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15/09 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 DE JULIOL DE 
2009.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia catorze de juliol 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 interventor, Sr. 
Andrés V. García García, 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 24-04-09, 12-05-
09 i 25-05-09.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els 
dies 24-04-09, 12-05-09 i 25-05-09, 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 24-04-
09, 12-05-09 i 25-05-09. 
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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 juny de 2009 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponents al mes de maig de 2009. 
 
 
 
3.- SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMOU Nº 
18.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 1 de juny de 2009. 
 
Atés l’informe de secretaria de 10 de juliol de 2009. 
 
Atesa la proposta emesa per la Presidència d’Urbanisme: 
 
“En fecha13 de marzo de 2.009 se presenta en los servicios técnicos municipales, al amparo del art. 
81.2 de la Ley urbanística Valenciana 16/2.005, propuesta de modificación puntual a instancias de 
CONSULTORIA ENOCOMICA Y TRIBUTARIA SL 
 
La propuesta de modificación puntual tiene como objeto, el calificar de suelo urbano sin atribución de 
aprovechamiento urbanístico la superficie de 112 m2, los cuales en la actualidad, el planeamiento 
vigente lo califica de red viaria. 
 
Dicha propuesta fue sometida a dictamen de la comisión de urbanismo el día 6 de abril e 2.009, la 
comisión al respecto y por unanimidad acordó comunicar al interesado que diera una solución al 
acceso a la playa a través de la creación de un vial. 
 
El interesado a la vista de la propuesta de la comisión de urbanismo, presenta en fecha26 de mayo 
de 2.009, nueva propuesta de modificación puntual introduciendo un vial en la propiedad del 
interesado que de acceso al mar. 
 
El Presidente a la vista de la nueva propuesta de modificación puntual presentada somete a 
DICTAMEN la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Exponer al público, mediante anunció en un diario de difusión n el ámbito de la Comunidad 
Valenciana y DOG por un plazo de un mes, para formular las alegaciones y sugerencias que estime 
oportunas.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
4.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
DE 1.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 13-07-09 EN RELACIÓ 
A L’AUTORITZACIÓ DE PROJECTE A EXECUTAR AMB CÀRREC AL PLA D’INVERSIÓ EN 
MUNICIPIS 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. 
 
Atesa la proposta de l’alcaldia: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

 
Atendiendo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 13 de julio de 2009, en 
relación a la solicitud para la autorización de proyecto a ejecutar con cargo al Plan de Inversión 
Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, que literalmente dice: 
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“DE 1.- SOL·LICITUD PER A L’AUTORITZACIÓ DE PROJECTE A EXECUTAR AMB CÀRREC 
AL PLA D’INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- El 
Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l’assumpte i el presenta directament a la Junta de 
Govern. Sotmesa a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
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. 
 
Siendo que por resolución de la Vicepresidencia Segunda del Consell y Conseller de 
Economía, Hacienda y Empleo, de fecha 29 de mayo de 2009, se denegó la financiación para 
el proyecto sobre Plan Integral de Accesibilidad Básico, indicando que “la actuación es inviable 
por plazos dado que requiere un plazo de 30 meses y medio que supera ampliamente el plazo 
de vigencia del plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Atendiendo que en dicha resolución se manifiesta la posibilidad de presentar un nuevo proyecto 
en plazo de 30 días, por una sola vez y con el límite del importe del proyecto rechazado. 
 
Siendo que por parte de este Ayuntamiento se ha elaborado un nuevo proyecto básico 
denominado “Memoria – Extracto del Plan Municipal de Accesibilidad” con un plazo de 
ejecución de 12 meses y con un presupuesto desglosado de presupuesto total obra 2.029.333, 
74 euros, redacción de proyecto 92.601,21 euros, presupuesto total dirección obra 92.601,21 
euros. 
 
Teniendo en cuenta que el art. 4 de la orden de 16 de febrero de 2009 de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo indica que, a los efectos de solicitar la inclusión de proyectos en 
el PIP, se deberá remitir certificación del acuerdo de Pleno o de la Junta de Gobierno, en el que 
se acuerde solicitar autorización de cada uno de dichos proyectos.  
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
1º.- Solicitar la autorización del proyecto a ejecutar en Vinaròs con cargo a la dotación del Plan 
de inversiones productivas de la Generalitat Valenciana: 
 
• Proyecto sobre plan municipal integral de accesibilidad. 
 
2º. Aprobar el correspondiente proyecto básico de las obras. 
 
3º. Facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos se precisen para la ejecución del 
presente acuerdo. 
 
4º.- Someter el presente acuerdo a la ratificación del Pleno de la Corporación.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta 
anterior. 

 
Visto lo anterior, se propone al pleno de la Corporación: 
 
Único.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 13 de julio de 2009, en 
relación a la solicitud para la autorización de proyecto a ejecutar con cargo al Plan de Inversión 
Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC PER DEMANAR UN 
HELIPORT A L’HOSPITAL COMARCAL.- 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. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal del Bloc per demanar un heliport a l’Hospital 
Comarcal. 
 
Atesa l’esmena d’addició presentada pel grup municipal socialista i el grup municipal independent: 
Se sotmet a aprovació la següent proposta, amb l’esmena d’addició incorporada: 

 
“MOCIÓ PER DEMANAR UN HELIPORT A L'HOSPITAL COMARCAL 
 
Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91 paràgraf 4 i 97 
del ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC Nacionalista Valencià de 
l'Ajuntament de Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l'Ajuntament, la 
següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des de la construcció de l'Hospital Comarcal a Vinaròs hem vist que l'afluència i l'atenció als usuaris 
ha anat progressivament augmentant. L'afluència de persones que utilitzen aquest servei tot l'any, 
com l'augment de població en dates estivals, com l'augment de freqüència d'aterratges d'helicopters 
per a traslladar pacients a altres hospitals, fan que l'ampliació que en aquestos moments s'està fent a 
l'hospital haja segut un encert i siga de gran importància i necessitat per a un servei de qualitat 
sanitari. 
 
Aquesta ampliació consta d'un augment de llits per als pacients, un augment de la Sala d'Urgències i 
un augment de metres quadrat en serveis sanitaris. Però, hem vist que s'ha oblidat el fet de construir 
un base d'heliport per a la càrrega i descàrrega de ferits a altres hospital. 
 
Actualment aquest fets s'estan fent a una distància de 1000 metres d'urgències a la zona 
d'estacionament de l'Escorxador Municipal. Això comporta mobilitzar una patrulla de Policia Local per 
controlar i ordenar el trànsit de vehicles quan té que aterrar l'helicopter, desplaçar una SAMU des 
d'urgències per transportar al ferit, amb els materials necessaris per al transport, falta de seguretat 
quan fa vent per la proximitat de faroles en aquesta zona i la molèstia que ocasiona als conductors 
dels vehicle que passen per l'av Gil d'Atrocillo. 
 
Hem vist que en l'ampliació que s'està duent a terme a l'Hospital Comarcal per part de la Conselleria 
de Sanitat no està prevista la construcció d'una base d'heliport veiem necessària la creació d'aquest 
heliport on cada vegada aquest servei va en augment.  
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC Nacionalista Valencià 
proposem al plenari de l'Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Demanar a la Conselleria de Sanitat que s'inicie per part dels tècnics l'estudi per redactar el 
projecte de construcció d'una base d'heliport en la zona continua a l'Hospital Comarcal de Vinaròs. 
 
Segon.- Exigir a la Conselleria de Sanitat la construcció d’una nova zona de llocs d’aparcaments de 
vehicles, atesa la mancança d’aquestos. 
 
Tercer.- Donar compte d'aquest acord als Ajuntaments del Departament de Salud de Vinaròs per 
poder adherir-se a aquesta proposta. 
 
Quart.- Donar trasllat a tots els Grups Polítics representats a les Corts Valencianes.” 
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Atés l’anterior, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat aprovar la proposta d’acord 
precedentment indicada.  
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sra. López.- Sí, bona nit Sr. alcalde. Faré les preguntes que com a Regidora de Participació 
Ciutadana ens ha fet arribar l'Associació de Veïns Migjorn. La primera és: la Regidoria de Cultura 
ens ha tramés la normativa per demanar subvencions per activitats de les entitats. Preguntem com 
és que sols les han tramés en castellà. Regidora, com és que no té cura de difondre la nostra llengua 
en tots els aspectes? I segona part d'este tema. Donen un termini de 30 dies a partir de la publicació 
al DOGV, que va ser el 18 de juny, i s'ha rebut el comunicat el 3 de juliol. També allargaran el termini 
de presentació? Una altra. La fira ja s'ha acabat, però les caravanes dels firaires romanen, sembla 
que de forma indefinida, en el passeig Fora del Forat. Estos connecten els seus desaigües en els 
conductes pluvials del poble i en els jardins. Per què ho fan així? No hi ha una altra manera de 
desaiguar? Una altra. Els arbres ornamentals del poble semblen tots desgrenyats, llevats els del 
carrer Major i algun altre de forma puntual. Quan no haurem d'acotar el cap per poder-hi passar, per 
exemple davant del col·legi Sant Sebastià, Tres Reis, Raval, Socorrs, etc. Deixem els de l'avinguda 
de Gil d'Atrocillo, doncs creixen de forma salvatge. Senyor Regidor de Serveis, passeges a peu més 
pel poble. El monitors de l'escola d'estiu l'Illa, hi ha alguna llista on es puga veure la puntuació final, 
tant dels contractats com els que no ho han pogut ser-ho? Una altra. Ens han arribat protestes pel 
sopar de Gala, on no van deixar entrar lliure després de menjar, igual que altres anys. En el preu 
també es pagava l'orquestra o també anava a càrrec dels pressupostos de festes? I per acabar, un 
prec. Al plenari del mes de juny i a proposta del PP, pare de la parida, es va aprovar una subvenció 
per promocionar el peix ecològic, votada uns per convenciment, altres per demagògia i algú que vota 
segons bufa el vent. Quines són les garanties que són ecològics estos peixos?, que no sabem on 
han nascut ni el que es mengen. La mediterrània és una claveguera plena de residus de tota mena. 
Com controlarà la super Consellera la qualitat del producte i la seua manipulació? Per estes raons 
volem que s'anul·le esta subvenció. A més a més, que en una època de crisi econòmica com l'actual 
els nostres impostos s'han de gastar amb mesura i seny, i no per fer demagògia i comprar vots 
captius. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, respecte a la primera pregunta que parla d'una convocatòria que només està 
tramesa en castellà, és estrany. Normalment es fan en valencià i apareixen també en castellà en el 
Butlletí Oficial de la Província, però que haurà estat un error, suposo, però que normalment es fan en 
les dos llengües perquè es trameten al BOP així, però que normalment crec que totes van en 
valencià. Ho preguntarem. Respecte a la publicació al DOGV i el termini per a presentar les 
instàncies, m'ho estava aclarint el secretari, és fins els 30 dies, són 30 dies naturals, vull dir que hem 
de llevar els festius i lògicament no es poden prorrogar legalment els terminis des del moment que 
està publicat al DOGV. Quant a la fira, estan els Serveis Tècnics i en particular l'enginyer revisant la 
documentació d'esta fira, que no de l'ocupació de la via pública I, d'alguna manera, habitatge. Per 
tant, entre avui que havia d'anar l'enginyer i demà, se solucionarà el problema referent a si no tenen 
el permís, que se suposa que no el tenen, desallotjar les vivendes o almenys els carruatges que hi 
ha allí. Quant als arbres ornamentals, sí que és veritat que hi ha alguns que han tingut una brotada 
forta. Em consta que no és el moment de podar-los però sí de retallar-los. Alguns dels que, d'alguna 
forma són i que han sigut substituïts molts d'ells en els últims anys, arbres d'alineament, perquè sí 
que hi ha algunes espècies, especialment els falsos pebrots que són els que ocupen més la via, i 
que lògicament també es tindran en compte a l'hora de la poda esta propera tardor, perquè puguen 
més donada la situació d'alguns en els quals es dona. I el mateix ocorre en Gil d'Atrocillo, que en el 
moment de la poda són podats com la resta dels arbres. Però repeteixo, serà a fi i efecte la poda de 
la tardor les que eviten en un successiu any que les brotades que fan impedisquen el pas. Respecte 
al llistat dels monitors de l'Illa, són llistats públics, estan al tauló d'anuncis i es poden consultar. El 
que passa és que tots els anuncis, si es volen consultar, el bloc i en este cas el bloc és un bloc 
ampli, donada l'alta participació de gent que es va presentar, estan penjats al tauló d'anuncis. Es 
demana a l'algutzil i es poden consultar, i estan les puntuacions de les diferents proves i mèrits en 
els que es va contractar per part dels tècnics. Respecte al sopar de Gala, l'orquestra, com és 
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tradicional, va a càrrec dels pressupostos de festes. I a mi, personalment, jo vaig veure gent, no sé si 
a algú li van impedir el pas però hi havia gent també que no estava al sopar de Gala i quan va 
començar el ball estava al bar o la barra. Repeteixo que no sé si eren uns o era la totalitat, però gent 
que no estava al sopar de Gala sí que em consta que estava. I respecte al prec, doncs lògicament és 
un punt que es va aprovar una moció però que no s'ha debatut la modificació pressupostària que es 
devia o s'ha de plantejar en este acord i que serà debatut, esperem, la setmana que ve o a més 
tardar a principis de l'altra, al respecte este punt en un ple extraordinari que farem al respecte. Més 
preguntes? Senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Senyor alcalde. Bé, avui li traslladaré una sèrie de preguntes i qüestions que 
alguns propietaris del SUR-14 anomenat el PAI de Verdera, ens han fet arribar i que li expressem les 
seues preocupacions davant la crisi i davant que no poden fer front de les quotes d'urbanització 
d'este PAI. Tanmateix ens han manifestat el seu descontent perquè algunes de les instàncies que 
han fet a l'Ajuntament, doncs fa més d'un any i no han sigut contestades. Estes preguntes ja li les he 
donat en mà abans d'entrar al plenari, però bé, de totes maneres li les faré ara en veu. Quin 
percentatge d'obra hi ha realment executada en este PAI? Quin percentatge d'obra hi ha certificada? 
Quin percentatge d'obra hi ha realment abonada? Dit d'una altra manera, quin percentatge de 
morosos hi ha en estos moments o quina quantitat d'obra feta es deu per no estar pagada? I després 
també, bé, nosaltres faríem unes consideracions. Quina possibilitat hi ha que només s'urbanitze el 
més prioritari d'este PAI? Perquè com ja he dit abans, els propietaris no poden fer front a la majoria 
de pagaments i de quotes d'urbanització. En prioritari volem dir, doncs bé, un vial central només, o el 
vial...doncs, el més prioritari. Tenint en compte que la N-340 desapareix en un període de curt 
termini, doncs este PAI ve condicionat per esta N-340. No seria més convenient deixar per més 
endavant la urbanització d'esta zona? I si ara urbanitzem, després modificarem. Serà tirar els diners, 
creiem nosaltres. Una altra consideració. Volem proposar a este equip de govern una taula rodona 
en la qual estiguen representats els propietaris, l'empresa urbanitzadora i l'Ajuntament per abordar 
les obres d'urbanització tenint en compte les circumstàncies actuals; que se'n va la N-340 i la crisi 
que està patint la gent i fer front a este quotes. Per tant, esperem que se'ns conteste i esperem 
també que arribe a un acord a fer esta reunió entre propietaris i l'Ajuntament. I a veure si podem 
arribar a un acord per minimitzar eixe esforç que estan fent els propietaris.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, són preguntes concretes i preguntes tècniques que lògicament requereixen d'un 
informe tècnic per part dels mateixos Serveis Tècnics Municipals. Les contestarem en el plenari però, 
no obsta també que en plena comissió d'Urbanisme havent-li passat les qüestions que vosté planteja 
es debaten en les persones, que són; per una banda l'arquitecta i en segon lloc la tècnica jurídica. 
Este PAI que es va encetar en l'anterior legislatura, jo penso que una de les coses que hi ha en el 
preàmbul, que no se'ls ha contestat a les instàncies, jo crec que tant se'ls ha contestat com la gran 
majoria, per no dir el 100%, són arxi coneguts en els Serveis Tècnics, no per rés, sinó perquè han 
anat molt de la mà tant de la tècnica jurídica com de l'arquitecta i se'ls ha informat absolutament de 
tot. El que passa és que, bé, que parlen els tècnics i a la vista d'això parlarem del que puguem o del 
que es puga fer o no es puga fer i que no tinga una repercussió negativa per als interessos 
municipals, els interessos del poble. Al pròxim ple suposo que ho tindrà.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Fontanet.  
 
Sr. Fontanet.- També ara sabem que les faroles del passeig nou han costat més de 6.000 €. No 
podrien buscar alguna empresa de la comarca que les puga fer més barates? Segona. Per part del 
Bloc als pressupostos del 2009 es va fer la proposta de col·locar un monument commemoratiu a 
Jaume I i fer les bases per al concurs d'idees. Sap si s'ha fet alguna cosa al respecte? Per part del 
Bloc per als pressupostos del 2009 es va fer la proposta de traure a concurs una llicència per a taxi 
adaptat. Sap si s'ha fet alguna cosa al respecte? Com vaig veure que en roda de premsa a l'equip de 
govern li va fer molta gràcia que digués que el sopar de Gala de les festes és un acte caduc i del 
temps del franquisme i vaig veure els somriures que van fer. Doncs, bé, podria dir quants de coberts 
a 80 euros va pagar l'Ajuntament a gent invitada? I després ens podria dir cinc cèntims de com està 
el tema del cas Arizmendi? Ja per últim. Em pot dir si al projecte de construcció de la ciutat esportiva 
hi ha un velòdrom?  
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Sr. Alcalde.- Bé, li puc contestar les que sé. Quant a les faroles és la mateixa empresa adjudicatària, 
en este cas és Ferrovial. Això, com en qualsevol altre element, el que contracta lliurement en 
l'empresa que... Se li  pot fer suggeriments de qualsevol altra cosa. En algunes coses sí que s'ha 
consumit en materials i en elements del passeig d'empreses de Vinaròs, de Benicarló, d'Ulldecona, 
etc. I en les altres, repeteixo, poden comprar-les o fabricar-les on vullguen. Respecte al monument 
de Jaume I volem iniciar, primer, una xicoteta remodelació que és el jardí i després el monument. La 
llicència de taxi adaptat no li la puc contestar. No ho sé. El nombre de coberts tampoc, perquè 
encara no s'ha comptabilitzat. El cas Arizmendi continua sub judice, igual, no hi ha hagut cap 
moviment més. I en el projecte de la ciutat esportiva, que jo sàpiga, hi havia un circuit extern però no 
un velòdrom, estrictament del que entenem per velòdrom. El que sí que hi havia era tot un circuit que 
envoltava que es pensava que era o que podia ser tant per a gent que camine o que corre, com 
primordialment, també per a l'esport de la bicicleta. I és un circuit al voltant de tota... dins del tancat 
de la ciutat esportiva però envoltant totes les instal·lacions. Més preguntes? Senyora Mar Medina. 
 
Sra. Medina.- Moltes gràcies. Volem preguntar-li des del partit Popular que ens explique com és que 
no està passat pel ple, com pensem que... bé, sabem que és preceptiu i de llei, l'acte del llibre de 
festes? Ja que a l'última fulla posa que està aprovat al ple del nou de juny. 
 
Sr. Alcalde.- Té més preguntes? Per part de Secretaria se'ls va fer un detallat informe contestant-
los.  
 
Sra. Medina.- Això no li he preguntat, per l'informe del tècnic. Li he preguntat que vosté, com a 
alcalde, com és que no ha passat pel ple l'acte del llibre de festes, de les anteriors festes de 
Vinaròs? No li he preguntat per l'informe del tècnic, jo ja me l'he llegit.  
 
Sr. Alcalde.- Llavors perquè fa treballar als tècnics i fer perdre miseriosament hores als nostres 
tècnics i diners als vinarossencs, per fer una pregunta al respecte? Li dic que està contestat 
ampliament en un informe que ha elaborat la Secretaria. Em remeto a l'informe que ha fet la 
Secretaria de l'Ajuntament. Senyor Gandía. 
 
Sr. Gandía.- Sí, moltes gràcies Sr. alcalde. Simplement, la notícia que ha sortit avui referent a la A-
68, que ens felicitem tots, perquè, bé, pensàvem o pensem que hem estat sempre tots recolzant 
l'opció de la A-68 per Vinaròs. És a dir, no només el partit Socialista sinó el partit Socialista, el partit 
Popular i tota la resta de partits. Com bé ha dit vosté molt bé al començament del ple, que ha felicitat 
tots els partits i a tots els col·lectius. Simplement recordar-li que fa un parell d'hores vosté ha fet una 
roda de premsa, suposo que en este mateix de ple, on ens ha deixat al Partit Popular a caldo gatet, 
en la qual cosa, doncs bé, este doble sentit que fa vosté; aquí diu una cosa i en roda de premsa en 
diu una altra, doncs ens pareix a nosaltres que és molt poc lleial de cara al suport que li hem donat 
sempre des del partit Popular. Simplement, preguntar-li i avui hem vist a l'entrada al ple que vostés 
han tornat a posar la pancarta de la A-68. Nosaltres pensàvem que les pancartes es posaven quan 
hi havia una reivindicació, però precisament quan s'acaba la reivindicació que és quan s'haurien 
d'arreplegar les pancartes, és quan vostés les pengen. Suposo jo que per a penjar-se la medalla. La 
pregunta és; en la roda de premsa d'avui, que han fet vostés esta tarda, fa simplement un parell o 
tres d'hores, el Sr. Javier Balada ha dit que ahir dilluns el Sr. José Blanco, Ministre de Foment, va 
cridar a les vuit del matí al Sr. Ximo Puig per dir-li que la A-68 vindria per Vinaròs. I això és el que 
recull la nota de premsa de l'agència que ens ha arribat a les vuit de la tarda. Nosaltres, el que 
preguntem si per què, o en la roda de premsa o en la nota de premsa de l'agència, diu que ahir a les 
vuit se sabia la notícia, ¿com és que en la Junta de Portaveus d'avui no ha sortit... en la Junta de 
Portaveus d'ahir no es va comunicar als portaveus o per què avui s'han esperat vostés a fer la roda 
de premsa, simplement, els membres del partit Socialista i no de forma conjunta, tots els portaveus 
de l'Ajuntament de Vinaròs, com pensem que s'hauria d'haver fet? Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- S'ha fet una roda de premsa però és que el Sr. José Blanco ha trucat per telèfon avui, a 
les vuit del matí, no ahir a les vuit del matí. Per tant, no entenc absolutament... una roda de premsa 
que s'ha fet a les cinc i mitja o sis, que no la vista ningú, i vosté ens diu que dèiem ahir que tal... 
Sense comentaris. Avui a les vuit i quart del matí el Sr. Ministre, socialiste per cert, Don José Blanco, 
ha trucat per telèfon a l'alcalde de Morella i a les vuit i vint ens ha toca al Sr. Javier Balada i a mi per 



 

8/8 

a comunicar-nos-ho. Que s'anava a pendre la decisió avui. Però nosaltres no hem dit res fins que hi 
ha hagut alguna filtració i ho ha dit la premsa, en particular la cadena SER i Canal 9. A partir d'aquell 
moment ho hem dit, però abans no havíem de dir perquè no és un comunicat més que privat i 
particular. Repeteixo, a les vuit i quart, vuit, vuit i quart d'este matí. 
 
Sr. Gandía.- Jo, simplement, per aclarir-li i dir-li que la nota de premsa que ha sortit   d’Europa Press 
diu que la trucada del Sr. Blanco al Sr. Balada; el Sr. Balada ha dit que va ser ahir dilluns. Per això 
hem fet avui la pregunta i continuem pensant que s'hagués hagut de fer la roda de premsa en tots els 
portaveus municipals de Vinaròs i no en el senador socialista i en l'alcalde de Morella. Moltes 
gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Estem tant contents, tant contents que avui li ho permetem absolutament tot Sr. 
Gandía. Pot dir que ens van tocar ahir, el dia de Nadal, fa dos anys, ens dona exactament igual. 
Estem exultants d'alegria. 
 
Sr. Gandía.- Per molt exultant que estigue vosté, la seua cara no ho demostra. 
 
Sr. Alcalde.- Doncs mire, total i absolut. Sabem que els sap mal però com els sap mal i no ho poden 
amagar han de tirar coses damunt. Torno a dir-li. Tot el poble de Vinaròs, tot, a excepcions d'alguns 
estem exultants d'alegria. I vostés no ens amargaran la festa. Sra. Marcela Barbé. 
 
Sra. Barbé.- Gràcies Sr. alcalde. Primer li dic que no ens l'amarga, la festa, que estem tots molt 
contents d'això, tots. Jo li vaig preguntar al plenari del mes d'abril al voltant d'una pregunta del carrer 
zero de la zona sud. El veïns ens queixaven que no tenien ni bandes reductores ni senyals de 
circulació que frenessen els cotxes que anaven a tota velocitat. Vosté va quedar que em contestaria. 
Al no contestar-me, els veïns m'ho tornen a preguntar. Què és el que pensen fer d'això? Perquè no 
els han dit res a ells. 
 
Sr. Alcalde.- Com ha dit? Carrer... 
 
Sra. Barbé.- Al carrer zero de la zona sud. Carrer O, és igual, carrer O. O,O, perdone. Deu ser el 
carrer O.  
 
Sr. Alcalde.- Li ho consultaré. No ho sé. 
 
Sra. Barbé.- Com em va dir a l'abril que ho consultaria, aquella gent estan ja desfets perquè allí van 
els cotxes a tota pastilla. Gràcies Sr. alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta més? S'alça la sessió. 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 21:30 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 
 
 
 


