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14 / 2009 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE JUNY DE 2009.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia nou de juny 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, I els següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN  
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 14-04-09 I 11-05-
09.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 14-04-
09 i 11-05-09, que prèviament s’han distribuït a tots els membres, juntament amb la convocatòria i 
l’ordre del dia de la present sessió. 
 
La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació als esborranys 
de les actes assenyalades. 
 
D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 14-04-
09 i 11-05-09. 
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2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DE CONFORMITAT 
AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE NOVEMBRE.- D’acord amb el 
que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i regim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte del 
llistat-relació de data maig de 2009 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponents al mes d’abril de 2009. 
 
Així mateix, es dóna compte del decret de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2009 de proclamació de les 
dames i reines de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2009. 
 
 
 
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE VENDA DE SOBRANT DE VIA PÚBLICA CAPSADES 8D.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 4 de maig de 2009. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 378/2009 de 11 de maig de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per la Presidència d’Urbanisme: 
 
“VISTO el estado de tramitación en que se encuentra el expediente seguido para la venta del 
sobrante de vía pública en calle Capsades nº8D a favor de Fernando Penacho Arillo y Alberto 
Esteller Llorach. 
 
Resultando que el pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2.008, acordó 
dar de alta en el inventario de bienes e inscribir en el registro de la propiedad el citado sobrante de 
vía pública. Dado de alta bajo el nº 217. 
    
Resultando que el sobrante de vía pública se ha inscrito en el registro de la propiedad, en el tomo 
2.240, libro 725, al folio 75, finca 42.422. 
 
Resultando que los interesados han manifestado su voluntad de adquirir por el precio acordado por 
el pleno. 
 
PROPONGO  
 
Vender el sobrante de vía pública sito en calle Capsades 8d, inscrito en el registro de la propiedad, 
en el tomo 2.240, libro 725, al folio 75, finca 42.422. a Fernando Penacho Arillo y Alberto Esteller 
Llorach en su condición de propietarios colindantes por el precio de 4.744, 44 euros. 
 
Facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos a tal fin.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES 
INSTAL·LACIONS I OCUPACIONS A LA VIA PÚBLICA DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa de Governació de data 3 de juny de 2009. 
 
Atesa la proposta de la regidora de Governació: 
 
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE GOVERNACIÓ 
 
En relació a l’Ordenança Reguladora de les Instal·lacions i Ocupacions de la Via Pública, aprovada 
inicialment pel Ple de la Corporació en data 14 de març de 2001 i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 7 de juliol de 2001. 
 



 

 3/18

Atesa la necessitat de conjugar l’ús ordenat del domini públic, amb les possibilitats dels ciutadans 
que han de realitzar inversions en aquest, PROPOSO 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora de les Instal·lacions I 
Ocupacions de la Via Pública, que consisteix en la supressió de l’apartat 2 de l’article 47 i que 
literalment diu: “2.- Como norma general, tampoco se autorizará la instalación de mesas y calzadas 
excepto en las calles peatonales y de tráfico denso, sin perjuicio de lo determinado en el apartado 
siguiente”. 
 
2. Obrir un període d’exposició pública de trenta dies amb la prèvia publicació de la modificació 
al BOP i Tauler d’Edictes. Durant aquesta termini les persones interessades podran presentar 
reclamacions i suggeriments a l’expedient. Si no se’n presenta cap, s’entendrà definitivament aprovat 
l’acord fins aleshores provisional.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova per majoria la proposta d’acord, amb 11 
vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 abstencions (PP). 
 
 
 
5.- PROPOSTA SOBRE ADJUDICACIÓ DEL NOM DEL CARRER CEMENTERI AL CARRER 
EXTRAMURS MARIA AUXILIADORA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de 
data 12 de maig de 2009. 
 
Atés l’informe proposta emés per l’encarregada del negociat d’estadística de data 7 d’abril de 2009. 
 
Se sotmet a aprovació la següent proposta: 
 

• S’adjudique el nom del carrer del Cementeri al carrer Extramuros María Auxiliadora.  
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
6.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
 
DE 1.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ SOBRE LA PETICIÓ D’IMMEDIATA 
PARALITZACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC FUNCIONAL DE LES EOI PER PART DE LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de 
l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Educació de data 5 de juny de 2009. 
 
Atesa la proposta de la regidora d’Educació: 
  
“MªJosé Ferrer Redón , Regidora d’Educació i membre del Grup Socialista a l’Ajuntament de Vinaròs 
, en el seu nom i representació, presenta per mitjà del present escrit al Ple la següent  
  
     PROPOSTA  
 
És notori el protagonisme que ha adquirit darrerament el tema de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) tant 
als mitjans comunicació local com en altres àmbits ( provincials o de la Comunitat ) . En relació a 
aquest tema sembla que s’ha produït una presa de pposició per part de molts dels agents que hi 
tenen implicació (equip de govern, partits amb representació municipal , altres sense representació a 
nivell local ; també altres municipis i fins i tot la Conselleria responsable del servei). Algunes 
d’aquestes prese de posició van aparentment en la mateixa direcció potenciar-les , fer-les més 
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pròximes i augmentar-ne la disponibilitat , però altres decisions no tant sols es desvien de la voluntat 
de potenciació , sinó que tendeixen clarament a la seva reducció o la simple desaparició . 
  
El detonant d’aquesta proposta , que no l’únic motiu ha estat un escrit adreçat al Sr. Alcalde i a la 
responsable de l’àrea d’educació que tot seguit es reprodueix , que lluny de visions partidistes 
mostra l’estat d’ànim de l’alumnat i el professorat , davant una sèrie de mesures que condemnen les 
EOI, i en aquest cas concret a l’aulari de Vinaròs, a la seva pràctica desaparició. 
Aquest escrit mostra el clamor popular i el sentir de la ciutadania, enfront d’una sèrie de mesures 
(reglament orgànic funcional ) que es contradiuen amb la manifestada voluntat d’ampliar o fins i tot 
dotar la nostra localitat d’una escola oficial i no sols d’un aulari depenent d’una altra EOI. 
   
“ Ilmo Sr. Alcalde / Concejal de Educación  
  
Alumnado y profesorado de la Escuela de Idiomas de Castellón , en su aulario de Vinaròs desea 
expresarle su malestar e inquietud por la propuesta de regalamento Orgánico y funcional (ROF) que 
pretende implantar la Conselleria d’Educació con el objeto de regular el fi¡uncionamiento de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunitat Valenciana. 
  
Entre otras muchas medidas que atentan contra la calidad de la enseñanza de idiomas ( como la 
doble matriculación , que supondrá comenzar el mismo curso dos veces en octubre y enero ), la más 
preocupante por su inmediata repercusión sobre el alumnado es el establecimiento de unas ratios 
mínimas para poder constituir un grupo , es decir , si no se alcanza el número de alumnos que marca 
este reglamento, y que es de , por ejemplo , 20 alumnos para los idiomas que se imparten en este 
aulario en su nivel intermedio , no se autorizarán las clases. 
Pensamos que este hecho , ya de por sí , constituye un agravio comparativo ya que se establece la 
misma ratio para escuelas como Valencia , que atiende a una población de una millón de habitantes 
y aularios como el de VINARÒS que es la única opción de estudiar idiomas que tienen los habitantes 
de la comarca del Baix Maestrat que cuente con una población aproximada de 25.000 personas . 
La entrada en vigor de este ROF supondrá que los aularios de la EOI están condenados a 
desaparecer de manera inmediata , privando a la mayoría de la población de la provincia de 
Castellón de acceso a las enseñanzas de idiomas . 
En vista de todo ello , desearíamos manifestar lo siguiente : 
  
1. 1.   La obligación de la Administración pública es potenciar y facilitar el aprendizaje de 
idiomas , y más en esta época de crisis que padecemos , ya que el conocimiento de idiomas es una 
medidas que permite a nuestras empresas competir con ventaja en los mercados internacionales , lo 
que es clave para la recuperación económica. 
  
Para conseguir este objetivo , resulta básico potenciar las lenguas emergentes . El inglés sólo nos 
basta . 
  
Los criterios de oferta en las EOI no pueden basarse simplemente en números , sino en dar servicio 
al ciudadano y enseñanza de calidad . La aprobación de este Reglamento supondría un importante 
recorte en ambos aspectos . 
  
Es por todo ello que le rogamos que adopte las medidas que considere oportunas para garantizar 
que el alumnado de VINARÒS pueda seguir recibiendo la enseñanza de idiomas que se merece y 
que solicite a la Conselleria d’Educació la no aplicación de este Reglamento. Estamos seguros de 
que con ello ofreceremos a la sociedad la posibilidad de mejorar sus expectativas de futuro así como 
un instrumento para el enriquecimiento sociocultural de toda la población . 
  
Atentamente 
Profesores y alumnos del Aulario VINARÒS de la EOI de Castellón. “ 
  
A aquest escrit sols resta afegir que son els fets i no les paraules , els que mostren la verdadera 
voluntat de potenciar o per contra reduir a la mínima expressió un determinat servei. 
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Com que des del grup socialista s’han fet totes les accions posibles per a la potenciació i la 
instal·lació de l’EOI a Vinaròs , proposem al Ple el següent 
  
ACORD 
   
PRIMER . Demanar la immediata paralització del Reglament Orgànic Funcional de les EOI per 
part de la Conselleria d’Educació , ja que suposa sense cap mena de dubtes la reducció a la mínima 
expressió dels cursos que s’imparteixen a la nostra localitat. 
  
SEGON. Que la Conselleria faci efectius els acords amb l’Ajuntament de Vinaròs per tal de 
convertir l’aulari amb una EOI, al proper curs amb aulari provisional, per en un futur constituir una 
seu definitiva . Demostrant d’aquesta manera amb fets que s’aposta per l’ensenyament d’idiomes 
com una eina de progrés i de qualitat per als ciutadans de la nostra localitat i el seu entorn més 
proper.“ 
 
 
A continuació es transcriuen totes les intervencions d’este punt a petició del Sr. alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Sr. Fontanet.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. alcalde. Em reservo el torn de paraula per a després dir la nostra opinió.  
 
Sr. Alcalde.- Sra. Ferrer. 
 
Sra. Ferrer.- Bé, gràcies Sr. alcalde. Simplement he de dir que esta proposta ve per un escrit que es 
rep a la regidoria d'Educació per part de l'alumnat i el professorat de l'aulari que tenim en extensió a 
l’E.O.I. de Castelló d'aquí de Vinaròs. Això fa referència a què, segons pareix, s'intenta aprovar un 
reglament d'organització funcional, en el qual pareix que diga que....pareix, no, vull dir quasi està 
segur, que haurem de tenir un alumnat de vint en el moment en el qual farem la iniciació dels grups. 
Vull aclarir, perquè sí que és veritat, que quan estarem en nivell bàsic, primer requereix dels vint i 
segon pareix que ens l'haguen de mantenir. En un principi, simplement, recolzar la proposta que fan 
ells. Penso que això no és anar en favor de l'Escola Oficial d'Idiomes, imagino que si tenien 
contemplat el fet d'instal·lar l'Escola Oficial d'Idiomes, m'és igual Vinaròs, Benicarló,... per donar pas 
a tota la gent perquè puga accedir a aprendre els idiomes com li toca, en una escola oficial, el que no 
és normal és que al mateix temps s'intente reduir el grups. Perquè com tot el món sap, una població 
com Castelló o València es pot permetre, a la millor, tenir grups en idiomes. Està clar que l'anglés 
aquí a Vinaròs es conservarà i imagino que, bé, es lluitarà perquè es conserve. Però hi ha altres 
idiomes que no són vertaderament.... potser de primer nivell, com puga ser l'alemany, que ja durant 
aquest curs ens ha costat molt aconseguir el nivell... el primer curs de nivell intermig i no l'han pogut 
aconseguir, simplement perquè teníem tretze alumnes i necessitàvem quinze. Vostés em dirà a mi si 
ara passàrem a necessitar vint, ni alemany, ni italià, i molt justament es podrà donar el francés. Crec 
que això és un retrocés i més per a una població que en principi des de l'any passat s'està treballant 
o s'ha estat en conversacions per poder tenir aquí la seu oficial de l'Escola Oficial d'Idiomes i deixar 
de ser una extensió o l'aulari, com es diu oficialment, doncs simplement és això. No ens afecta 
simplement al poble de Vinaròs, afecta Benicarló. Ells tindran el mateix problema que nosaltres. Ells 
només tenen anglés i francés. I suposo que inclús pot afectar, perquè tinc els números de Vila Real, 
que en principi es pensen que ja tenen l'Escola Oficial d'Idiomes, i jo amb els números que tinc de 
l'any passat de matriculació, realment crec que seguiran sent un aulari extensiu i, a més a més, 
sense els idiomes que ells demanen. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sra. Ferrer. Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Sr. alcalde. Pensem que esta moció ve donada perquè vostés quan la van 
preparar o la van estar preparant, doncs, ja devien tenir l'escrit que este matí en roda de premsa 
l'alcalde ha fet públic; ja no venia en este curs l'Escola Oficial d'Idiomes. He de dir-li en primer lloc 
que ens agradaria conéixer qui firma este escrit, a qui representa. Sabem que ens fica aquí que és 
de l'alumnat, però quin alumnat? Tots els alumnes, en una comissió, és a dir, els representants? Ens 
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agradaria conèixer-ho. En segon lloc també m'agradaria dir-li que el més lògic d'una regidora 
d'Educació, i li ho he de dir així, amb el màxim respecte possible, el que ha de fer és informar-se. 
Com ens està dient: pareix, pareix que es va un reglament, pareix que... Anem a veure. Vosté ha 
anat i s'ha informat a la Conselleria del que s'està tramitant? Això és molt senzill. Quantes vegades 
s'ha ficat en contacte en la Conselleria d'Educació per saber com van estos temes? No sols este, 
dels cursos i dels idiomes, sinó com està    l’E.O.I. Quantes vegades ha anat a la Conselleria 
d'Educació per interessar-se per       l’E.O.I.? És una cosa que hauria de contestar. Mire, no podem 
paralitzar res que no estiga aprovat. Es que no hi ha res aprovat, no hi ha cap reglament de 
funcionament, no hi ha cap. Vosté sap el que s'està fent? Des de la Conselleria, el que s'està fent és 
reunir-se amb totes les Escoles Oficials d'Idiomes, reunir-se amb totes i crear un reglament de 
funcionament que siga coherent, compatible i, sobretot, que optimitze els recursos. En primer lloc he 
de dir-li que tot això, vol que li diga per què naix? Naix perquè hi ha una llei orgànica d'educació, la 
L.O.E. Sap qui la va fer la L.O.E., no? I diu com s'han de regular estes escoles. Ho sap això també? 
Per tant, hi ha... no em cabotege que sap que és així i si no és perquè no es vol informar. La realitat 
és que s'està actuant conforme marca la legislació i les instruccions de les lleis que hi ha en este 
tema. Exactament així. Mire, si realment s'hagués informat a través de la Conselleria el primer que 
sabria és que no es pensa fer res que no estiga consensuat amb totes les Escoles Oficials d'Idiomes 
i res que no passe per consensuar-ho també amb els sindicats. Per tant, encara no hi ha cap de 
reglament aprovat. I hi ha de passar tots eixos filtres. Les negociacions estan en marxa. Sap quantes 
hi ha en marxa? Ja s'han reunit pràcticament quatre vegades, quatre vegades, amb les Escoles 
Oficials d'Idiomes. No amb els aularis, amb les Escoles Oficials d'Idiomes. D'acord? Després li he dir 
una cosa que crec que és molt important. Pensem que... i així se'ns ha informat perquè nosaltres sí 
que ens interessem i ens informem, que  no hi ha cap idioma que deixen d'impartir, ni un sol, en totes 
les capitals de província, ni un sol, encara que hi haja un sol alumne. No té res que veure els ratios 
que vosté està dient. I amb els aularis, i amb els aularis, i si hi ha una mica de silenci per part del 
públic ho explicaré... amb els aularis el que es pensa fer és optimitzar els recursos, el professorat val 
molts de diners. I ja li estic dient que no és normal, no és normal que s'haja de mantenir, quan hi ha 
dos municipis, dos municipis tan pròxims com Benicarló i Vinaròs, en el qual hi hagen cinc alumnes 
de francés a Vinaròs i set alumnes, per exemple, a Benicarló. O en alemany hi hagen tretze a 
Vinaròs i deu a Benicarló. El més normal és que aglutinem i fem optimització dels recursos perquè és 
la forma més eficient de dur a terme. Però li diré més, la pretensió de la Conselleria i així ho 
demostren les dades, perquè si se'ls hagués mirat ho sabria, ha augmentat des del 2003 fins ara en 
un 56%, en un 56%. Es més, vosté, i després en parlarem del segon punt, vosté sap que es creen 
noves Escoles Oficials d'Idiomes, en tota la comunitat, hi ha un número d'escoles que es creen. 
Primer punt important, vol dir que augmenta. Segon punt, en cap moment i en cap lloc es diu que 
van a desaparèixer les delegacions i els aularis, dependents de les Escoles Oficials d'Idiomes, en 
cap moment. Vull dir, per tant, qui li està dient que no podrem impartir un idioma en el nostre 
municipi? No li ho està dient ningú, encara. Per tant, li ho reitero, hi ha onze idiomes que 
s'imparteixen a la Comunitat Valenciana en l'Escola Oficial d'Idiomes. I aquells que tenen capacitat 
per a poder tenir professorat, es fiquen en marxa. I vosté sap de sobra, i això sí que veig que ho ha 
reconegut, que una vegada que es comença un cicle encara que quede un alumne, es manté perquè 
té el dret de continuar. Se li ha de donar continuïtat. Així està marcat, per tant, pensem i li ho dic 
sincerament, i esta és la nostra perspectiva, això és una oportunitat i vostés el que busquen és 
l'oportunisme per sortir al pas, per dir que realment vostés es preocupen per l'educació. Però jo crec 
que les preguntes importants que ha de contestar són les primeres que li he fet. Quantes vegades 
s'ha interessat? Mire, i ara voldria parlar un poquet del segon punt. En la mateixa moció, és que és 
inacceptable que vostés ens diguen; com que des del grup Socialista s'han fet totes les accions 
possibles per a potenciar, per a la potenciació i la instal·lació de la E.O.I. a Vinaròs, vosté això s'ho 
creu? Portem deu mesos, és a dir, ... Mire vosté, el 4 d'abril nosaltres vam denunciar públicament en 
roda de premsa, el 4 d'abril, que per passivitat o per deixades a este equip de govern provablement 
perdríem l'Escola Oficial d'Idiomes per a este curs. I ho vam anunciar el 4 d'abril. Per què ho vam 
anunciar el 4 d'abril? Perquè és justament el contrari del que vosté ens fica aquí. Justament el 
contrari. Des del juliol de 2008, des del juliol vostés no han fet ni una sola acció perquè això siga una 
realitat. I li ho demostraré, i li ho demostraré. En segon terme. El mateix 14 d'abril, plenari d'este 
Ajuntament. Porto l'acta, porto l'acta. Vosté sap les preguntes que jo li vaig fer al Sr. alcalde, se'n 
recorda? O vol que li les llisca? Li vaig preguntar. El Sr. Fontanet també li va fer preguntes al voltant 
de l’E.O.I. Li vaig preguntar si coneixia el terminis, com estava per a poder ficar en marxa este futur 
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curs l'aulari amb la nova Escola Oficial d'Idiomes. Sap que em va contestar el Sr. alcalde? Vol que li 
ho diga? Sap que em va contestar? Ja li contestaré el mes que ve. Sap que els vaig fer un oferiment 
a tots els grups i en concret a l'equip de govern per tenir una reunió amb la Conselleria, urgent, que 
havíem demanat per interessar-nos i saber... aquell mateix divendres després del 14 d'abril, per 
saber en quina situació estava l'Escola Oficial d'Idiomes futura  a Vinaròs. I sap que em va 
contestar? Ja li contestaré. És a dir, d'aquí al divendres no em podia contestar. Si venia, no venia, si 
delegava en algun portaveu,... L'únic que va agafar el testimoni i vam anar a interessar-nos de la 
situació que hi havia, és a dir, els únics, els dos grups de l'oposició. Esta és la seua forma d'entendre 
el treball, com m'està dient aquí, que han fet totes les accions possibles, totes? Vostés no n'han fet ni 
una, ni una. Això van venir a oferir-li-ho. Van venir a oferir-nos-ho a este municipi, amb el compromís 
que assumim tots els grups polítics. I així ho vam signar. Tots. Perquè nosaltres sí que ens ho 
crèiem, nosaltres sí que ens ho crèiem. A partir d'ahí se'ns va dir; fiquem en disposició un aulari, 
fiquem en disposició un aulari, perquè este pròxim curs (perquè en aquell no donava temps, en el 
2008 no donava temps) per al pròxim curs ens van dir, fiquem en marxa un aulari per a fer la nova 
Escola Oficial d'Idiomes, la seu, l'inici de la seu. Mire, si la voluntat hagués sigut tan gran de ficar en 
marxa esta Escola Oficial d'Idiomes, no haguessen esperat que el dia 4 nosaltres anunciàrem la 
passivitat i que la podrien perdre, i encara van esperar un mes més per a fer una modificació, que 
encara no havien fet res més. No haguessen esperat perquè en pressupostos vostés ja haguessen 
consignat una partida pressupostària per a dotar de suficients recursos per al moment que 
haguéssem de fer el lloguer d'este local. I no ho van fer, i ho sabien des del juliol. Mire si van 
treballar pel tema, mire si van treballar. Des del juliol, passivitat. Totalment en stand by. Segon tema; 
si realment haguessen fet això, el primer que haguessen fet després d'aprovar pressupostos (que 
venien abans d'acabar l'exercici 2008), vostés haguessen comunicat a la Conselleria que ja 
disposaven dels recursos financers per a ficar en marxa el local. Segona, quan haguessen firmat un 
conveni d'arrendament en un lloguer, vostés haguessen comunicat que també les tenien en marxa i 
haguessen pogut fer les obres. És que no han fet res. És que no veu que ho han fet res? I ara em diu 
que des del grup socialista s'han fet totes les accions possibles per a potenciar esta futura Escola 
Oficial d'Idiomes? Mire, jo crec que és de vergonya, jo crec que és de vergonya. Vosté sap... 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan, porta dotze minuts en el primer torn d'intervenció... 
 
Sr. Juan.- Provablement crec que no hi haja ni temps ja de... no val la pena seguir parlant d'este 
tema. 
 
Sr. Alcalde.- El que vosté vulga, el que vosté vulga. Ho dic perquè té dos torns més. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies. Jo crec... 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Fontanet... Continuava?  
 
Sr. Juan.- No, home, no. 
 
Sr. Alcalde.- Continue, continue, continue, no l'havia vist. Continue, continue. Senyor Fontanet. 

 
Sr. Fontanet.- Gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres sí que entenem el que és esta proposta, una 
proposta que veiem que ha vingut per la part del professorat i per la part de l'alumnat, i que veiem 
que és una proposta d'intencions per veure quina és l'opinió d'este plenari i dels grups que 
componem este plenari. Per tant, llegint l'exposició de motius que ens fan l'alumnat i el professorat, 
doncs bé, entenem que han d'estar preocupats i per tant recolzarem estos acords que es porten en 
este plenari. I ho direm i ho recolzarem perquè sí que entenem, i nosaltres ho tenim claríssim, que... 
bé, anirem on haguéssem d'anar i parlarem en qui haguéssem de parlar, i visitarem totes les 
Conselleries i direccions que haguéssem de visitar pel benefici del nostre poble. I a nosaltres no ens 
cauen els anells per anar amb uns o els altres, perquè sempre ho hem dit que si estem aquí estem 
per treballar pel nostre poble. I en este cas, en el tema de la E.O.I., com ja saben, a oferiment del 
portaveu del partit Popular sí que vam agafar eixe testimoni i vam baixar a la Direcció General de 
Centres Docents, on ens vam reunir i sí que vam poder saber de viva veu en quin procés estava esta 
Escola Oficial d'Idiomes. I vist eixa reunió i vist el que ha passat fins ara, doncs bé, nosaltres sí que 
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tenim clar que sí que apostem per esta E.O.I. al nostre poble. Jo sí que m'ho crec, este projecte, que 
ha de venir al meu poble. I farem tot el possible perquè vinga al meu poble, al nostre poble. I crec en 
eixa obligació de les administracions, tant local com autonòmica, d'apostar, potenciar i facilitar 
l'aprenentatge d'idiomes. I en això estarem tots. Doncs eixe és el barco que hem d'agafar tots. 
Potenciar i facilitar l'aprenentatge d'estos idiomes. I amb això ens tindran tant uns com els altres. Per 
tant, nosaltres recolzarem esta iniciativa perquè encara que són les primeres reunions que s'estan 
fent per veure com s'acaba al final este reglament orgànic funcional. Que sí que és cert que l'alumnat 
i professorat d'esta comarca ha d'estar preocupat perquè si pugen les ratios de 15 a 20 en alguns 
cursos, doncs serà molt més difícil tenir estos aularis aquí al poble. Per això nosaltres també 
recolzem esta iniciativa, perquè veiem la preocupació de l'alumnat i del professorat. Però com ja he 
dit abans, estem o hem d'estar tots en el mateix barco, anar on haguéssem d'anar perquè esta E.O.I. 
finalment estiga a Vinaròs. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Senyora Ferrer. Tres minuts. 
 
Sra. Ferrer.- Sí. Primer que res, agrair-li al senyor Fontanet que la vote a favor i dir-li també que no 
és només l'alumnat de la província de Castelló. Pot entrar a l’E.O.I. de Castelló, de València, 
d'Alacant. Per desgràcia no som la comunitat del costat, Catalunya, que tenen moltes E.O.I., 
nosaltres les tenim contadetes. Però està tot l'alumnat i tot el professorat. I ara, si em permet, Senyor 
Juan, entraré les preguntes si  puc aconseguir posar l'ordre que vosté m'ha donat. En principi, vosté 
té igual que jo la proposta on va l'escrit que està signat i ho posa clarament, professors...(en castellà) 
profesores y alumnos del aulario Vinaròs de la E.O.I. de Castelló. Qui són? Doncs tota la gent que 
tenim a l'extensió. Ah! Noms i cognoms? Doncs ja li deixaré... els demanaré als professors que em 
firmen amb nom i cognoms perquè vosté, llavors, s’ho crega. Això per una part. Segona. No li 
permeto en cap moment que diga que no s'ha fet res des de la Regidoria d'Educació. Vosté té uns 
regidors aquí, que venen a les comissions, saben que podem tirar deu mesos enrere, d'acord?, es va 
parlar pel tema de l'alemany en el Sr. Josep Sanz, inspector de les E.O.I. de Castelló, en el Sr. Josep 
Vilar, que és el director Territorial, per si no ho sap, i per descomptat en el Sr. Francisco Baila. 
Sempre que he volgut, he parlat. No fa falta anar ni a Castelló ni a València. La disposició del Sr. 
Francisco Baila ha sigut des d'un principi, perquè és veritat i així ho he de dir, de posar-la. D'acord? 
O siga. L'altre tema sí que és veritat que ha d'invertir la població de Vinaròs uns diners, però també 
s'entén que Conselleria ha d'invertir perquè ha de posar director, ha de posar tot el mobiliari, ha 
d'habilitar allò i allò, sincerament Sr. Juan, si vosté hagués anat a parlar amb Conselleria, com sol 
anar vosté allí, li haguéssen dit que partida ells tampoc no en tenien. Perquè interès per part del 
director Territorial, i aquí ho faig públic, d'augmentar dos hores al professor d'alemany perquè 
puguéssen seguir al primer curs de l'intermig la gent que sí que havien començat sent 20, alemany 
per ser 13 no es va poder arreglar. I era simplement un augment de dos hores. Dins del mateix 
professor que està contractat a mitja jornada. O siga, vosté a mi no em podrà dir que jo no m'he 
preocupat per este tema. No el d'ara, sinó el que portem des de fa un any. D'acord? El compromís 
que es va fer des de la meua persona en la persona que és el director de Centres, va ser evitar 
qualsevol matrícula d'anglés de nivell municipal per augmentar l'Escola Oficial d'Idiomes. Que això 
era una bossa que ens donava molt d'impuls a Vinaròs. M'entén? Quant a números, jo, perdone que 
li diga, li puc dir quanta gent tenim actualment. A anglés al nivell bàsic, en tenim 72; al nivell bàsic 
segon, 48 (estem parlant d'anglés); al nivell intermig, 69; al segon nivell, 30. I ara ja ve el problema. 
Al nivell bàsic de francés, en tenim 28; i al segon nivell de bàsic, 10. Què vol dir això? Que si estes 
persones volen fer l'intermig, com canviem de nivell, han de ser obligatòriament 20. Per tant, 
enguany, per si vosté no ho sap, jo no sé la carta esta... ha arribat avui, em pareix, o ahir, això va 
passar per la comissió d'Educació, vull dir, la carta de la gent que me la proposa a mi, fa més de 10 
dies que la tinc perquè a la comissió de Participació que vosté estava present, jo ja ho vaig 
comunicar. Vull dir, no em diga que tenia la carta de la negativa. Vosté sap amb anterioritat... 
d'acord? Llavors jo li diré, que també tinc molta relació amb la direcció de l’E.O.I. de Castelló, perquè 
primera i principal, porto dos anys fent la matriculació de l'extensió aquí a Vinaròs i he estat 
completament en contacte amb el professorat d'allí, ja no el de l'aulari, el d'allí. I jo li puc dir que ells 
tenen des de fa més d'una setmana els grups que els corresponen, igual a Vinaròs que a Benicarló. 
Per tant, l'interès de posar aquí el centre no hi havia.  
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Sr. Alcalde.- Senyora Ferrer, ha consumit els tres minutets. D'acord? En tindrà una després, d'un 
minut. 
 
Sra. Ferrer.- D'acord. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies, Sr. alcalde. Mire, vosté l'oportunitat d'interessar-se l'hagués tingut en el plenari 
del 14 d'abril quan vaig fer l'oferiment. Si hagués tingut tant d'interès vosté hagués anat a l'origen 
d'on es tramiten les coses. Hagués baixat a la Direcció General de Centres en companyia del Sr. 
Fontanet i meu. I esta és una realitat. Mire, no faça demagògia, perquè vosté en el tema de joventut 
ja ho vam veure. Tan amiga que vosté era del director General, d'Adrià Ballester, se'n recorda? Va, 
no fem més el ridícul, per favor. Vosté si realment es volia interessar, hagués baixat en companyia 
nostra a interessar-nos per l'estat de l’E.O.I. I no ho ha fet, i no ho ha fet. Punt un. Punt dos. He de 
dir-li que la moció són dos temes molt diferents del punt un i del punt dos. En el punt dos, 
evidentment que nosaltres li'l recolzem cegament. Perquè així i tot ens el creiem. Clar que el 
recolzem, nosaltres volem l’E.O.I. I així vam signar un document perquè vinguera al nostre poble. 
Però vosté ho mescla tot. Ens fica un altre punt que és el que li he nomenat, que es paralitze un 
reglament orgànic de funcionament. Però, anem a veure, si no hi ha cap, s'està preparant i 
consensuant com li he estat dient, amb totes les direccions de les Escoles Oficials d'Idiomes i en els 
sindicats. I vosté vol anticipar-se i ser més Papa que el Papa. I vosté vol dir el que ha de ser. Perquè 
té més criteri que ningú, segurament perquè té més criteri que ningú. Veritat que sí? No veu que no 
podem recolzar això. Això és il·lògic. Ja estan les persones encarregades per negociar això, són els 
sindicats i són els directors de les escoles. Ni és vosté ni sóc jo. Per tant, és incompatible que ens 
faça una proposta aquí, que votem en contra d'una cosa que no existeix, que s'està tramitant i s'està 
negociant. Perquè a més li ho exigeix la llei. I si no, repassesseu des de la L.O.E., repassesseu, 
repassesseu. Per tant, mire, si l'interès hagués estat en l’E.O.I. vosté sap que haguessen fet: en 
pressupostos, modificació pressupostària; haguéssem signat un conveni d'arrendament, li ho 
haguéssem remet a la Conselleria i el 4 d'abril el Sr. Juan no tenia perquè advertir que probablement 
en este curs no la podríem posar en marxa. Que és l'únic que ens diuen. Perquè la carta, 
evidentment vosté l'haurà llegit el que diu, no? Que a data d'avui no disposem a la Direcció General 
d'Ordenació i Centres de cap realitat tangible, ni una. És a dir, en onze mesos ni una, ni una realitat. 
Quin ha sigut tot l'esforç possible que vostés han fet? Quin ha sigut? Zero. Mire, no han anat ni una 
sola vegada a interessar-se com han estat fent, que nosaltres ho vam veure i el Sr. Fontanet ho pot 
corroborar, altres municipis que estan tramitant l'Escola Oficial d'Idiomes i que contínuament estaven 
en contacte, contínuament, i ficant en marxa els aularis. I vostés en onze mesos, fins que no ho vam 
denunciar, des del juliol, des del juliol, l'últim tràmit que van enviar un mapa que està aquí darrere i li 
van dir; d'acord. Vostés van fer alguna cosa? Cal tapiar, cal fer les obres. I després vosté ho ha dit; 
cal passar la inspecció. La Direcció Territorial ha de passar la inspecció. Després ha de posar el 
mobiliari, ha d'obrir el termini de preinscripció de matrícules i contractar professorat. Què volien? Que 
en setembre que ha d'estar en marxa, ja estigués tot? Vostés que anaven, més a pressa que el 
vent? No ho veu que no han fet res? I així li ho diu la carta. Diu, li ho diu clarament; a data d'avui no 
hi ha cap realitat tangible. I en estes circumstàncies i les dades en les que ens trobem, impedixen 
complir els terminis necessaris per assegurar la disponibilitat en el termini previst i fan que haguen 
de comunicar-li la suspensió de la creació de l'Escola Oficial d'Idiomes a Vinaròs, la suspensió. Ja 
veurem l'any que ve si tindrem més sort, però a la marxa que van vostés.... Vostés saben que 
governen? Saben que és responsabilitat seua? Nosaltres només ens podem informar. Ho saben? 
Doncs, cal fer el treball necessari perquè això arribe a terme. I no l'han fet. I ens mescla dos coses 
perquè votem en contra de l'Escola Oficial d'Idiomes. Nosaltres no podem votar a favor d'esta moció 
perquè el punt un és una xirigotà, i vosté ho sap. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Un minut, Sra. Ferrer. 
 
Sra. Ferrer.- A veure, de xirigotà res. Aquí, del que es tracta és que vostés per una vegada actuen 
com a regidors de l'Ajuntament i no com a defensors de la Generalitat Valenciana. És només això. Jo 
suposo que vostés tenen interés en tenir l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, per tant, haurien de 
comprendre perfectament que això no pot tirar endavant. D'acord? No sé si li he contestat abans que 
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la tercera reunió la tindran demà mateix, els directors de les Escoles Oficial d'Idiomes i els 
coordinadors dels aularis. Per últim, dir-li que la matrícula del E.O.I., pareix que vosté no s'haja 
assabentat, es fa per internet. D'acord? I nosaltres només fem aquí la preinscripció al mes de 
setembre. Que ho sàpia. I per acabar. Si nosaltres haguéssem tingut el més... la mínima 
possibilitat... perquè jo, això, que passaria ja ho sabia. No em cal anar a mi al director Territorial. No, 
no, no, no cal que se'n riga, perquè jo sí que he parlat amb gent que m'ho han dit. Així de clar. 
M'entén? Llavors, des que vosté diu que nosaltres vam parlar la primera vegada amb el Sr. 
Francisco Baila, al poble de Vinaròs li hagués costat 6.000 € al mes, l'arrendament és 6.000 € al mes 
Sr. Juan. D'acord? Que sí que és veritat que la Conselleria ha de posar molts diners. Jo no et dic el 
contrari, però és que és la seua obligació. Només faltaria. Vull dir, Educació és un apartat que té ell. 
Ja no li contesto amb el relacionat a Joventut perquè penso que no toca. No sé si em deixo alguna 
cosa més... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sra. Ferrer 
 
Sra. Ferrer.- Simplement que siguen capaços d'entendre que a Vinaròs ens fan falta coses i que 
sempre de la mà de la Generalitat Valenciana, la veritat, jo crec que el poble de Vinaròs no els pot 
entendre.  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- A nosaltres sí que no ens pot acusar de no tenir interès. Perquè sense vehicle oficial, en 
vehicle propi i amb despeses pagades per un mateix vam baixar a València. Se n’adona? Vull dir, no 
vam anar per res més. Vam baixar amb despeses pròpies. No les vam passar a l'Ajuntament. Però 
vam fer l'oferiment a l'Ajuntament perquè estiguessen tots allí baix. I ningú es va interessar. I li diré 
més, inclús el director General va cridar a l'Alcaldia, si ho vol reconéixer. I li va dir que no podia 
perquè aquell dia tenia uns altres assumptes. I de la mateixa manera li dic que esta carta també la va 
anticipar el director General a l'Alcaldia per telèfon. M'explico? I vostés ja fa molts dies que saben 
que està això en marxa i en esta situació. I ara el document l'ensenyen com si fos una primícia del 
que ens ha passat. Mire, li ho he dit ben clar; tenen l'obligació de fer els deures i no els han fet. Són 
equip de govern o no? És que s'ho creuen? És a dir, és que sempre estan en l'oposició. Mire, 
nosaltres només podem anar a informar-nos, que és el que vam fer. I la informació és, i li ho dic 
clarament, la Conselleria d'Educació garanteix i garantirà que s'impartisquen tots els idiomes 
minoritaris a la nostra comunitat, tots. Amb independència del nombre d'alumnes. S'ho vulga creure o 
no. Perquè vosté està parlant d'una cosa i d'un reglament que no existeix. Com hem de paralitzar 
una cosa que s'està ordenant, s'està negociant i s'està consensuant? I ja li ho he dit abans, vosté 
serà més intel·ligent que la resta, ja ho sabia també, ho sap tot. Quina llàstima que s'equivoque 
tantes vegades. Ho sap tot però s'equivoca moltes vegades. És una sort per a la resta o una 
desgràcia per a vosté. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé. Jo en nom de l'Ajuntament demano disculpes per qualificar un escrit que arriba a la 
Regidoria d'Educació d'este Ajuntament i que és tema per a tractar-lo en este ple, qualificar-lo de 
“xirigotà”. Demano disculpes públicament a tota la gent que està darrere d'este manifest i que estan 
estudiant a l'Escola Oficial d'Idiomes. Això per una banda. En segon lloc, el consens, l'anomenat 
consens respecte al reglament orgànic de les Escoles Oficials d'Idiomes ha vingut davant de la 
pressió dels professors, dels sindicats i dels alumnes. Inicialment era mitjançant una imposició de la 
Conselleria. Fins i tot el professorat va amenaçar amb no avaluar els alumnes davant de la posició 
intransigent de la Conselleria, que s'ha vist abocada una vegada més, el Conseller Font de Mora, a 
“passar per l'aro” i a negociar com li va ocórrer amb la ciutadania. Per tant, ha sigut la força dels 
implicats el que ha implicat i el que ha fet que es baixés d'esta d'això... Així que de consens, a la 
força i amb calçador. Però clar, ens crida l'atenció que siga en Educació, precisament en Educació, 
que es parle d'optimitzar els recursos que valen molts de diners. Jo voldria que el mateix que s'aplica 
en Educació s'apliqués en la política de eventos, en los circuitos  i en tot el “malgasto” que fa la 
Generalitat Valenciana. El mateix, exactament el mateix, optimitzar recursos. Però bé, ha anomenat 
que hi haurà cobertura per a tots. Per les capitals de província, evidentment que sí. Perquè allí sí que 
sortiran els números. Però com deia la regidora d'Educació, nosaltres estem en una zona allunyada 
de Castelló i, lògicament, no ens podem aplicar els mateixos paràmetres que hi ha en les capitals de 
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província. I com ja està ocorrent ara i és una realitat, molts alumnes que han començat a Vinaròs 
acaben a Tortosa o Castelló, per si volen acabar la seua formació en l'Escola Oficial d'Idiomes. Però 
d'on ve tot este problema? Perquè si és optimitzar recursos, quan Vinaròs tenia l'aulari de fa molts 
anys, sense cap criteri pedagògic, si no tan sols per un criteri polític es van crear més aularis, més 
aularis. I a partir d'ahí és quan va baixar la matrícula a Vinaròs. Perquè si no Vinaròs sí que 
aglutinava un fort component de creixement en l'aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes. Però més coses. 
Es parla d'oportunisme a l'hora d'avui que era el tema de l'Escola Oficial d'Idiomes. Evidentment, en 
l'Ajuntament entra el 26 de maig, eixe escrit. Si l'haguéssem tret en aquell moment, en campanya 
electoral, se'ns hagués dit que era campanya electoral dir que no venia i que no es deia esta mala 
notícia per a Vinaròs. Però clar, que se'ns diga, se'ns diga que este Ajuntament no ha fet res, doncs, 
lògicament és inentendible. Quan a banda del carteo i de l'intercanvi de documentació entre els 
Serveis Tècnics i els tècnics de Conselleria, ho ha sigut fins i tot per a la redistribució del local que 
s'havia d'arrendar. I d'alguna forma, fins i tot, a la visita que van fer tècnics municipals acompanyats 
del propietari del local a la Direcció General de Centres. I que en un escrit se'ns diga que no hi ha 
cap realitat tangible, que no hi ha situació del local, que no hi ha plans de distribució i que no hi ha 
contactes entre els tècnics de l'Ajuntament i de la Conselleria, doncs, lògicament la premsa té la 
documentació i es pot veure perfectament que; a la atención del arquitecto técnico municipal 
provinent de la Direcció i el Jefe de Sección de Educación Secundaria (no dic els noms) que 
s'intercanvien eixa documentació amb tota una sèrie de rectificacions. I més encara, quan en un 
escrit d'Alcaldia, després de fer la modificació pressupostària, per part del propietari constructor en 
60 dies feia l'obra. I això estem parlant de maig, per tant, a finals de juny o principis de juliol l'obra ja 
hagués estat acabada. Fins i tot ara que estem a juny, a l'agost estaria acabada l'obra. Però és molt 
fàcil, és a dir, jo voldria saber si quan es va anar a València el dia 14 d'abril o el 4 d'abril ja se sabia 
que l'Escola Oficial d'Idiomes no venia a Vinaròs. Perquè llavors sí que és una presa de pèl. Perquè 
vam aprovar la modificació pressupostària? Punt un. I punt dos. Ja, l'últim és la intervenció de Don 
Carlos Fabra que intervé en un tema educatiu i diu: a finales de julio tendremos la resolución al 
problema. Donde esté la escuela Oficial de Idiomas no estará el Auditorio. Per tant, si no tenim 
l'Escola Oficial d'Idiomes, creiem en la paraula de Don Carlos Fabra que ens pagarà i ens finançarà 
l'Auditori de Vinaròs. A finals de juny sabrem la solució al problema. Però a banda d'això, a banda 
d'això, de tirar les presses i les culpes a l'Ajuntament de Vinaròs, jo crec que hi ha un problema 
fonamental. I el problema fonamental és que no hi ha un mapa escolar de les Escoles Oficials 
d'Idiomes a la Comunitat Valenciana, atenent al nombre d'alumnes, atenent a la dispersió dels 
alumnes i atenent a la necessitat dels alumnes. I aleshores, i aleshores..... tota, absolutament tota. 
Per tant.....  
 
Sr. Juan.- Ja li ho diràs a Paco Baila. 
 
Sr. Alcalde.- Això és una amenaça, Sr. Juan? Ah, gràcies. Que consten en acta les paraules, també, 
que ha pronunciat el Sr. Juan Bta. Juan. Per tant, per tant, aquí s'ha de dir tot. És a dir, es que ha 
anomenat que al Sr. Director Territorial Don Paco Baila, que la veritat és que en este tema, com ha 
dit la Regidora, hem tingut una relació perfecta i ho volen mesclar tot. Jo penso, penso sempre, és a 
dir, és que quan entra el grup municipal local del partit Popular en un tema que porta este 
Ajuntament, malament, malament rai. És a dir, amb Paco Baila, amb Don Francisco Baila hi ha una 
relació d'este Ajuntament en sessions de treball... Sr. Juan... per favor. El més normal, el més 
normal, com deia, era que hi hagués una o un plantejament adequat a les necessitats, i no un 
plantejament polític en el qual es distribueixen Escoles Oficials d'Idiomes al llarg de tota la província 
de Castelló, en un nombre de quatre o cinc amb promeses a un poble, a un altre i al de més allà. 
Provocant, inclús, enfrontaments que no hi ha, que no hi ha d'haver. Però hi ha, hi ha... Vull fer una 
última reflexió, ja acabo, un minut. Pressa a l'Ajuntament de Vinaròs, tota, absoluta, qüestió de 
mesos, en un tema educatiu. Que no tenim res més educatiu aquí? Un col·legi, Manuel Foguet, que li 
costa, els aularis, milers d'euros al poble de Vinaròs, que fa anys que s'havia hagut de remodelar, 
que està... el 16 de maig s'havia d'entregar, interrogant, no s'ha donat, estem a juny, tampoc, veurem 
quan arriba. Aquí no hi ha presa, aquí, tranquil·litat, fa Conselleria d'Educació. I el col·legi número 
cinc, i el col·legi número cinc? Tranquil·litat, sense presses i amb pauses. Esta és la diferència, vull 
dir, d'alguna manera, en l'Escola Oficial d'Idiomes, quan va entrar el partit Popular local va polititzar 
el tema i així ens han anat les coses. Però lògicament, repeteixo, fe en Don Carlos Fabra, si no hi ha 
Escola Oficial d'Idiomes tindrem l'Auditori de Vinaròs finançat per la Diputació. A votació. 
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Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova per majoria la proposta d’acord, amb 11 
vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA PROTECCIÓ I 
GESTIÓ DEL PATRIMONI MEDIAMBIENTAL I PAISATGÍSTIC.- El Sr. alcalde indica la necessitat 
de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa la urgència a votació, aquesta s’aprova per majoria de 
11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del PP relativa a la protecció i gestió del patrimoni 
mediambiental i paisatgístic: 
 
“Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, en nom i 
representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, i com a 
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Vinaròs presenta al Ple la següent 
MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El dia 5 de juny té lloc el Dia Mundial del Medi Ambient i esta celebració coincidix enguany amb unes 
especials circumstàncies reivindicatives en l'àmbit local. Enguany 2009 té especial importància per 
als Ajuntaments perquè oferix un balanç de llums i ombres després de 30 anys de governs 
democràtics. D'una banda, es destaca l'enorme esforç realitzat pels ajuntaments en estos anys per a 
adaptar-se a la modernitat i a la prestació de servicis de qualitat, però al mateix temps es veu amb 
gran preocupació la forma d'afrontar el futur en un moment d'asfíxia financera i de reducció dràstica 
de recursos. 
 
Ara més que mai es reclama un finançament adequat, suficient i proporcionat al nivell de prestació 
de servicis per part dels Ajuntaments, i ara també es demanen unes competències equiparables i 
homologables a la capacitat de gestió de les altres Administracions. 
 
Per a superar esta situació generalitzada de crisi econòmica, El Govern parla d'inversió en innovació, 
de nous models econòmics sostenibles plens de frases ampul·loses que no es concreten, es pensa 
en inversions i infraestructures, es destaca la impossibilitat de continuar mantenint el model basat en 
la construcció i el sector immobiliari, i mentres es deixa de costat la indústria, l'energia i el turisme. 
 
Però cap recepta arriba als ajuntaments en forma de mesures oportunes i adequades a la urgent 
necessitat actual, més enllà de plans d'inversió i de sanejament d'estil puntual i limitat en el temps. 
 
No obstant això els Ajuntaments, a causa de la seua proximitat als problemes reals i a les 
necessitats de la societat, no poden fer marxa enrere excepte per a estrényer-se el cinturó, i no 
abandonaran per tant la seua sensibilitat per la protecció de la naturalesa, de l'entorn urbà i dels 
mitjans naturals que conformen avui en dia un nucli d'interés i un bé a protegir i cuidar. La sensibilitat 
social cap als temes mediambientals obliga a les administracions a ser molt escrupoloses en l'ús i 
adequació dels seus plans de creixement perquè així ho reclamen els ciutadans. 
 
Quan tot pareix vindre's baix i les idees per a eixir avant patixen un estancament, és quan més hem 
de tornar la mirada cap al medioambient i les seues possibilitats de millorar la qualitat de vida dels 
veïns aportant riquesa i benestar. 
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D'esta crisi hem aprés és que els creixements desbocats i sense control d'estos últims cinc anys no 
conduïxen enlloc, i que el que aporta confiança i estabilitat és la inversió a millorar la qualitat de vida 
dins dels paràmetres que cada societat valora com propis. 
 
Per això es fa ara més important que mai portar a primera plana el Conveni Europeu del Paisatge 
que el Consell d'Europa va donar en la ciutat de Florència, el 20 d'octubre del 2000, ratificat per 
Espanya el 6 de novembre del 2007, perquè suposa l'entrada en el nostre dret de la norma més 
ambiciosa en matèria de protecció, ordenació i gestió de la riquesa paisatgística a nivell europeu. 
 
El Paisatge, segons ha sigut definit pel Consell d'Europa, és qualsevol part del territori tal com la 
percep la població, el caràcter de la qual és el resultat de la interacció de factors naturals i/o humans, 
i rep així, a través del Conveni de Florència, un notable impuls com a expressió de la biodiversitat 
d'un territori, llegat de la seua història i recurs per al seu desenrotllament econòmic. 
 
El seu àmbit d'aplicació comprén tot el territori del País, incloent les àrees naturals rurals, urbanes i 
periurbanes. Comprén així mateix les zones terrestre, marítima i les aigües interiors. Es referix tant 
als paisatges que puguen considerar-se excepcionals com als paisatges quotidians o degradats. El 
que dóna una idea de l'amplitud i importància que este Conveni tindrà en el futur immediat. 
 
Des d'ara els poders públics espanyols estan obligats en conseqüència a arbitrar els mètodes de 
valoració del paisatge que incloguen els elements de participació ciutadana, com ara la difusió de la 
informació sobre el patrimoni paisatgístic, la sensibilització sobre el valor dels paisatges i la seua 
importància sociocultural, ecològica, estructural i econòmica; l'avaluació de la qualitat dels paisatges i 
la detecció dels canvis i evolucions del mateix. 
 
Per tot això i en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, el Grup Municipal Popular eleva 
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Reivindicar el paper dels governs locals en la protecció i gestió del patrimoni 
mediambiental i paisatgístic per la seua capacitat per a preservar les distintes maneres de viure en 
harmonia i per la seua sensibilitat i interés a mantindre el millor llegat social, cultural i de creixement 
econòmic sostenible cap a les següents generacions. 
 
SEGON. Reclamar del Govern de la nació la posada en marxa d'una legislació que desenrotlle el 
Conveni Europeu del Paisatge amb caràcter unitari i atorgue a les autoritats locals els mitjans per a 
cobrir els objectius de qualitat paisatgística, sensibilització respecte del seu valor i la seua 
transformació, formació d'especialistes i elaboració de programes pluridisciplinaris per a la protecció, 
gestió i ordenació del paisatge. 
 
TECERO.- Traslladar d'estos Acords al president del Govern, a la vicepresidenta Primera del 
Govern, a la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, als Portaveus de Medi Ambient del 
Congrés i del Senat i a la Comissió Executiva de la FEMP.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova per majoria la proposta d’acord, amb 11 
vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A SUBSCRIURE UN 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, LA GENERALITAT 
VALENCIANA I LA CONFRARIA DE PESCADORS DE VINARÒS PER A LA PROMOCIÓ DELS 
PRODUCTES PESQUERS FRESCOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- El Sr. alcalde indica la 
necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat acorda aprovar-la. 
 



 

 14/18

Atesa la moció presentada pel grup municipal del PP relativa a subscriure un conveni de 
col.laboració amb la Generalitat Valenciana i la Confraria de Pescador de Vinaròs per a la promoció 
dels productes pesquers frescos de la Comunitat Valenciana: 
 
“Juan Bautista Juan, Portaveu del Grup Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, de conformitat amb l'art. 
97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta 
davant del Ple Municipal, per al seu debat, discussió i votació, la següent moció. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En el context del Pla director de Pesca, i d'acord amb la línia d'actuació encaminada a la promoció 
del sector pesquer a través dels diferents agents socials per a afavorir la imatge dels productes de 
qualitat i l'increment de les activitats, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha pres la 
iniciativa d'instrumentar mesures de suport institucional al sector pesquer dels municipis litorals de la 
nostra Comunitat com Vinaròs, en col·laboració amb l'Ajuntament corresponent, per a desenrotllar 
diverses actuacions de promoció de productes d'alt nivell de qualitat i el consum de la qual produïx 
un indubtable efecte positiu sobre la salut de la població. 
 
El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vinaròs, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació i la Confraria de Pescadors de Vinaròs té com a objecte la promoció dels productes 
pesquers frescos en la nostra localitat, amb les obligacions, tant de la Conselleria, Ajuntament i 
Confraria, que es detallen en la proposta de conveni que s'adjunta com a annex a la present moció. 
 
El finançament de les activitats, també s'arrepleguen de forma expressa en la redacció del conveni  
pel qual l'Ajuntament de Vinaròs es compromet a finançar conjuntament les activitats que 
s'arrepleguen en el conveni fins una quantia de 20.000 euros, que representa el 50% del cost total, 
anant a càrrec de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació l'altre 50%, pressupostat per al 
2009 en el capítol IV, programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera, línia T6170000. 
 
És per tot això que des del Grup Popular Municipal es presenta al Ple per al seu debat i aprovació 
els acords següents:  

 
1. Instar que l'Ajuntament de Vinaròs subscriga el conveni de col·laboració amb la Generalitat 

Valenciana, per mitjà de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i la Confraria de 
Pescadors de Vinaròs per a la promoció dels productes pesquers frescos de la Comunitat 
Valenciana. 

 
2. Instar la corresponent modificació pressupostària per a atendre el pagament que es compromet 

amb la firma del Conveni. 
 
3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a la Confraria de 

Pescadors de Vinaròs.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN RELACIÓ AL CAMP DE 
FUTBOL CERVOL.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa 
la urgència a votació, aquesta s’aprova per majoria de 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 
vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del PP en relació al camp de futbol Cervol: 
 
“Juan Bautista Juan, Portaveu del Grup Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, de conformitat amb l'art. 
97.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta 
davant del Ple Municipal, per al seu debat, discussió i votació, la següent moció. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
Amb la moció que presentem es pretén esmenar, des del criteri de la màxima racionalitat urbanística 
i mediambiental, la que en el seu dia va representar una controvertida decisió de l'alcalde i de 
l'anterior govern tripartit, de consignar en el pressupost municipal la venda del camp de futbol Cervol, 
al·legant que era necessària la dita venda per al finançament de la nova ciutat esportiva que es 
pretén construir junt amb l'estació del ferrocarril. 
 
Com es coneix, la decisió de la venda de la parcel·la, ha quedat immobilitzada davant de l'aparició i 
aprofitament d'altres fórmules de finançament per a executar les distintes fases de la nova ciutat 
esportiva. 
 
A pesar del vot en contra del Partit Popular es va procedir a la tramitació de la modificació puntual 
del PGOU que va culminar amb el canvi d'ús de sòl del camp de futbol Cervol per a passar a ser 
residencial. L'aprovació definitiva de la modificació puntual del document de planejament establix, 
així mateix, l'ordenació detallada dels 9.860 metres quadrats del camp de futbol, propietat de 
l'Ajuntament. De l'esmentada superfície, uns 2.800 metres quadrats es  qualifiquen com a zona verda 
i els restants 7.060, com residencial de tipus unifamiliar.  
 
El Partit Popular de Vinaròs sempre s'ha mostrat en contra d'este tipus d'operacions urbanístiques al 
considerar que es dilapida el patrimoni municipal.  
 
La paralització de la venda dels terrenys del camp Cervol possiblement s'haja produït pel fet que 
l'anterior equip de govern, finalment es va donar compte que la precipitació i la improvisació no eren 
bones companyes de viatge i que la venda  no era la millor solució, a pesar que es va actuar per la 
via d'urgència, i el 12-05-2005 es va aprovar el tràmit que permetia la modificació puntual del Pla 
General d'Ordenació Urbana (PGOU), que facilitava la venda del camp de futbol Cervol. 
 
El nostre vot, en el ple del mes de novembre del 2005 en el que es va aprovar les modificacions 
puntuals del PGOU per les que es requalifica el camp Cervol, també va ser en contra perquè 
passara de sòl dotacional esportiu a residencial.  
 
Avui, encara que la modificació puntual s'ha materialitzat, ja no té sentit l'anunciada venda i menys 
sentit encara que es perden estos terrenys de titularitat municipal comprats fa anys amb bon criteri 
per al seu ús i gaudi de la ciutadania. 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Instar als Serveis Tècnics Municipals a procedir a l’obertura d’expedient de modificació de calificació 
urbanística per a que la parcel·la on actualment s’ubica el Camp municipal de futbol “Cervol” deixe 
d’estar calificat com a residencial i retorne a l’anterior calificació de dotacional esportiu. “ 
 
Sotmés l’assumpte a votació el Ple de l’Ajuntament aprova per majoria la proposta d’acord, amb 11 
vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Alcalde.- Precs i preguntes. Bé, en primer lloc hi ha unes preguntes d'Esquerra Republicana que 
em vaig comprometre a donar-los contestació. Feia referència a quins requisits s'han acollit, ja la 
vaig contestar en l'anterior, quant a disposar de despatx i personal administratiu. Són els grups 
polítics els que disposen de despatx i personal administratiu, que se'ls va oferir des d'esta Alcaldia a 
tots els grups polítics. En referència a quins partits o regidors s'han acollit a esta proposta del BLOC, 
quant a despatxos i mitjans, el Partit Popular, el BLOC i el PVI tenen la dependència al carrer de 
Sant Roc. El partit Socialista utilitza la saleta d'aquí del costat de comissions quan ens hem de 
reunir. Respecte a personal administratiu el BLOC té una persona. Les despeses econòmiques, 
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respecte al que fa referència són, i ho trametré, els números són per assistències i estan al voltant 
de 1.650 € el que cobren, més o menys, els portaveus, repeteixo que són per assistències. I també 
l'última pregunta respecte a quina quantitat final resulta mensualment i anualment doncs, lògicament, 
amb les dades que els proporcionaré es pot sumar perfectament i no, i no... I estes eren unes 
preguntes que hi havia pendents. En segon lloc hi havia unes preguntes... 
 
Sra. López.- Sí, com a regidora de Participació Ciutadana, les preguntes de l'Associació de Veïns 
Migjorn. Bona nit a tots. Esperem que l'entrada de l'estiu i el començament de festes porte la pau i 
les maneres tan desitjades per aquest Ajuntament. En primer lloc, volem alegrar-nos perquè tant les 
portes de l'auditori com les d'esta sala de plens ja estan arreglades. Ja falten menys coses. Suposem 
que ara tocaran els bancs públics i els serveis contra incendis. Ara tornem a l'estiu i a la platja. Com 
estan els serveis de la platja: neteja de l'arena, rentapeus (que encara no funcionen), serveis de 
vigilància, etc? I ara una de xiquets. Quan tindrem en marxa el nou col·legi Manuel Foguet? Com 
està el cinqué? I com, segons les nostres notícies, totes les ràtios dels col·legis estan trencades i, 
per allò d'anar avançant, quan posaran en marxa el sisé? Com que són poques, recordarem les que 
portem pendents des de fa molt de temps. Antenes de televisió al Puig, molí de Noguera, neteja i 
tancat de solars, papereres, protocol del port, papers de Salamanca, protecció de les obres per als 
vianants, arxiu, museu i marquesines a totes les parades d'autobusos. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, pel que fa referència a la platja, tot allò que són serveis s'ha tramitat la seua 
contractació, tant salvament com la Creu Roja, en la neteja de l'arena ha començat també la UTE, 
quant als rentapeus els estaven revisant i alguns ja estan en ple funcionament, el mateix que el 
servei de vigilància. Tot el que és... i avui precisament ha arribat un escrit des de la Conselleria de 
Turisme, tot el que és el manteniment de totes àrees de jocs, esportives, etc., ara passa mitjançant 
un servei que l'assumirà l'Ajuntament per un mòdul o una quantitat que assignarà... assigna la 
Conselleria de Turisme perquè es faça càrrec de tots estos serveis a partir de la signatura d’este 
traspàs de serveis als ajuntaments en general i al de Vinaròs en particular. No hem tingut ni temps 
de mirar-ho, veure la quantia si és més o menys el que ens gastàvem. I passarà a tenir eixa 
modalitat. Quant al nou col·legi de Manuel Foguet, en intervencions anteriors hem dit que estem a 
l'espera i si no s'haurà de fer una modificació pressupostària per continuar pagant l'arrendament 
perquè havíem calculat que al mes de juny ja estaria o al mes de juny es faria el trasllat. El cinqué 
sense notícies. El projecte no ha entrat als Serveis Tècnics. I naturalment, doncs el sisé molt, molt 
més tard que el cinqué, evidentment. No és per entendre-ho molt malament. Quant a les antenes de 
televisió al Puig, la suspensió del Pla Especial ho ha paralitzat. El molí de Noguera encara no han 
sortit les escoles taller, que nosaltres sapiguem, i els plans ocupacionals. La neteja i tancat de solars 
és i es va requerint als diferents propietaris des dels Serveis Tècnics, s'està treballant. Papereres, 
em consta que s'han posat en diferents indrets, algunes de noves. El protocol del port, sms, sense 
(...), sense notícies. I allò que fa referència a l'arxiu, la biblioteca, en eixe servei que vaig dir que ja 
s'havia instaurat, que una cosa és en consulta de la gent que vulga... perquè està dies aquí o el que 
siga i es posa en contacte amb l'arxiver, i després, si no recordo malament, les tardes dels dimarts té 
horari d'obertura. Quant al museu vaig contestar, em pareix, el ple passat. S'han fet les obres per 
aïllar la humitat i no es continua més el condicionament perquè hi ha unes exposicions pendents dins 
del centenari, que van allí en la ubicació per a després, en la mesura del possible, ja s'hauran de 
demanar altres permisos de restauració a Patrimoni per portar endavant la restauració o almenys el 
condicionament. Quant a marquesines en totes les parades d'autobusos, suposo que des de la 
Regidoria de Serveis, encara que són molt cares, doncs s'arbitraran les mesures per col·locar-ne 
algunes. 
 
Sra. López.- Bé, gràcies. I ara les preguntes que ens ha fet arribar Esquerra Vinaròs. Davant les 
reiterades queixes de veïns i veïnes del carrer de Rosa Maria Molas amb l'enllumenat públic de la 
dita via, la pregunta és: quan es resoldrà el problema de l'enllumenat públic que provoca que el 
carrer puga estar molts dies sense llum per les nits amb la conseqüent inquietud i inseguretat dels 
seus veïns i veïnes? Una altra. Seria possible millorar l'accés al mercat de Vinaròs pel camí del 
Barranc per tal de facilitar l'accés d'entrada i sortida de les persones amb dificultat de mobilitat? 
Tercera. Referent al sòl per a activitat industrial que hi ha al nostre terme, la pregunta és: quin va ser 
el criteri per fer... que va fer optar l'equip de govern per les Soterranyes deixant de banda els prop de 
450 mil metres de sòl industrial existents al terme i sense ús, segons dades de l'Associació de 
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Propietaris de les Soterranyes? I la quarta i última. El centre de coneixement és una aposta que fa el 
Ministeri d'Indústria a Vinaròs. En quin punt es troba la tramitació per tal de poder començar a fer-lo? 
S'ha dotat ja en l'Ajuntament alguna partida pressupostària per part del govern central per a la seua 
instal·lació? Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a la primera d'alguna manera no tenia molt de coneixement, penso que és 
per les obres que es reemprendran ara que es retiraran alguns dels pals de llum. No obstant, ho 
mirarem i, ara ho comentava, que d'alguna forma no ens havien arribat tan reiterades. Però que ho 
mirarem. Repeteixo que també es reiniciarà l'obra que estava fent-se allí. Quant al tema del mercat 
de Vinaròs, bé, està adequat, a la millor alguna rampa revisarem si és que es pot millorar, però totes 
les instal·lacions, fins i tot la instal·lació dels lavabos i dels vàters estan adaptades. Tot i tenint en 
compte que és una instal·lació provisional però que, evidentment, seguia la normativa en tot. 
Repeteixo, ho remirarem per tal de millorar, però que eixa accessibilitat la tenia. Quant al criteri 
d'elegir les Soterranyes com a sòl industrial hi va haver una en el plantejament de tot eixe procés i 
era, que sí que era veritat que metres de sòl industrial hi havia però de públic no hi havia ni un metre. 
I llavors, tant per impuls de govern autonòmic o govern central creiem que la possible instal·lació 
d'indústries podia ser afavorida si s'obtenia total, tant en la compra com en la urbanització i l'obtenció 
de tot este sòl industrial a un preu més assequible que portés firmes a instal·lar-se a Vinaròs. En 
segon lloc, es va tenir en compte la ubicació tant per la 232, la futura 68, com la proximitat a la A7, 
forçant, o per dir-ho d'alguna manera peticionant una sortida d'enllaç en esta 232, i per tant, a la 
proximitat a l'estació de ferrocarril i, per descomptat, també al port. Per tant, eixos eren o són, 
d'alguna manera, criteris que van mediatitzar buscar esta ubicació. I la quarta i última, referida al 
centre del coneixement, sí que el Ministeri d'Indústria va fer una aposta per Vinaròs en este centre 
que serà un dels que completarà la xarxa amb dos centres més, un altre centre d'este tipus a la 
província de València i un altre a la província d'Alacant, que serà la xarxa de centres del 
coneixement, l'inici d'eixa xarxa de centres del coneixement. Està dotat amb 200 mil euros de 
subvenció i 3 milions  d'euros en crèdits amb les condicions que sempre o d'alguna manera en les 
dos actuacions ens ha donat el Ministeri d'Indústria. I respecte a la tramitació, l'altre dia en la taula de 
contractació estava el pla de màrqueting que és per a impulsar, per a donar a conéixer i per a 
contactar amb socis, universitats, empreses que impulsen des del principi este projecte. Per part 
d'Intervenció i Serveis Jurídics s'estan elaborant els estatuts de la fundació que són els que han de 
ser l’ànima mater d'aquesta institució. S'estan redactant també les condicions o les bases per a 
l'adjudicació del projecte i obra d'este centre del coneixement. Alguna pregunta més? Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, avui només li’n faré una.  Una de concisa i concreta. Ens pot 
dir de totes aquelles propostes a les quals es va arribar a un acord al pressupost de 2009, que 
provenien del grup municipal del BLOC, ens pot dir quantes s'han fet efectives a hores d'ara, al mes 
de juny?  
 
Sr. Alcalde.- Li ho contestaré al proper ple. Revisaré perquè mentalment en este moment no me'n 
recordo de totes i li diré tant les que s'ha complit com les que puguen haver estat iniciades.  
 
Sr. Fontanet.- Jo li puc dir que només ha sigut una. De totes maneres, ho revisa i ja m'ho 
contestarà. 
 
Sr. Alcalde.- D'acord. Sra. Mar Medina. 
 
Sra. Medina.- Bona nit Sr. Alcalde. Li faré les preguntes que li vam passar per registre d'entrada el 
dia 4 de juny. La guarderia va ser una promesa electoral... què? Li ho vull preguntar... No, igual que 
els... com a mínim igual que els altres. 
 
Sr. Alcalde.- D'acord, d'acord. 
 
Sra. Medina.- La guarderia va ser una promesa electoral de l'equip de govern que vosté presideix i 
anunciada per al curs escolar 2007-2008. Estem a només tres mesos de l'inici del curs escolar, 
2009-2010. El retard acumulat ja és de dos anys. Saben quan tindran oberta la guardaria tal com van 
prometre vostés? La contesta? No cal? 
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Sr. Alcalde.- No, no, face-les totes seguides. No es preocupe.  
 
Sra. Medina.- Fa pocs mesos l'Ajuntament va ser advertit per Inspecció de Treball per no respectar 
els drets d'alguns treballadors d'este Ajuntament, concretament els conserges de les instal·lacions 
esportives. Després va ser la Justícia qui els va donar la raó. Com està la situació ara? Hi ha 
problemes de nou? La següent. En les obres del Pla d'Inversió Local les empreses adjudicatàries 
van garantir la contractació d'una determinada mà d'obra. En la carpa del Fora del Forat la mitjana de 
treballadors que va prometre l'empresa és de més de 50 treballadors diaris o en el mercat municipal 
més de 110 treballadors diaris. Com pensen controlar que realment es contracta esta mà d'obra? 
Com garantiran a les empreses a les quals no s'han adjudicat les obres que realment no han estat 
estafades? Vinaròs està patint un dels pitjors caos circulatoris que s'han viscut mai. La reforma de la 
Mera i ara la del passeig marítim estan provocant este caos de difícil solució. Com pensen facilitar la 
circulació? I com pensen amortir este problema ocasionat per vostés? Des de fa mesos, es va 
advertir al regidor de Serveis Públics, el Sr. Guimerà, que les rotondes, quan es reguen, perden 
molta aigua. Quan es... En totes les comissions de Serveis, Sr. Guimerà. Este i el del camp de futbol, 
recorde-se’n. Quan se solucionarà este problema? Quan deixaran de malbaratar l'aigua? El passeig 
marítim tot el món té clar que és un empastre on el problemes van en augment. Quina mesura o 
mesures pensen adoptar per a solucionar l’empastre del tendals de disseny del passeig que no 
agraden a ningú? Els restauradors del passeig han pagat 3.500 € per cada tendal de disseny, del Sr. 
Guallart, del passeig. Després del fracàs d'estos tendals, reconegut fins i tot pel Sr. Balada, qui 
pagarà els nous tendals? El poble o els restauradors per segona vegada? La pedra del passeig, un 
any després de la inauguració està molt bruta i moltes peces estan completament trencades. Què 
pensen fer amb això? La canviaran, la netejaran...? Igual que la plaça de la Mera, per cert. I l'última. 
La font de la Mera, ara ja veiem que no està tapada però el dia que li vam fer les preguntes, sí, 
estava tancada. Per què està tancada? Té goteres igual que l'aparcament del passeig? Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. alguatzil, per favor, dins del Reglament... 
 
Sra. Medina.- Contestaré al públic que no sóc del Madrid. 
 
Sr. Alcalde.- Dins del Reglament l'Alcaldia pot contestar per... oralment o per escrit. Faça-li entrega 
de les contestacions a les preguntes. Alguna pregunta més? S'alça la sessió.  
 
 
S’aixeca la sessió a les 23:20 hores del dia que consta a l’encapçalament, de la qual cosa, com a 
secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 


