se me indica que la información a cerca de la documentación está
colgada en el link “preguntas más frecuentes” de la pàgina web de Hacienda. No dice que deba ser un
proyecto básico, però debe presentarse memoria, planos descriptivos y presupuesto por capítulos. Le
comento, el título del proyecto que quiere realizarse... tal i tal”. Per a resumir-ho, llavors, al final el que
acorden és que esta xica tampoc sap de què va. I llavors, allò... diu, li diu la tècnica, l'arquitecta
municipal, amb tota la bona fe, perquè l'alcalde li havia dit que no es preocupés, li diu: “Pues, oye, si
hace falta voy a València y me enseñas...” I diu: “Es que yo no tengo nada aquí, yo te puedo enseñar
proyectos de obras que han hecho”. I la tècnica nostra li diu: “¿tu sabes de algún arquitecto que nos
pueda hacer esto urgente?” I li diu: “Hombre, ya te daré un día fecha y vienes y te lo doy”. Estaven
parlant el dimarts i el dijous era el ple. I llavors, el projecte este, per descomptat, no s'ha pogut fer. No
s'ha pogut fer, però és que a sobre, que és on està el boicot i la jugada mestra del PP, és que este
projecte no s'hagués admés si s'hagués presentat en el Pla Camps. Perquè, indubtablement, a part de
totes les... Escolta, tranquil·litzeu-vos un poc, home, ara acabo de seguida. Un minut i acabo, home.
Home, no n’hi ha per a tant. Bé, seguim. No volen, eh?
Sr. Acalde.- Es la buena educación de... Sra. Marcela, per favor, no té torn de paraula. D'acord. Una
altra vegada? Jo crec que a la segona ja pot ser insultant, però bé, com el fa vosté, amb les seues
paraules, vosté mateix s'insulta. Pot continuar, Sr. Balada.
Sr. Balada.- Llavors, resulta que la jugada mestra era que si haguéssem pogut presentar este
projecte, el Sr. Fontanet l'hagués recolzat, ells l'haguessen recolzat. Hagués passat, però la
Generalitat Valenciana, per descomptat, no ens l'hagués acceptat. Per què? Perquè en obres
finançades, per descomptat, no hi ha cap obra sanitària ni educativa. Per tant, este projecte no es
podia aprovar mai en el Pla de Finançament Camps. Llavors, jo no sé si ells ho sabien o, a la millor,
és que no s'havien assabentat. Però el que està clar és que aquí havia de firmar un tècnic municipal,
el que fos, que seria el secretari, dient que una residència era com a molt, per proximitat,
infraestructura turística o sociocultural. Vull dir, això ho ha de firmar el tècnic de l'Ajuntament. Clar, els
tècnics diuen: “Escolta, nosaltres ni parlar-ne, d'això”. Perquè una piscina pot entrar com a
infraestructura turística, perquè pot entrar, clar que pot entrar, i sociocultural perquè és social, Sr.
Fontanet. Jo sé que vosté una vegada més s'ha volgut... de, “això és el que he demanat jo”, però no
és així.
Sr. Alcalde.- Per favor.
Sr. Balada.- A vosté li han pres el pèl i jo crec que quan s’han d’acceptar les coses s'accepten. El que
està clar és que nosaltres presentem projectes pel valor il·legalment, el que demana la Generalitat
Valenciana en el Pla Camps, que per cert, Pla Camps que ho ha de pagar l'Estat, perquè han d'arribar
a 800 milions, l'Estat. Però bé, és igual. Llavors estos projectes sí que són acceptables per la
Conselleria de la Generalitat Valenciana. El projecte que vostés volien colar-nos no s'hagués acceptat
perquè no estava contemplat en les obres finançades per la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Sr. Beltrán. Breu, per favor.
Sr. Beltrán.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Ho intentarem. Bé, vegem. Moltes coses s'han dit. Aquí
partim d'una primera proposta que van fer cada un dels partits, i evidentment, doncs, bé, això pujava
més de 30 milions d'euros quan estem parlant de cinc sis-cents. Per tant, en base a això, el que vam
fer va ser assentar-nos i jo vaig demanar una assentada en el Sr. Juan. El Sr. Juan aquell dia no
estava disponible i en la seua absència va venir el Sr. Mariano Castejón, i vam fer un primer tram en
el qual, de tot el que presentaven tots, doncs, vam fer una primera prioritat, una segona i una tercera,
per esmicolar perquè, evidentment, la relació era immanejable, o siga, era impossible parlar, quadrar
quantitats i obres. Bé, és cert que el partit Popular... eh, jo crec que... així tinc el convenciment, va ser
una trampa des del primer moment. Va proposar perquè se li sumes el BLOC, la residència de la
tercera edat, sabent que teníem en marxa, o tenim en marxa, una residència de la tercera edat. Esta
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és la primera proposta que fa el partit Popular. En les meues entrevistes en el Sr. Mariano Castejón,
que he de dir clarament, jo crec que el Sr. Mariano Castejón va fer la seua faena, va intentar tirar
endavant el projecte fins on va ser possible. Després va haver-hi un canvi, o siga, en la segona
conversació, que ja no era residència de la tercera edat, ja era residencia disminuidos físicos,
psíquicos, centro ocupacional y centro de día. Després, tot això ja va quedar només en residencia
disminuidos, sense matisar físicos o psíquicos. I sí que ens va facilitar el telèfon de la cap de Servicis
de l'Oficina Tècnica de Conselleria i Benestar Social. Un funcionari, en presència meua, es va posar
en contacte amb esta senyora, i li va dir que estàvem mantenint conversacions a nivell municipal pel
Pla Camps, i bé, que estàvem treballant este tema. He de dir que, al final, en una tirallonga de
projectes tots són projectes. Jo crec que no hi ha projectes bons o roïns per al poble. Jo crec que
només hi ha projectes bons. I llavors, doncs bé, esta senyora va expressar la necessitat, que tractantse del col·lectiu del qual es tracta, feia falta primer que res, per començar a treballar en este tema, per
començar a treballar, eh!, un estudi social de la població beneficiària de físics i de psíquics, de
moderats, de lleus o de severs. I en funció de les necessitats en nombre de persones i de les
possibilitats d'ells mateixos, és ahí on s'havia de fer un projecte en funció de l'estudi. I a partir d'aquí,
venia, ja, el conveni entre les administracions, la local i l'autonòmica, en matèria de terrenys, de
construcció, d'equipament, de manteniment i, sobretot, de cost de personal. Evidentment, això en sis o
set dies no es fa, i possiblement en un any, tampoc. No és que fos una mala idea, el que passa és
que era inviable pels terminis i perquè, a més a més, el tema de benestar social no entrava dins del
Pla Camps. I llavors, al final vam haver de remetre’ns als projectes que l'Ajuntament, d'acord amb la
convocatòria, podia presentar a la Generalitat. I això és el que hem tractat de consensuar. Jo voldria
dir-li al Sr. Juan, jo crec que vosté, Sr. Juan, és molt jove i té massa pressa, i demostra massa
vegades una agressivitat inusual. Calme’s, calme’s, calme’s, calme’s que la butaca d'Alcaldia està
vacant cada quatre anys. Però, jo em fa... a mi em fa molta temor... no, al Sr. Romeu el conec bé i a
vosté també el conec bé. Una cosa és el comportament davant les càmeres i l'altra és el
comportament en privat. A mi em fa molta temor que vosté un dia pogués arribar a ser alcalde amb la
intolerància, amb l'agressivitat que demostra i amb la pressa que té. O siga, escolte, aquí el món no
s'acabarà encara que vosté no estiga o jo no estiga o el Sr. Romeu no estiga...
Sr. Alcalde.- Sr. Beltrán, estem en el Pla Camps i, la veritat, és que del que menys es parla és del Sr.
Camps. I mire que hi ha per parlar. Però bé, estiga’s en l'assumpte.
Sr. Beltrán.- D'acord. Gràcies Sr. Alcalde. Acabo aquí.
Sr. Alcalde.- Ja ha acabat? Gràcies Sr. Beltrán. Sr. Juan.
Sr. Juan.- Si almenys el que diuen s'ho creguessen, no ens enganyarien tantes vegades. Sr. Balada,
vosté, jo crec que si no obre la boca, evidentment no s'equivoca. Perquè... i li ho vull demostrar. Vosté
tot solet fa el ridícul. No ha dit ni una de veritat i ara ho veuran. I vosté, Sr. Beltrán, más de lo mismo. I
vosté, Sra. López, ahir dient que incorreríem en il·legalitats ficant la residència, el mateix. El mateix
que el Sr. Alcalde, que ahir en la Junta de Portaveus quan va perdre el nervis, va perdre els papers va
ser perquè no tenia arguments i el problema... no, no es preocupe Sra. López, és la meua intervenció,
però no es preocupe que jo les coses les dic per demostrar-les. A pesar que vosté em diu de tot, i em
va dir don perfecto, i no sé quantes coses més, allí a la Junta de Portaveus. Allò que diu el Sr. Beltrán
en privat: que fa temor. Doncs fa temor insultar, en la forma que insulten, com el Sr. Alcalde. Per això
va perdre els nervis, perquè no tenia arguments. I mire...
Sr. Alcalde.- Sr. Juan, estem parlant del Pla Camps.
Sr. Juan.- Sí, no es preocupe. És que del Pla Camps vaig a...
Sr. Alcalde.- És que si hem de parlar de vosté o de mi, no en diríem de coses... Però, bé, si vol,
entrarem en...
Sr. Juan.- Mire, jo no li he faltat mai al respecte i vosté no em té cap, d'educació...
Sr. Alcalde.- Sr. Juan, per favor. Estem en un punt de l'ordre del dia.
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Sr. Juan.- En el Pla Camps...
Sr. Alcalde.- Els qualificatius que vosté em vulga donar, els dóna en el setmanari de Vinaròs.
Sr. Juan.- En el Pla Camps...
Sr. Alcalde.- Per favor, està parlant la Presidència. D'acord?
Sr. Juan.- Perdone vosté.
Sr. Alcalde.- Quan acaba la Presidència parla qui té el torn de paraula. Per favor, és que ni un debat
tampoc sap portar-lo. Després em dirà que sóc intolerant perquè li he tallat. Estic intentant que
clarifique als ciutadans el punt que estem debatent en el ple. No res més.
Sr. Juan.- Puc continuar Sr. Alcalde?
Sr. Alcalde.- Sí ja he acabat, per descomptat que sí.
Sr. Juan.- D'acord, molt bé. Encara que vosté pretenga insultar-me, li diré que per molt que ho
intente, a mi no m'insulta. Lamentablement amb estes actituds, igual que amb les d'ahir, que hi ha
prou testimonis que ho poden corroborar, vosté a qui insulta és a tots els ciutadans d'este poble. I en
el Pla Camps, que a vosté tant li preocupa, li ho demostraré. Sr. Beltrán, no hi ha cap article ni cap
apartat que toque el tema social? No hi ha cap, Sr. Balada, on puga entrar la residència? Veritat que
no hi ha cap? No hi ha cap? És que vostés ni s'ho volen mirar, i si ho saben han manipulat, han
enganyat, total per condicionar la votació del senyor regidor del BLOC, perquè no ens recolze això. I
ara ho sentiran literalment quin és l'apartat pel qual es podria incloure. I pot fer-ho constar en l’acta.
Pot fer-ho constar en l’acta Sr. Secretari. I, a més a més, jo crec que val la pena que faça constar en
l’acta totes les intervencions, perquè, vull dir, seran prou explícites en un futur perquè no incorreguem
en els mateixos errors. Mire: apartado f) del artículo 2 de la orden del 26 de febrer. Diu:
infraestructuras e inversiones, inversions, que està en valencià, és igual, en millora de la qualitat del
capital humà. Sap el que significa humà? Social. Aquí està el seu apartat que no ha trobat ningú, aquí
està. La millora del capital humà. Mire, no s'ho creurà, veritat que no s’ho creuen? És que no s'ho
creuen encara. Està aquí. La Generalitat, si ens va deixar avançar en benestar, i li ho vam dir en la
Junta de Portaveus d'ahir, va ser, específicament, va ser perquè la consulta l'havíem feta. I no ens
van dir en cap moment que hi hagués motius suficients com per a no posar-la. En cap moment. I vosté
creu que la Conselleria faria que el nostre alcalde incomplisca o entre en una il·legalitat? Hombre,
amb independència del color polític, per descomptat que no. Perquè clar, jo quan reviso el que estan
fent altres municipis, que no hi ha molts més del seu partit d'una certa grandària, hi ha tres municipis
grans amb alcaldes socialistes. Tres: Vinaròs, Benicàssim i Onda. Tres, Sr. Alcalde. El Ayuntamiento
incluye el segundo CEAM, Centro de Atención a los Mayores y residència de la tercera edat en el Plan
Camps, Onda, Onda, alcalde socialista. Allí sí que pensen en el benestar i en la societat, Onda, Onda
Sr. Alcalde. Sap qui és l'alcalde del municipi d'Onda? Mire, esta iniciativa de la Generalitat, a vosté
que li agrada tant l'hemeroteca, que a Onda repercutirà en 5.143.398 €, el equipo de gobierno del
PSPV y el BLOC aceptó finalmente las propuestas que planteó el PP. Onda, senyor Beltrán, Onda
alcalde socialista. Sí que se la creu la S de socialista, cosa que vostés no. Però clar, hi ha un altre
municipi, hi ha un altre municipi. Curiosament, fa pocs dies el seu alcalde va esta per aquí parlant i, a
més a més, company seu, bé, deu ser el cap, el senyor Colomer, Benicàssim. A que sí, Sr. Alcalde?
El Senyor Colomer va estar aquí i no li va preguntar si era legal ficar...? Perquè, clar, ell diu “El plan
Camps financiará un centro para mayores presupuestado en 3,6 millones” i, a més a més diu “centro
integral para mayores y centro de día en el solar de la antigua escuela infantil” i, a més a més diu “con
el objetivo de mejorar la oferta en servicios en cuanto a la atención para las personas mayores”. Àmbit
social. Vostés com no se’l creuen, vostés com no se’l creuen, això és el Pla Camps, això és el Pla
Camps. Volen més exemples? Senyor Beltrán, jo crec que li ho he dit ben clar. El ridícul, el ridícul és
espantós, el que estem fent és espantós. Mire, em pot dir de tot a mi, jo ho tolero. Però el problema és
que sap que no m'ho diu a mi, jo sóc l'espill del que representem al poble, l'espill del que representem.
Nosaltres representem una part de la societat i vosté falta a la veritat, vosté ridiculitza una part de la
societat. Que jo també lamento que faça igual que el senyor Balada, igual que la resta de regidors.
Quan manipulen han condicionat este projecte, perquè no han tingut mai voluntat de, de... treballar,
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potenciar els àmbits socials quan han tingut una oportunitat d'or, d'or. Però, clar, vostés per a què, per
a què una residència, per a què un centre de dia, per a què un taller ocupacional, per a què, doncs,
per a les persones necessitades. Mire si és senzill, té l'article, té els exemples aprovats i no he buscat
cap partit ni cap alcaldia del Partit Popular l'he buscat, és clar que m'ha tocat, m'ha tocat buscar no hi
ha tantes però m'ha tocat buscar. Dos, dos alcaldes socialistes, dos. Ridícul, Sr. Beltrán, Sr. Balada,
Sr. Romeu, ridícul fem en este saló de plens. Moltíssimes gràcies.
Sr. Alcalde.- Bé... un minut, d'acord.
Sr. Fontanet.- Per al·lusions del Sr. Balada. Bé, no li vull llevar experiència política, Sr. Balada, ni
tampoc el vull fer màrtir perquè es veu que vosté quan parla és perquè després el fem màrtir. I no vull
fer-lo màrtir perquè per a màrtirs ja tenim els sants i ja sap vosté el que penso jo dels sants i de
l'església, per tant no vull fer-lo màrtir. Però sí que li vull dir i no li vull llevar tampoc experiència
política perquè en té moltíssima més que jo, fa molts més anys que vosté està en política i espero que
no estiga molt més. De la manera que vosté parla i de la manera que vosté porta a terme moltes,
moltes coses. Bé, veig, i això sí que ho tinc cert que per a contar contes i per a contar historietes,
vosté no val. Perquè després de la tirallonga que ens ha fet aquí, després de les minimentides que ha
fet i ha contat, dons, ja li dic a vosté que no, que per a contar contes i historietes no val perquè
s'embolica i al final no sap ni parlar. I perdone que li ho diga, però és així i m'estic ficant amb vosté
perquè m'ha donat la sensació que vosté es ficava amb mi. Per tant, per aquí va. Sí que apostàrem
nosaltres, des de fa 2 anys i des que vam entrar aquí com regidor, jo, per tant, jo vaig apostar per
obres socials, cosa que vostés en el que porten de 4 anys de legislatura amb vosté com a alcalde i
ara 2 anys més, en obres socials ben poques. Nosaltres sí que apostem per una residència de tercera
edat. Però no, ja li ho hem dit, al lloc on vostés la volien col·locar, al costat de la via del tren, allí no.
Nosaltres, com sempre hem dit, la volem integrar al nostre municipi, al nostre poble. I sí que apostem
per un centre ocupacional, clar que sí. Perquè sí que això són obres socials, sí que això va
directament a sectors de la població als quals els fa falta realment. Perquè el cas, ara per ara, jo no el
tinc a casa meua, però hi ha molta gent que sí que té el cas i li puc assegurar que fins que no ho
passes no saps la necessitat que hi ha d'este centre ocupacional i d'esta residència per a estes
persones. Sí que sé que fan falta, que hi ha 25 places, hi ha 25 persones, 25 famílies al nostre poble
que els fa falta, els fa falta eixe centre ocupacional. Cosa que l'IVADIS està ocupat, totalment ocupat i
fan falta places. Clar que sí. I per això vam apostar, per això, perquè fan falta places i és una
necessitat per al nostre poble. Em pot dir vosté que serà comarcal, que serà en benefici de tota la
comarca, millor que millor, millor que millor. Però la necessitat també la tenim al nostre poble i
nosaltres apostarem per obres socials, vinguen d'on vinguen. Li ho vaig dir clar, a mi, la proposta, no
em vull ficar cap medalla, cap medalla Sr. Balada, no, no em vull ficar cap medalla. La feina que s'està
fent a este poble també cal dir que és gràcies a un partit que va recolzar este equip de govern. Perquè
si no, aquí estaria governant el Partit Popular, a este Ajuntament. Però nosaltres vam apostar per este
equip de govern, per vosté com a tinent d'alcalde, per vosté amb eixa remuneració que té i per este
alcalde. Vam apostar per això i per esta regidora de Turisme, per esta regidora de Cultura i no em
faça anomenar els altres regidors, per això vam apostar. Per tant, si es fan coses al poble és perquè
l'equip de govern ho porta endavant, clar que sí, eixa és la seua feina. Perquè vostés estan governant,
clar que sí, però amb el nostre recolzament en alguns projectes, perquè si no, vostés no estarien aquí,
eh?...
Sr. Alcalde.- Senyor Fontanet, li demano centrar-nos en el Pla Camps, el mateix que li he dit al
senyor...
Sr. Fontanet.- Sí, ens centrarem en el Pla Camps i ens centrarem en el que vosté vulga Sr. Alcalde,
d'acord. Doncs això, nosaltres recolzarem el Pla Camps que, perdone que li diga, no és el Pla Camps,
és el Pla Autonòmic, d'acord? I el recolzarem perquè és beneficiós per al nostre poble, perquè és una
injecció de diners de 5.600.000 € i, per tant, recolzarem totes estes iniciatives que s'han portat des de
l'equip de govern. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Sr. Balada.
Sr. Balada.- A veure, jo primer de tot, pensant com pensa vosté, parlaria amb els seus amics del PP i
plantejaria una moció de censura immediatament. Vull dir, tal com pensa vosté, jo és que no sé per
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què ens aguanta. Esta, la primera. Segona, digue’m quines mentides he dit jo en la història que he
contat perquè és l’única, real i verídica. A mi em poden dir... aprofitant que sóc el mentider major del
poble, que no sé què... tot el que vosté vulga. Però vosté sap que el que jo he contat és cert, i vosté
sap que el que vosté volia era una residència de la tercera edat i l'han voltat com sempre li volten i al
final se n'ha anat a un centre ocupacional que és comarcal i la competència del qual la té la
Generalitat Valenciana i els diners són dels diners de la dependència que envia el Govern de Madrid.
Vull dir, nosaltres, la residència l'hem d'exigir, de discapacitats, per descomptat que sí, però hem
d'exigir que la pague la Generalitat, que és la que ha de pagar-la perquè rep diners de la dependència
de Madrid i això vosté ho hauria de saber, que això no és experiència política, això és saber com
funciona l'administració. Esta és la primera qüestió. En tota la resta Sr. Fontanet, nosaltres fem el que
creiem que hem de fer, no el que vosté... perquè vosté és molt hàbil i moltes vegades es parla en
comissions; doncs, ara asfaltarem tal carrer. I surt; “el BLOC exige que hagamos tal calle”. Clar,
home, doncs, el carrer este es farà. L'altre dia, no sé què sortia... home el tema del riu, doncs si ho
fem tots els anys. El BLOC no exige nada. El BLOC pot demanar com demanen tots els ciutadans i es
fa el que es pot i quan es pot. Perquè moltes vegades, inclús, amb ganes de fer no es pot fer perquè
no hi ha partida o perquè en aquell moment no hi ha disponibilitat. I només per acabar, vull dir-li que
els projectes que han anat al Pla Camps, són projectes que Serveis Tècnics té de fa molt de temps.
Que no són projectes que s'han fet ara per al Pla Camps, el que passa és que com anàvem retardantnos per les maleïdes, anava a dir maleïdes o... les reunions que hi havia; que ara farem una reunió la
setmana que ve, ara, demà, una altra reunió, no feu res que estem preparant una reunió, i al final
s'han hagut de presentar els projectes que Serveis Tècnics tenia. Que tots fan falta, però,
indubtablement, entre ells, el que vosté vulga fer-nos, vosté i els seus amics del Partit Popular, que un
projecte seriós d'una residència, un centre ocupacional residència de discapacitats es puga fer en
tres dies. Sens dubte, això, a mi, em pareix demencial. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Sr. Beltrán, Sr. Juan.
Sr. Juan.- Ja, només per acabar de concretar, jo crec que ho hem deixat ben clar i ho he dit: nosaltres
hem treballat pel consens, hem treballat per l'aposta social, hem treballat en este àmbit i hem fet
esforç i hem malgastat el temps perquè vostés no ho han tingut en compte. Han intentat manipular,
han intentat condicionar, han retardat les Juntes i han anat deixant i ficant traves i obstacles a tots
aquells projectes, i ho he demostrat, a tots aquells projectes que hem anat proposant. I hi havia
majoria perquè vostés sabien que el BLOC volia recolzar-nos. Això és una evidència. La mateixa
evidència que quan es fiquen i incorren en el ridícul en dir que no hi ha res social, que no podia
entrar... I vull acabar de remarcar-ho, una altra vegada. Que torne a constar en l’acta. Apartado f), del
artículo 2, de la Orden del 26 de febrero. Molt claret ho diu. Perquè... clar, les dos propostes d'alcaldes
socialistes d'esta província, doncs, tampoc no valen. És a dir, apostar, que aposten, per residències,
per centres d'atenció a majors, per centres de dia... doncs, no. El Sr. Colomer no va venir aquí a
Vinaròs? Vostés no li van preguntar...? Tantes reunions que nosaltres hem intentat fer perquè això
tirés endavant. Sr. Beltrán, sí que van venir a criticar a tot el món. Però per a treballar... va venir el Sr.
Colomer i no li van fer una consulta? No li van fer una consulta? Van dir: com és que tu sí que fiques
una residència i nosaltres estem bloquejant-la perquè no vaja? Per favor. I usen vostés i no jo,
vergonya. Això és el que haurien de tenir, vergonya.
Sr. Alcalde.- Bé, aprofitant unes paraules que estan molt de moda...
Sr. Castejón.- Sr. Alcalde, ja he aixecat la mà tres o quatre vegades. El meu és mig segon. No... mig
segon, no vint minuts.
Sr. Alcalde.- Sr. Mariano és que...
Sr. Castejón.- No, no, qüestió... per al·lusions.
Sr. Alcalde.- D'acord, per al·lusions, per al·lusions.
Sr. Castejón.- Ja veurà com no faig polèmica en les meues declaracions. Jo, simplement, és a dir,
vull constatar, és a dir, puntualitzar-li només que de la primera reunió que vam tenir vosté i jo, és a dir,
ja li vaig marcar quina era la residència que nosaltres impulsaríem, és a dir, li vaig fer tota l'evolució.
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No diga la tercera reunió. A la primera vegada, el primer contacte ja era el que finalment ha sigut. És a
dir, només per puntualitzar això. I evidentment, tot el que acaba de dir, jo em sento realment
defraudat. Defraudat perquè com a diputat o com a membre d'esta Corporació des del primer moment
que vam intentar tirar endavant estos projectes, crec que el Partit Popular ha treballat amb la màxima
lleialtat amb l'equip de govern. Jo penso que això no es pot qüestionar. I si d'alguna manera no s'ha
tirat endavant este projecte concret de la residència de discapacitats i taller ocupacional, només hi ha
una de motivació, és que no hi ha hagut voluntat política per part de l'equip de govern. Tota la resta,
fiquen les excuses que vulguen. Fiquen les excuses que vulguen. No munten pel·lícules aquí de si
hem parlat amb una senyora, de si hem parlat amb l'altra... Tot això, evidentment, són cortines de fum
per no marcar l'autèntica realitat. No tenien la voluntat política com vosté mateix, Sr. Beltrán,
divendres va dir: “nosaltres no podem recolzar este tipus de residència”. Busque les excuses en un
altre lloc, vaja amb la veritat, però no em diguen que no era possible. Possible, si hi hagués hagut
voluntat política per part de l'equip de govern...
Sr. Alcalde.- D'acord, Senyor Castejón...Ha anomenat el Sr. Beltrán. El que es referia el Senyor
Beltrán, jo no estava en la reunió, era en base al fet que no estava definit este tipus de residència en
el període de temps que ens estàvem movent, en les consultes que s'havien fet i en els nostres
tècnics. Per este motiu crec que va dir això. I res més. I punt. I vull deixar-ho per acabat. Per
concloure, la veritat és que avui en eixe punt, que era un punt d'alegria, perquè d'alguna manera se
suposa que es gestionaran quasi sis milions d'euros en obres, per part de la Generalitat, que bona
falta fan, que bona falta fan. En tres anys, eh? no en un any. Perquè quan es parla de... perquè això
no és una competitivitat, que donen més diners que el Pla de Fons Municipal, escolte, el xec encara
no ha arribat a l'Ajuntament ni arribarà tampoc. I el de Sabater ja està al sac i ben amarrat. Per tant, hi
ha unes diferències clares. Però jo volia començar en esta frase que està de moda, precisament de la
Sra. Isabel, l'esposa de Don Francesc Camps; “el Partit Popular se n'ha passat vint pobles”. Jo diria
cent vint pobles. És a dir, al llarg del debat jo n'he apuntat alguns perquè si haguéssem de recopilar
tots els que se'ns diuen, perquè aquí ja s'han acabat els màrtirs i els sants. Jo només vull que la
ciutadania de Vinaròs compare els qualificatius insults que diu el PP en esta pàgina i l'article del Partit
Socialista que està parlant de futur de Vinaròs, d'industrialització. No anomena absolutament per a res
al PP. Però clar, en temes d'industrialització, en temes de desenvolupament del nostre poble i en
futur, el PP és el partit del no. És el que no vol intervenir i vol posar totes les traves. Per tant, ni parla
en els seus articles del mercat, ni parla de la variant, ni s'ha alegrat que hagen arribat quasi 15 milions
d'euros per a acabar l'obra del passeig. De tot això, no li importa res. L'únic que li importa és la foto i el
màrtir. Aquí, de màrtir ja va haver-hi un, del seu partit. I bé que ho va pregonar. Vull dir, no intente
repetir la jugada. Perquè torno a repetir, aquí no hi ha ni un insult. També hi ha alcaldes del Partit
Popular. En esta intervenció d'avui: manipuladors, enganys, no han treballat, intolerants, insultadors,
mal caràcter... jo que sé les que es diuen. Si quan comencés a fer el meu discurs enumerés... que
màrtir que sóc. Això, la gent ja és suficientment intel·ligent i ja en este poble, afortunadament, i ho diu
Javier Balada, tots ens coneixem. Però clar, clar, el Pla Camps crec i ens ho creiem que té una
finalitat. La finalitat la veurem al final. En una de les intervencions, no sé de part de qui ha sigut, ha dit
que encara no estaven els diners. Però és que al final de la història tornarem a parlar en este ple.
Perquè podrà passar, i ho anticipo, que si al final no arrepleguen els diners i no es poden fer algunes
coses, de qui serà la culpa? De Sabater. I esta és la jugada, és a dir, es presenta un projecte des del
Govern Central i llavors, la Generalitat diu (allò que els agrada al Partit Popular) per a macarró,
nosaltres. I llavors presenten de pressa i corrents un altre pla. El Pla Camps, sense finançament. És
que no n’hi ha, de finançament. Estan esperant que les transferències del Govern Central arriben per
finançar això. Clar, quan els donaran 800 diran que són 1.000, i quan els donaran 1.000 diran que són
1.200, i quan els donaran 1.200 seran 1.500. No hi haurà mai prou. Mai hi haurà prou. I sempre, i això
és el que hem d'intentar descobrir, és quina serà l'excusa per a no fer les coses. Vostés parlaven, el
Partit Popular, d'alcaldes socialistes, doncs bé, dijous 23 d'abril el nostre benvingut poble veí,
Benicarló, va provar les obres “Urbanización de la avenida Yecla, construcción de un aparcamiento
subterráneo, remodelación del vial Cesar Cataldo, plan que no incluye esta”... i finalment, una altra
obra. Totes obres d'infraestructures públiques. El meu amic Marcelino Domingo és un digne
representant del Partit Popular. Però és que a Castelló és més forta. El titular es: Castellón financia
con los planes especiales, obras que el Consell ha incumplido por la vía ordinaria: la ronda oeste y la
remodelación del acceso sur. D'un total de 36 milions d'euros que els toquen, inverteixen 29,5 en això.
Part del Pla Sabater, part del Pla Camps. Per a finançar una obra pública. És a dir, cada municipi i,
respectables tots, en base a les necessitats, els projectes que tenen, etc, és en el que inverteixen.
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Però aquí hi ha una segona jugada última. És un digne projecte, l'estació d'autobusos, per descomptat
que sí. Però és que no em cansaré de dir-ho: un projecte necessari. Com el partit Popular reconeixia
l'any 98, que ja havia gestionat 180 milions de les antigues pessetes, l'any 98. I ara, deu anys
després, el 2008, després d'onze anys d'incompliment per part de la Generalitat Valenciana en mans
del Partit Popular, es vol incloure dins d'este pla. S'han de tapar les vergonyes de tot el que no s'ha
invertit a Vinaròs... perquè... que jo sàpiga, fins ara, les competències en benestar social les té una
conselleria, que és la Conselleria de Benestar Social. O és que no hi ha Conselleria de Benestar
Social? Però clar, hem de firmar conveni, com vam firmar per al Punto de Encuentro. D'acord? I hem
de pagar i hem de construir la xicoteta Generalitat i després hem de venir a fer-nos la foto amb la
consellera. Ja està bé, ja està bé d'esprémer l'Ajuntament i el poble de Vinaròs, ja està bé. És a dir,
sobre la residència de discapacitats estem tots totalment d'acord en el fet que és necessària. Però jo
crec que alguna, alguna competència, que les té totes, tindrà la Conselleria de Benestar Social per a
construir esta residència. Esta i unes altres. Esta i unes altres. Jo, la veritat, és que, d'alguna manera,
m'he sorprés. Dic; vaig a veure si la nostra Conselleria construeix alguna residència semblant o
pareguda a la que demanda del nord de la província de Castelló. I veig en els pressupostos
d'enguany, en els de 2008, que Segorbe y Vila-real; residencia de discapacitados psíquicos y tal y
cual. I dic; home, estos ja l’any 2008... Però clar, com jo recopilo, me'n vaig al 2004 i estos dos
mateixos projectes també anaven al 2004, i van al 2008, i van al 2009. I és, és la forma vergonyosa
del Partit Popular, de governar el Partit Popular. És a dir, un projecte l'arrosseguem, l'arrosseguem i
després quan estem en un carreró sense sortida, repetim projectes aquí. Esperem, esperem amb tot
el desig contradient totalment el que en esta mateixa pàgina es diu: el Señor Romeu y Balada
desprecian 1.000 millones de las antiguas pesetas (ni un cèntim de les antigues pessetes. Amb tot el
que ens deuen, com hem de dilapidar un cèntim?) que vienen a nuestra ciudad (a la nostra ciutat no
ve ni un euro, són de gestió per mitjà de la mateixa Generalitat) por el simple motivo de que quien nos
los da es la Generalitat Valenciana. Això ho escriu el Partit Popular. I això és mentida, com s'està
demostrant en este plenari, en el qual hi ha uns projectes que ara, que ara la pilota torna cap allà.
Esperem que siguen un èxit, que es porten a terme estes actuacions i que, bé, continuarem... com
s'ha dit en les altres intervencions, demandant, preparant i proporcionant tots els mitjans possibles per
a la residència. I que, almenys, doncs, per una vegada, tinguem alguna cosa d'èxit en estos projectes.
I vull que quede clara una cosa, d'aquella primera reunió que vam omplir una llarga tira de projectes,
n'han caigut molts. És a dir, no han caigut només els del Partit Popular, han caigut del Partit de
Vinaròs Independent, han caigut del BLOC i han caigut del Partit Socialista. Evidentment que sí, però
que a l’hora de presentar-los i estar el dia i l'hora, doncs s'ha condicionat en eixe sentit. Però de tots
els grups, han caigut, de projectes. No n'han caigut d'un partit només. A votació.
Sotmés l’assumpte a votació, l’anterior proposta d’acord de l’Alcaldia queda aprovada per unanimitat.

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 de Hisenda de data 22 d’abril de 2009.
Atés l’informe-proposta emés per la TAG de Rendes:
“INFORME-PROPUESTA DE RENTAS
En relación con el expediente de establecimiento y ordenación de precios públicos, en cumplimiento
de la Providencia de Alcaldía de fecha 21 de abril 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.

14/15

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.
TERCERO. Dictaminada favorablemente, la anterior propuesta, fue desestimada por acuerdo
plenario de 10 de febrero de 2009.
CUARTO. De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2009 se requiere a
los servicios económicos del Ayuntamiento para que elaboren una nueva ordenanza, que modifique
la anterior propuesta variando la tarifa a 1,00€/hora.
QUINTA. Con fecha 20 de abril de 2009, y de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha
17de abril de 2009, se ha elaborado de nuevo por Intervención, Memoria económico-financiera y se
ha redactado la correspondiente Ordenanza.
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, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 11 abstencions (10 vots PP i 1 vot
BLOC).
S’aixeca la sessió a les14:00 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
L’alcalde

El secretari acctal.
Jordi Romeu Granados

Jorge Romeu Llorach
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