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19 / 2009 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE SETEMBRE 
DE 2009.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia vuit de setembre 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 
l’interventor, Sr. Andrés 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.- 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 agost de 2009 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponents al mes de juliol de 2009. 
 
 
2.- SUPLEMENT DE CRÈDIT PER IMPORT DE 847.853.20 € (AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA 
CATALUNYA 428-2001).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 3 de 
setembre de 2009. 
 
Atesos els informes emesos per la Intervenció municipal de Fons núms. 668/2009 i 669/2009 de 
data 28 d’agost de 2009.  
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Atesa la proposta emesa per l’alcalde president: 
 
“A la vista de las propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento, 
  
Considerando la necesidad de realizar el gasto que se determina en ella. 
 
Considerando que dichos gastos, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente,  y no 
existiendo dotación presupuestaria en el presente. 
 
Visto el informe de la intervención municipal relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria. 
 
Visto  el informe de fiscalización favorable  de la intervención nº 600/2009, 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO Y 
SU REMISIÓN AL PLENO,  
 
 
PRIMERO:  La realización de una modificación presupuestaria, por un importe total de 
847.853,20€, en los siguientes términos:  
 

• Suplemento de crédito, por importe de 847.853,20€. Partida 011 / 913.05 
“AmortizaciónPréstamo Caixa Catalunya 428-2001. 

 
SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la liquidación del ejercicio 2008.  
 
TERCERO: Exponer al público por un plazo de 15 días, tal y como indica el artículo 169.1 del RDL 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales  
 
CUARTO: Dar traslado de lo acordado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA PREU PÚBLIC VENTA MATERIAL PROMOCIONAL 
TURISME.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 3 de setembre de 2009. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia: 
 
“La comisión de Hacienda, en sesión celebrada el día 3 de Septiembre de 2009, en relación al 
expediente del precio público y ordenanza reguladora del servicio de aparcamiento público 
municipal en la Ciudad de Vinaròs informa favorablemente, y eleva al Pleno de la Corporación, la 
siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por 
la venta de artículos y material publicitario en las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Vinaròs, 
consistente en añadir dos nuevos productos con sus correspondientes tarifas, en el artículo 4 
“Tarifas”, siendo éstos: 
- Guía gastronómica de Vinaròs: precio (IVA incluido) 2,50€ 
- Chancletas de playa: precio (IVA incluido) 3€. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un 
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plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro de la ordenanza con inclusión de la modificación.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
4.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER A LA PLANIFICACIÓ 
URBANÍSTICA DE LA ZONA TURÍSTICA NORD.- 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 a la planificació urbanística de la zona 
turística nord: 
 
“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 
 
Dos factors externs, sobrevinguts més o menys recents com són la situació de CRISI  econòmica, 
financera i sobre tot immobiliària; així com l'inici de les obres del desviament de la CN-340, 
condicionen sobre manera el desenvolupament urbanístic de aquesta zona turística nord, fins i tot 
de la resta de la ciutat. 
 
L'esmentada zona ha estat objecte d'un intent d'urbanitzar mitjançant la proposta d'adjudicació de 
l'Equip de Govern (PSOE-PVI), desestimada en Ple i posteriorment anul·lada la desestimació, i que 
en aquestos moments no sabem en quina fase es troba, o com es troba. 
 
CRISI ECONÒMICA: 
 
Resulta un poc complicat explicar una situació tan evident i manifesta. Cal observar la quantitat de 
PAI'S aprovats, adjudicats i parats tant en el casc urbà com en les zones turístiques. No creiem que 
en aquest moment hi hagi manca de solars per a edificar, ni creiem, vist l'avanç de les obres 
d'urbanització en els PAI'S que a dures penes sobreviuen (Mercadona i Verdera), que sigui oportú 
encetar més “melons urbanístics”, sinó tot lo contrari. 
 
No obstant, aquesta dificultat esmentada, tenim al nostre abast un estudi del mercat immobiliari a 
Vinaròs, de maig del 2009, el qual parla per si sol. 
 
A maig del 2009, que es quan es conclou el esmentat estudi, hi ha a Vinaròs la següent oferta 
residencial: 

1.                Habitatge de segona ma     230 
 
Stock obra acabada ......................................................................    141 
Obra paralitzada............................................................................    887 
En execució...................................................................................    415 
Projectades amb llicencia i sense començar ................................    692 
Total .............................................................................................. 2.365 
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      Mitjana de venta anual aproximada 300 habitatges                             
 
Amb aquestes dades el temps per a digerir aquest empatx es de gairebé 8 anys i si volem ser 
optimistes no menys de 4 anys. 
Per tant, entenem que encetar més PAI'S ve a resultar tota una temeritat i una irresponsabilitat. 
Entenem per contrari, que es temps de reflexionar, d'analitzar i de planificar el futur del nostre poble 
i en particular d'aquesta zona tan especial com és la Zona Turística Nord. 
 
DESDOBLAMENT CN-340: 
 
No sols aquesta zona nord, sinó, tota la morfologia del nostre poble ha estat condicionada per 
aquesta infraestructura. El seu desviament suposa un canvi radical i substancial que afecta 
profundament a tots els criteris d'ordenació d'aquesta zona i no sols al tràfic pròpiament dit. 
 
Manca de sentit el estudi de tràfic realitzat, necessari en el seu temps, però totalment innecessari 
en aquestos moments, front l'imminent desviament d'aquesta carretera, doncs en un futur més o 
menys pròxim l'esmentada carretera CN340 deu de convertir-se en un “super-vial” i el “super-vial” 
projectat en aquesta zona deurà de convertir-se en un “super-boulevard” 
 
ESTUDI GLOBAL DE LA ZONA: 
 
No la paraula global pròpiament dita, però sí el concepte global de la zona, o el concepte de 
globalitat de la zona, es lo que més se repeteix en els informes elaborats tant per la Consultoria 
Externa com en l'informe de la Tècnica Municipal.  
Si bé nosaltres a diferència d'ells li donarem, encara més, un sentit més ampli tant a la paraula com 
al concepte, ja que nosaltres ens referirem a tota la zona, des de el riu Servol fins a Sòl de Riu, i 
des de la carretera nacional CN340 fins a la mar. Considerarem tot el sòl, l'urbà ja consolidat, amb 
els seus avantatges i els seus inconvenients, tot el urbanitzable incloent els Cossis, i fins i tot, el no 
urbanitzable, és a dir, Sòl de Riu. Per lo tant, quan ens referim a tota la zona, ens referim a tota la 
zona, sense exclusió i per tant, la planificació urbanística que demanarem al final d'aquesta 
exposició de motius serà global i en base als criteris d'ordenació que a continuació s'expressen. 
Evidentment es respectaran els PAI'S aprovats. 
 
CRITERIS D'ORDENACIÓ: 
 
Bàsicament els esmentats criteris seran els mateixos que els continguts en el informe elaborat per 
la Consultoria Externa contractada per l'Ajuntament i que també es contemplen en l'informe de la 
Tècnica Municipal i que a continuació copiarem lo més significatiu, en castellà, tal com estan 
redactats: 
 
“....Se ordenará el suelo de una sola vez adecuando la actuación en su conjunto. Dotando al 
conjunto de una total coherencia. El éxito de la operación depende de la unidad que se consiga y 
de las medidas necesarias para su buen funcionamiento.” 
“....Cuando hablamos de entorno no se refiere a las parcelas de suelo urbano colindantes. Debe 
considerarse el conjunto de suelo urbano en la zona costa norte. Este ámbito tiene una serie de 
carencias que van desde la sección de la carretera costa norte hasta las infraestructuras de 
suministro pasando por los equipamientos.” 
 
Nosaltres afegim, en valencià, que no sols hi ha que contemplar tot el sòl urbà i tot el sòl 
urbanitzable, sinó que també hi ha que contemplar el sòl no urbanitzable (Sòl de Riu). Per a 
nosaltres, tot és tot, des de el riu Servol fins a Sòl de Riu i des de la CN340 fins a la mar. 
Continuem copiant dels informes: 
 
“...Este estudio conjunto deberá suponer la consolidación de toda la zona, la corrección de su 
déficit dotacional y en la medida de lo posible su regeneración”. 
“... Un estudio sesgado del mismo atendiendo a una planificación temporal difícilmente podría 
corregirse en el futuro.” 
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Seguint amb els informes s'estableixen una sèrie de criteris més específics que caldrà adaptar a 
les noves circumstancies: 
 
Vialitat: 
 
Els criteris continguts en els esmentats informes deuran adaptar-se a la nova realitat. La CN-340 
deixa de ser una carretera nacional per a ser un vial de la ciutat, per conseqüent no serveix l'estudi 
de tràfic realitzat. La resta de consideracions són totalment vàlides. 
 
“....Creación de una malla que facilite la circulación fluida. Extender el estudio a la zona urbana 
consolidada.  
Creación de una red peatonal y carril bici a la que se dará tanta importancia como al tráfico 
rodado. 
Creación de bolsas de aparcamiento en los puntos próximos a la costa. Tener en cuenta el informe 
de la técnica de medio ambiente al servicio de este ayuntamiento con relación a la actuación de 
los barrancos y de manera especial en los recorridos peatonales y de bicicleta” 
 
Zones verdes i de equipament: 
 
“...Los equipamientos pueden llegar a establecer definitivamente el papel de esta zona de la 
ciudad. Estos elementos deben ocupar lugares estratégicos y que den sentido a su carácter 
público” 
DONCS Sí. Que hi ha més d'estratègic que els Cossis i Sòl de Riu?, que li donarà més caràcter a 
la zona que tenir aquestos espais de caràcter públic, amb zones verdes i/o equipaments?. O 
potser, no tindrà personalitat la zona amb un parc natural a Sòl de Riu? 
 
A més a més, la inclusió en l'àmbit en sòl no urbanitzable de Sòl de Riu farà que el dotacional del 
conjunt passi d'un tipus del 6,9% al 10% com a mínim. I anàlogament faran que els equipaments 
suposin el 7,5% de la superfície total en lloc del 3,8% programat. Percentatges referits a la totalitat 
de la zona i que cobrirà la manca actual. 
 
La inclusió d'aquestos espais i la seua qualificació com a espais públics poden i es deuen 
d'aconseguir en aquest estudi global que demanem i en base a les transferències d'aprofitament 
corregides amb els factors de localització legalment corresponents en el cas dels Cossis i 
mitjançant la reclassificació urbanística i transferint l'aprofitament obtingut mitjançant la 
reclassificació a la resta de la zona en el cas de Sòl de Riu, i aconseguint, per tant, un parc natural 
en aquella zona que tanta falta ens fa. 
No és així com s'aconsegueix l'inici del super-vial en la zona urbana sense tenir que expropiar? 
Les transferències d'aprofitament perfectament lícites i legals ja se preveuen en els esmentats 
informes. 
 
“....Se podría plantear la construcción previa del súper-vial con transferencias de aprovechamiento 
y con cargo al sector” 
 
Doncs sí, les transferències d'aprofitament eren bones per al super-vial, també ho son per als 
Cossis i per a Sòl de Riu. 
 
La resta de detalls pormenoritzats referent a les zones verdes i als equipaments en els ja reiterats 
informes, els considerem vàlids en les línies generals ja esmentades. 
 
Tipologia edificatòria: 
 
Bàsicament coincidim amb els informes esmentats en el sentit de que deurà d'establir una 
gradació de major edificabilitat junt a la CN-340 i menor edificabilitat a mesura que ens aproximem 
a la mar i a les edificacions existents. 
Dit d'una altra manera, de més a menys a mesura que ens apartem de la primera línia i no només 
en coeficients d'edificabilitat, sinó, en tipologies, passant d'habitatge unifamiliar aïllada a habitatge 
pareat, habitatge en filera i  blocs d'apartaments a mesura que ens aproximem a la carretera 
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nacional, junt a la qual deurà albergar principalment tota la zona terciària per a evitar intensitat de 
tràfic a l'interior de la zona. 
 
No obstant tot això, nosaltres apostem per la flexibilitat i la creativitat a l'hora d'abordar el disseny i 
la planificació i no fer un seguit a peu de lletra que a vegades pot resultar monòton i avorrit. 
 
Estem d'acord en els informes respecte de la reserva d'habitatge de protecció publica s' estarà a la 
legislació aplicable i caldrà mesurar amb bon criteri i sentit de la proporció el número d'habitants 
que pugui absorvir la zona. És a dir, LA DENSITAT D'HABITATGES. 
 
Criteris d'índole legal: 
 
Tot lo expressat fins aquí estarà sotmès baix el prisma de la més estricta legalitat urbanística i per 
suposat del respecte de tots els drets d'aprofitament urbanístic que actualment els ha conferit el 
Pla General d'Ordenació Urbana en base a la classificació del sòl i qualificació urbanística de les 
parcel·les. Drets i obligacions que la llei i el Pla estableixen. 
Però, sense renunciar a la configuració dels Cossis com a espai públic, transferint el seu 
aprofitament degudament corregit amb el factor de localització que li correspongui. Ni renunciar 
així mateix a un gran parc natural en la zona de Sòl de Riu, actualment sòl no urbanitzable el qual 
es pot reclassificar dotant-lo de l'aprofitament urbanístic que legalment li correspongui per a 
transferir-lo a altres indrets de la zona.  
 
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.- Desestimar definitivament els Programes d'Actuació Integrada i la proposta d'adjudicació 
dels mateixos corresponent al desenvolupament d'aquesta Zona Turística Nord i continguts en el 
informe de proposta d'adjudicació emès pels tècnics municipals en data 28 de maig de 2009: 
SUR19, 20, 21,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44 i SUT01. 
 
Segon.- Iniciar els tràmits preceptius per a la contractació d'un equip extern que dugui a terme la 
planificació urbanística de l'esmentada Zona Turística Nord en base als criteris continguts en la 
present exposició de motius i als criteris dels tècnics municipals. Així mateix, es tindrà en compte 
l'informe de la Consultoria Externa en lo referent als criteris generals d'obres d'urbanització no 
contemplats en la present exposició de motius.” 
 
 
Atés l’anterior el Sr. secretari manifesta que, atesa la naturalesa de l’acord i per tal de valorar 
l’adequació a Dret, hauria d’incorporar-se informe jurídic al respecte, el qual en l’actualitat no 
consta. 
 
El regidor Sr. Fontanet, en atenció a la indicació feta pel secretari, retira la moció presentada en 
nom del Grup Municipal BLOC. 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACIÓ AL PONT 
SOBRE EL RIU SERVOL.- 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 PP en relació al pont sobre el riu Servol: 
 
“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: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El passat 11 d’agost moria de forma repentina el Conseller d’Urbanisme, Aigua, Medi Ambient i 
Habitatge, José Ramón García Antón. 
 
Sent Conseller, José Ramón Garcia Anton, va ser l’artífex de la canalització del riu Servol i de la 
construcció dels dos ponts. Una obra que, a banda d’evitar inundacions que els vinarossencs hem 
patit en multitut d’ocasions, va posar en valor una zona important del nostre poble. La inversió 
realitzada va ser de més de 6 millons d’euros. 
 
També va ser l’impulsor de l’obra de l’Avinguda Joan XXIII, que comunica a la nostra ciutat amb 
l’estació de RENFE, els instituts i l’Hospital Comarcal. Una obra de més de 3 millons d’euro 
realitzada gràcies a la gestió de José Ramón García Antón. 
 
La urbanització i construcció de més de 600 vivendes protegides a Vinaròs, a la zona de Joan XXIII, 
per part de la Generalitat Valenciana també va ser aprovada per García Antón. Sempre sensible a 
les necessitats de les persones, Vinaròs va ser la primera ciutat de la Comunitat Valenciana en 
signar la construcció de Vivenda Protegida. 
 
Les actuals obres d’ampliació i millora del port de Vinaròs van ser impulsades i projectades sent 
José Ramón Garcia Antón el Conseller de Infraestructures. Una inversió, que avui és una realitat 
als ulls dels vinarossencs de més de 8 millons d’euros. 
 
La depuradora d’aigues residuals, una inversió de casi 13 millons d’euros, va ser impulsada i 
inaugurada per José Ramón García Antón, fet que demostra una vegada més el compromís que 
tenia cap al medi ambient i els recursos hídrics. 
 
Per estos motius, Proposem al plenari de l´Ajuntament la següent proposta d´acord: 
 
Primer.- Que el pont sobre el riu Servol, conegut popularment com el de la “V” porte a partir d’ara el 
nom de “Conseller José Ramón García Antón” 
 
Segon.- Comunicar el present acord tant a la Presidència de la Generalitat així com a la familia del 
Conseller.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda 
desestimar per majoria la proposta d’acord amb 10 vots a favor (PP) i 11 vots en contra (7 vots 
PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 BLOC). 
 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP PER A LA MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE DE REFORMA DEL PASSEIG MARÍTIM PER TAL D’EVITAR BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES.- 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 PP del Bloc per a la modificació del projecte de 
reforma del passeig marítim per tal d’evitar barreres arquitectòniques: 
 
“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 
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Les obres de reforma del passeig marítim en la seua fase III i IV encara no s’han iniciat i segons les 
notícies facilitades per l’equip de govern a la premsa encara s’està en fase d’estudi en el Ministeri 
per haver presentat diferents empreses baixes temeràries a l’execució del projecte. 
 
Vist que en la fase I i II de la mateixa reforma del passeig s’han creat barreres arquitectòniques allà 
on no n’hi havien amb anterioritat. 
 
Vist que el carrer Sant Pasqual quedarà per sota del nivell del passeig si es projecta com està 
previst i que això pot ocasionar més d’un problema en el futur. 
 
Vist que les obres encara no s’han iniciat i que per tant, encara és factible realitzar modificacions en 
el projecte que eviten problemes futurs. 
 
Proposem al plenari de l´Ajuntament la següent proposta d´acord: 
 
Únic.- Sol·licitar la modificació del projecte de reforma del passeig marítim en les fases III i IV per 
tal d’evitar barreres arquitectòniques, sobretot a l’altura del carrer Sant Pasqual.” 
 
 
A continuació es fan constar les intervencions del Sr. Alcalde i del Sr. Fontanet. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Senyor Fontanet.  
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, vist que en els propers mesos s’iniciaran les obres de la III i 
IV fase del passeig, vist que... i així ho van fer notar en roda de premsa públicament, que hi ha 
alguns dubtes en algunes coses que aniran en esta III i IV fase, com potser l'oficina de Turisme, on 
anirà ubicada? si en este cas estan els ventiladors, si al final de tot els dos pàrkings, tant el pàrking 
del passeig com el de La Mera, aniran comunicats, que això també, bé, tenim els nostres dubtes i 
no sabem si al final es podrà fer esta obra, o també com van fer referència en l'alçada de la rasant 
del passeig en els carrers que baixen al passeig com són el carrer de Sant Pasqual, el carrer de 
Sant Sebastià i el carrer de les Ànimes. L'alçada i no tan sols l'alçada, sinó també tenim els nostres 
dubtes de com anirà eixa circulació en eixos carrers i enllaçant en el passeig. Per tant, sí que vam 
demanar públicament una compareixença dels tècnics per exposar i explicar estes fases que es 
van a fer en els propers mesos, la III i la IV. Esperem que l'equip de govern reculla esta proposta. 
Perquè no la diem nosaltres tan sols sinó que també ho diu la resta de la ciutadania i molts, molts 
dels veïns que tenen els seus negocis o tenen les seues vivendes en esta III i IV fase. Per tant, 
esperem que recullen esta proposta i que la facen pública per a informar la ciutadania en claredat 
de com aniran estes obres i també per veure si hi ha el menys malestar possible. Però bé, entrant 
en el tema de la moció, aquí fica el que sol·licita la modificació del projecte de reforma del passeig 
marítim perquè no hi haguen barreres arquitectòniques. El nostre partit aposta també per això, 
perquè no es creen ni que haguen barreres arquitectòniques. Hi ha un pla d'accessibilitat al nostre 
poble que esperem que s'engegue molt prompte, esperem que no retarde tant com està retardant-
se, perquè ja portem dos anys d'esta legislatura i ben poc s'ha fet en accessibilitat i esperem que, 
bé, que s'engegue d'una vegada per totes este pla. I en este pla també entra el passeig marítim. 
Una altra infraestructura en este poble que està a punt de fer-se i que, bé, si veiem que poden 
sorgir algunes barreres arquitectòniques, doncs, no ens tindran al seu costat. Perquè nosaltres 
apostem perquè Vinaròs i, així també han apostat els altres governs municipals que han estat fins 
ara perquè s'ha fet molta i molta feina en accessibilitat al nostre poble, doncs bé, nosaltres volem 
agafar eixa línia en la que s'està duent a terme des de fa molts anys. Sí que encara falta molta 
feina, com ja he dit. Però sí que es va apostar per l'accessibilitat i nosaltres també apostem per 
l'accessibilitat. Per tant, nosaltres recolzarem esta proposta perquè pensem que si es creen 
barreres arquitectòniques en el passeig no ens tindran al seu costat. Nosaltres, és eixa la nostra 
opinió i és eixa la que volem manifestar en este plenari. Gràcies.  
 
(...) 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, com em pot dir vosté, Sr. Balada, que jo vull paralitzar el 
passeig marítim? Com m'ho pot dir això? , Que no se'n recorda que em va demanar que en la 
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primera fase els recolzés totes les modificacions que es van fer?, No se'n recorda que necessitaven 
el meu vot per a seguir aquella obra que vosté un mes abans o dos mesos abans d'unes eleccions, 
sent alcalde, va i comença les obres del passeig? Com em pot dir ara que el que jo pretenc votant 
ara a favor d'esta moció és que jo paralitze este passeig? No veigue fantasmes on no hi ha. No em 
vullgue ficar on no estic. Perquè potser pensaré alguna cosa que no he de pensar de vosté. Per 
tant, tranquil·litat. Només hem dit que si no hi ha barreres arquitectòniques al projecte, doncs 
d'acord, correcte, endavant. Però si nosaltres veiem que existeixen o que hi ha barreres 
arquitectòniques, doncs per això recolzem esta moció, perquè no hi haguen, perquè es resolguen. 
Res més. No veigue fantasmes on no hi ha Sr. Balada. És així de clar. Sí que vaig fer una proposta 
quan vaig entrar a este Ajuntament, que els vaig dir; d'acord, sí, el passeig, doncs si acceptem o si 
accepteu que hi haguen pàrkings en el túnel que es va fer, doncs bé, d'acord, em tindreu al vostre 
costat. Perquè jo pensava que el túnel, doncs bé, aprofitant que feien un túnel ficarien pàrkings. Va, 
doncs vinga. Però clar, després ja vaig veure i així m'ho va fer veure vosté també, que vam parlar 
un dia, que era inviable en el projecte que ja estava fet, fer espai per ficar pàrking. Doncs bé, vaig 
acceptar, vaig parlar més del compte, vaig parlar massa, doncs bé, me la mengo esta. Però ara no 
em vullgue dir a mi ni ficar-me en el calaix d'uns altres o que vullgue paralitzar el passeig. No m'ho 
digue perquè em sap mal. Perquè a este poble, de paralitzar, han paralitzat les coses que han 
cregut convenient que s'havien de paralitzar. O hem votat en contra de les coses que nosaltres hem 
cregut que s'havien de votar en contra. Però el passeig, ja li dic, és una obra que la vam... la vaig... 
me la van endossar quan vaig entrar a este Ajuntament i els vaig dir que en les meues abstencions 
tirarien endavant. Perquè de paralitzar, jo no he vingut aquí a paralitzar. I menys una obra que ja 
estava engegada. El que vull és que s'agilitze eixa obra, el que vull és que s'acabe abans i que 
tingue les menys molèsties possibles per al veïnat i per a la gent que està treballant allí. Això sí. En 
això sí que estaré jo punxant. En això sí. Però en paralitzar el projecte, ja li dic que ara per ara, no. 
Si no es creen barreres arquitectòniques, li ho repeteixo. Perquè si es creen barreres 
arquitectòniques a nosaltres no ens tindrà.  
 
(...) 
 
Sr. Fontanet.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, de modificacions Sr. Balada, ja li ho ha dit el Sr. Juan però 
també li ho puc dir jo. De modificacions als projectes se'n poden fer que no passa res, que no es 
trenca res, ni passa res. De modificacions se'n fan perquè rectificar sempre és bo i millorar les 
coses sempre es poden millorar, en qualsevol moment. Per tant, de modificacions se'n poden fer. 
Esta és la primera. Segona. Vostés ens han presentat aquí un informe que jo no l'he llegit. Vostés... 
jo no el tenia en constància. Si vostés em diuen que hi ha un informe que diu que no hi ha barreres 
arquitectòniques, doncs bé, m'ho fan saber i aleshores nosaltres decidirem el que cal fer. Però este 
informe se la tret vosté i la llegit el secretari. Per tant, nosaltres no teníem constància d'este 
informe. Per tant, per tant, si en la moció es demana sol·licitar la modificació del projecte de reforma 
del passeig marítim en la fase III i IV per tal d'evitar barreres arquitectòniques, si vosté ja té eixe 
informe que espero que me'l passe, doncs aleshores ja està la faena feta. Com no hi ha barreres 
arquitectòniques no s'ha de modificar cap projecte, Sr. Balada. I així de clar li ho dic. Per tant, no 
veigue fantasmes on no hi ha. Ah, i que conste en acta la meua intervenció perquè quede claríssim 
la nostra postura, perquè es veu que encara no ha quedat clar.  
 
(...) 
 
Sr. Alcalde.- Bé, ahir va haver-hi Junta de Portaveus i com és lògic es tracten els temes que van al 
ple i també els de la moció. En eixa mateixa Junta de Portaveus, d'algun manera i en la proposta 
que havia fet el Bloc referida a les modificacions, a la zona turística nord, es va comentar el tema 
de l'informe jurídic. Vull comunicar a la ciutadania de Vinaròs que l'informe era un informe jurídic i la 
tècnica jurídica està de vacances. Ho dic perquè en les paraules del partit Popular, del portaveu, ha 
dit que s'ha fet un informe, que la fet un tècnic, l'enginyer, que no està de vacances. I lògicament, i 
lògicament si es diu com es diuen les coses al plenari es creen les suspicàcies que volen crear-se. 
La tècnica jurídica continua estant de vacances i per tant no ha pogut elaborar un informe en un 
escrit que va entrar el dia 1 de setembre, sent el plenari el dia 8 i es va explicar a la Junta de 
Portaveus, havent-hi dos dies festius i sense estar la tècnica jurídica. Punt u. Punt dos. Respecte a 
esta informació que dos ciutadanes van anar als Serveis Tècnics, em vaig comprometre, inclús en 
el propi portaveu, també del partit del Bloc que demanava el projecte i si estava digitalitzat. 
Digitalitzat, que avui aclariré, perquè com eixe projecte fa tant de temps... Perquè vull refrescar un 
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poc la memòria al plenari. El dia 12 de febrer de l'any 2008, de l'any 2008, es va prendre un acord 
en este mateix saló de plens. Compromís de manteniment de les obres de la III i IV fase del passeig 
marítim. L'acord que vam prendre deia: vista la proposta del regidor d'Urbanisme, dada cuenta del 
escrito remitido por el Ministerio de Medio Ambiente junto con el proyecto de urbanización del 
paseo marítimo, fase III y IV, registro de entrada 20/12/2007, mediante el cual se solicita del 
Ayuntamiento entre otros extremos a cumplimentar.... I es va sotmetre aquí a votació. És a dir, és 
que els senyors regidors no fan els deures o és que no se'n recorden del que aproven al ple? Si al 
febrer del 2008 els ha tramés el Ministeri, el projecte, i els està demanant el manteniment quan 
s'acaben les obres, i els està dient que ha tingut entrada el 20/12/2007, el projecte, és a dir, el 
projecte està on està. I ara, que no hi ha projecte, que no s'ensenya el projecte. Jo crec que no fan 
els deures. Però evidentment, evidentment, vull aprofitar ja que han tret el tema del passeig 
marítim, jo estic en el que comentaven els portaveus del partit Socialista i del partit de Vinaròs 
Independent, li demanava el Sr. Juan a la Sra. Librada que votés això. És a dir, és que en 
l'exposició de motius estant dient coses... jo no sóc tant atrevit com el Sr. Juan a dir mentides. Vull 
dir que falta a la veritat. Vostés comencen dient aquí, per embolicar-lo tot; com encara no s'han 
iniciat les obres i les notícies facilitades per l'equip de govern a la premsa, encara s'està en fase 
d'estudi en el Ministeri per haver presentat diferents empreses baixes temeràries. L'estudi és una 
paraula calculada, vol donar a entendre que el projecte encara està en estudi i encara podem anar 
en modificacions. Perdone, perdone, la quantitat que va atorgar el Ministeri era de 14.076.521 
euros. Es van rebre les ofertes de les empreses licitades fins el 5 de maig del 2009. I l'obertura 
d'oferta es va fer el 6 de juliol del present any. És a dir, perquè ho entenga tota la gent i que es 
veigue clarament la finalitat última d'aquesta moció, que com bé deia el Sr. Javier Balada, és 
entorpir eixe projecte. És a dir, les empreses han presentat ja la seua licitació per al projecte que 
està presentat i que està fet. ¿Què no ens recordem de la variant de la N-340 a Castelló que quan 
estava a punt de licitar i per tal d'entorpir una inversió de l'Estat, llavors, se'ls ocorre dir al partit 
Popular que afecta l'ermitori de Lledó i ahora a otro proyecto y ahora...? És a dir, està claríssim, és 
a dir, quan hi ha inversions de l'Estat no s'han de fer estes inversions, les han d'entorpir. Mire, això 
és el que els diferència al partit Popular de l'equip de govern. Hi ha entorpiments com van haver-hi 
en el seu moment i embolics en la variant, hi ha i continuen havent-hi i retardant-se els informes en 
el polígon. Ara tenim el passeig. És la forma diferent de treballar vostés. Vostés entorpixen les 
inversions i nosaltres, malauradament, no hi ha moltes de la Generalitat, quan hi ha alguna el que 
fem és col·laborar i treballar en el Govern Valencià, pel bé de Vinaròs. A vostés el bé de Vinaròs no 
els importa en absolut. A vostés l'únic que els importa és torpedejar a l'equip de govern. Y a las 
pruebas me remito. I el tema del passeig estic segur que ara són les barreres arquitectòniques i 
després serà si les palmeres tenen menys fulles o més fulles. I així contínuament perquè no els 
agrada, perquè no ho volen i perquè no volen el futur de Vinaròs. Un projecte premiat, reconegut 
inclús pel mateix partit Popular de València, en exposicions d'un arquitecte, en este arquitecte que 
vostés l'abracen i el saluden quan està aquí i després li diuen que és un barroer. En este mateix, en 
este mateix. I en un projecte de ciutat moderna, cosmopolita i en un passeig europeïsta com és el 
de Vinaròs. Vostés simplement, simplement l'únic que mesclen és absolutament tot en els 
propietaris o els que viuen allí i en l'entorpiment possible en totes les coses que puga haver-hi. Ha 
segut en l'aparcament, en el preu de la tarifa, ha segut en... és que ho hem vist en tot. Vull dir, ho 
hem vist en La Mera, ho hem vist en la biblioteca, ho hem vist en la ciutat esportiva. El que passa 
és que quan ja no hi ha arguments, llavors, quan s'acabarà? La ciutat de Vinaròs ja els coneix i ja 
ho sap. Ara pareix que s'han tranquil·litzat un poc en la ciutat esportiva. Ara quan jugaran, que si els 
accessos, que si no sé cuantos... Però bé, és a dir, la realitat és la que hi ha, les obres són les que 
hi ha. I lògicament, doncs ara començarem en el mercat, o començarem en la pista coberta, o 
començarem en qualsevol altra infraestructura de les que s'estan fent i que desgraciadament, dic 
desgraciadament, no són en fons de la Generalitat,  que és el que ens tocaria. Fer més projectes, 
més obres i no haver de fer-les exclusivament la mini Generalitat o la xicoteta Generalitat que som 
nosaltres.  
 
 
A continuació el secretari dóna lectura de l’informe tècnic emés al respecte per l’ingenier tècnic 
d’obres públiques municipal: 
 
“En relació amb el Projecte del Passeig, en fases 3 i 4, aquest tècnic,  
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INFORMA 
 
En estudi del Projecte d´Execució i Urbanització i Aparcament en el Passeig de Vinaròs, es 
confirma amb l´empresa Projectista (Guallart) que els plànols adjunts a aquet informe coincideixen 
amb l´ultima proposta tècnica presentada a Direcció General de Costes. En relació a aquet Projecte 
i referent a la zona del carrer San Pascual, s´estudia els plànols següents: 
- 1.4 de la fase 4 (Topogràfic actual). Es presenten les cotes de la situació actual. 
- 2.3 de la fase 4 (Topogràfic proposta). Es presenten els nivells rsultants del Projecte.  
- 2.8 de la fase 4 (secció del passeig resultant junt al Carrer San Pascual). 
 
De l´estudi d´aquets plànols i prèvia consulta amb Projectista, es constata que: la línea de Passeig 
en trobada a la platja es manté constant (línia horitzontal definida en fase 2). A partir d´aquesta cota 
BAIXA el nivell fins a la línea de façana amb San Pascual, i a partir d´aquesta cota s´adapta a la 
existent en el carrer (en pujada). El resultat final, per tant, que es presenta en Projecte, soluciona 
els nivells amb dos pendents transversals i sense escalons en el vial. El punt baix que resulta 
d´aquestes pendents soluciona la evacuació d´aigües pluvials amb una línia d´imbornals (línea 
blava present en plànol 2.3).”“ 
 
Sotmés l’assumpte a votació, amb el resultat de 10 vots a favor (PP). 10 vots en contra (7 vots 
PSOE-PSPV i 3 vots PVI), 1 vot d’abstenció (BLOC). 
Atés el resultat d’empat, s’efectua una nova votació amb idèntic resultat. Amb el vot de qualitat del 
president la proposta d’acord queda desestimada. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES.   
 
Sr. Alcalde.- Sí, Sra. López. 
 
Sra. López.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, vaig a fer-li les preguntes que com a regidora de Participació 
Ciutadana ens ha fet arribar l'Associació de Veïns Migjorn. Primer. Diu: a veure si després de les 
vacances tenen els ànims calmats i la crispació i els mals modals desapareguen per sempre més 
d'aquest saló, cosa que reclamem cada canvi de temporada però que mai es porta a terme. La 
primera. Si hi ha alguna terrassa del passeig que pague per ocupació de zona blava. Taules, 
cadires, etc, no ocupen part. Per què no actuen els municipals? Posaran cartells per indicar la 
quantitat de metres quadrats que pot ocupar cada establiment amb terrassa al carrer per facilitar la 
feina de la policia? A la Sra. Marcela li molesta l'olor de l'oli dels xurros. Preguntem si s'ha 
solucionat el problema de la xurreria. Sabem que hi ha moltes queixes de sorolls de la zona d'oci. 
Com està l'aplicació de la normativa del mapa acústic? Quin diàmetre tindran les clavegueres que 
han de posar al carrer del barranc? Una altra. Sabem que les llambordes del carrer de l'Àngel estan 
mal col·locades i les tapes de ferro sempre estan soltes. Poden reclamar a l'empresa perquè pose 
solució o l'han de posar vostés? I l'última. Quin horari tenen els gossos per poder anar al gos-parc? 
Hi ha hores que està tancat i barrat. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, les dos primeres preguntes fan referència a les terrasses i la normativa que ho 
regeix. Evidentment, aquelles en les quals la policia local veu i comprova, hi ha denúncies que 
estan presentades, com la que... a principis de juliol i després al mes d'agost les que ocupaven més 
metres. I repeteixo, aquelles en les quals detecten hi ha les denúncies corresponents. Sí que és 
veritat que l'ocupació regulada en uns metres quadrats fins ara es feia en una simple notificació que 
no és visible. De cara a la regulació en l'ordenança de l'any que ve introduirem unes modificacions 
en les que siga ben visible i ben acotada perquè no hi haguen alguns excessos que sí que es 
produeixen en els moments en els quals hi ha més demanda d'ocupació. Referit a les xurreries, la 
del passeig es va solucionar immediatament, al cap de dos o tres dies va ser retirada, queda 
pendent la del mercat perquè tenia un permís de més setmanes. Quant a les queixes de sorolls en 
la zona d'oci, i en particular les auditories acústiques són les que s'han exigit dins dels locals, i hi ha 
alguna que altra denúncia i alguna que altra medició per part de l'enginyer dels Serveis Tècnics. 
Quant al diàmetre de les clavegueres, està revisant-se el projecte, no puc dir en este moment quin 
diàmetre tindrà perquè s'està elaborant en els últims dies i revisant el que hi havia. I respecte al 
carrer de l'Àngel, a les llambordes, ho revisarem i si és qüestió de l'empresa se li reclamarà 
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corresponentment i si no ho farà la brigada de serveis. I respecte al parc de gossos no es tanca 
mai, vull dir, està sempre obert i no tenim clau, per dir-ho d'alguna manera, el mateix Ajuntament 
perquè l'entrada, majoritàriament, en les últimes hores de la nit és quan hi ha més freqüència 
d'animalets. Vull dir, no té cap horari, són dos portes, potser dóna l'aparença que està tancat però 
que realment està obert les 24 hores del dia, que em conste. Senyora López. 
 
Sra. López.- Sí, bé. I ara les preguntes que ens ha fet arribar Esquerra-Verda. La primera està 
relacionada en una de les mocions que hem desestimat avui, que era la de posar el nom del... al 
pont el nom del Conseller García Antón. I diu: donada la gran quantitat de persones bones que hi 
ha a Vinaròs, que s'aixequen cada dia, que paguen uns impostos i generen uns actius, que després 
els seus polítics gasten com volen, i donada la impossibilitat de fer tantes passarel·les com 
persones bones hi ha a Vinaròs, la pregunta és: han considerat l'opció que en el seu moment va 
tenir un grup de treballadors de Banesto de posar els noms de Santa Caterina i Sant Nicolau als 
dos ponts nous del Servol? En cas extrem, s'han plantejat sotmetre a votació popular l'alternativa 
dels treballadors i l'opció que ofereix el partit Popular? La segona. Passades ja unes setmanes des 
de la brillant i meditada negativa dels partits de l'oposició de fer efectiva la modificació 
pressupostària per a realitzar els pagaments d'actes festius, la pregunta és: s'han començat a fer ja 
alguns pagaments als que van obrar de bona fe sense ajudes de cap regidor? I la tercera. Hem 
estat testimonis aquest estiu al servei de la recollida de vidre en zones del passeig i l'avinguda de 
Jaume I. Les preguntes són: qui fa el seguiment per què els contenidors no s'òmpliguen? Quin 
protocol d'actuació segueix cap a l'empresa que ho recull en cas que els contenidors estiguen ja 
plens? Qui ha d'arreglar els contenidors trencats si l'asseguradora responsable de fer-ho s'eniveix?  
 
Sr. Alcalde.- Bé, com vosté deia, respecte a la primera, ja hem dit que la comissió de toponímia 
farà la proposta perquè l'eleve al plenari, referit al nom dels dos ponts del riu Servol. Referit a les 
factures i per tant a la modificació pressupostària que afectava els pagaments d'actes festius, 
lògicament i legalment no s'ha pogut fer cap pagament perquè no hi ha disposició en esta partida i, 
evidentment, de la partida corresponent mentre no arribe eixa modificació pressupostària no es 
podrà fer. Respecte al servei de recollida de vidre, des de la regidoria de Medi Ambient, en la 
comissió ja es va parlar al respecte d'este tema, però també és farà la valoració i l'informe o 
almenys el que ha sigut aquesta campanya d'estiu. El seguiment, que és la pregunta que feia des 
d'Esquerra-Republicana, que el contenidors estiguen plens o sobrepassen la seua capacitat, és la 
tècnica de Medi Ambient, la que informa. I d'alguna manera, la situació del servei de recollida en els 
mesos d'hivern, a excepció per tant dels mesos entre juny i setembre, són dos vegades a la 
setmana quan ve el camió del servei d'ecovidre. I a l'estiu són tres vegades. Respecte a arreglar els 
contenidors trencats és també responsabilitat de l'empresa i quan es va donar eixa situació en 
alguns contenidors, des de la regidoria de Medi Ambient, el regidor Sr. Guimerà es va adreçar en el 
moment precís, donada la situació  en la que ens trobàvem, i se li ha enviat per part de l'empresa 
que recupera el vidre transmetent-li  les disculpes pels perjudicis de l'existència de determinats 
contenidors i que de cara a la temporada pròxima, encara que es va reforçar el servei, no ha sigut 
suficient, diu ell mateix, i eixos errors en el càlcul de freqüència de recollida seran tinguts en compte 
per la pròxima temporada. El que sí que és veritat és que, lògicament, els... i donarà compte de 
totes les càrregues recollides, es va desbordar o són desbordats molt precisament en el passeig de 
Blasco Ibáñez, en front de la llotja, en Francisco José Balada, en la costa nord, en el Garrofer 
també en la costa nord, en el passeig de Sant Pere, desbordat, i també en el passeig de Blasco 
Ibáñez en front de la llotja. Vol dir això que donat en una campanya turística en la qual es calcula i 
estem veient que les xifres en quant a afluència han sigut bones i en determinades festes hi ha 
hagut vegades, i això és el que va ocórrer, que entre dimecres que era el dia que passava i 
divendres, es van veure desbordats. Front, front, i es pot veure perfectament en l'estadística, en la 
qual hi ha aproximadament deu o dotze o inclús més, en els que la càrrega pràcticament és zero.  
Vol dir que d'alguna forma i en la problemàtica que té el camió de vidre per a buidar eixos 
contenidors en els mesos d'estiu donada la circulació, etc, fa que la feina es dificulte i lògicament 
eixa problemàtica que tenim nosaltres, i donat que este camió, este servei procedeix de Castelló, 
se'l troba en els altres pobles i en pobles turístics com són Peníscola, Benicarló, etc. És a dir, el 
servei a l'hivern, doncs, buiden en menys freqüència però potser és perquè els contenidors estan a 
meitat de capacitat. I ara aquí en punts molt puntuals es va procedir i es va fer. Em consta que 
l'actuació des de la regidoria va ser immediata, el que passa és que fins dos o tres dies després no 
va solucionar-se el problema. Intentarem que per l'any que ve, doncs, o bé es reforce o en eixos 
punts hi hague alguna altra solució al respecte. Més preguntes? Sí, senyor. 
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Sr. Fontanet.- És cert que vosté tenia l'informe de no existència de barreres arquitectòniques ahir 
en la Junta de Portaveus?  
 
Sr. Alcalde.- No, no el tenia. Ahir a la Junta de Portaveus? No. 
 
Sr. Fontanet.- Vosté està amagant informació als membres de la Junta de Portaveus?  
 
Sr. Alcalde.- Vosté dubte de mi, Sr. Fontanet?  
 
Sr. Fontanet.- No, però com ha dit que el Sr. Balada tenia un informe i la Junta de Portaveus és per 
explicar els temes que van al plenari, doncs, si vosté sabia que en l'ordre del dia del plenari anava 
una moció del partit Popular on es tractava el tema de les barreres arquitectòniques, doncs, el més 
normal és que a la Junta de Portaveus, que per això moltes vegades diu vosté que serveix la Junta 
de Portaveus, doncs el mínim que podia fer era explicar i dir: preneu este es l'informe on diu això. 
Crec jo. 
 
Sr. Alcalde.- En la Junta de Portaveus jo no tenia l'informe. L'informe és de data d'avui. Vull dir... 
 
Sr. Fontanet.- Ah, d'avui? 
 
Sr. Alcalde.- El tenia el Sr. regidor d'Urbanisme. I respecte a la Junta de Portaveus, precisament 
vosté Sr. Fontanet, és a dir, en la Junta de Portaveus quedem moltes vegades, moltes coses i quan 
venim aquí al ple sap vosté que entre el partit Popular i vosté me'n canvien cinquanta. Vull dir, jo 
m'estic plantejant moltes vegades per què coll serveix la Junta de Portaveus. Vull dir, aquí hi ha 
hagut vegades que hem fet la Junta de Portaveus i al cap de tres hores, o de cinc, o de deu, o de 
dotze han vingut aquí en mocions. Vull dir, no em digue això en eixe sentit. Torno a dir-li, el projecte 
del passeig fa més de dos anys. Li acabo de donar una prova i suposo que, potser, ho sento que no 
li hague sentat bé, que quan aquí s'aprova en plenari i et diu el Ministeri que està el projecte, si algú 
està preocupat pel projecte... o és que aprovem les coses sense mirar-les? Vull dir, però, que li 
conste que el tema d'amagar... aquí és que pareix que ja es contagie, i això sí que li ho dic jo, els 
dubtes que puga tenir el partit Popular són normals, inclús dins de la tònica de tota la legislatura. 
Em pareix, la seua línia, i bé, és la seua. Però vosté sap que jo mai, mai li he dit una mentida. I 
lògicament, encara que haguéssem tingut l'informe el partit Popular igual hagués presentat la 
moció. Això és una altra cosa. Però bé, com no el tenia no li'l vaig poder ensenyar. I el que sí que li 
vaig clarificar, com ara li he dit en plenari, que la tècnica jurídica quan arribe de vacances tindrà 
això damunt la taula i informarà, i punt. I dirà sí o no. I vam quedar ahir. I vosté tindrà la potestat de 
tornar a presentar la moció si vol o no vol. Vull dir, que una cosa serà i era el que el Sr. secretari... 
perquè perfectament ens va informar ahir en la Junta de Portaveus. Crec jo, va dir el Sr. secretari, 
que requeriria d'un informe jurídic. No li'l vaig demanar jo, el va demanar el Sr. secretari per estar o 
per tenir una altra opinió per part de la tècnica jurídica. Eixa moció que vosté ha presentat l'hagués 
pogut presentar directament cinc minuts abans, hagués vingut sense informe jurídic. Suposo que el 
Sr. secretari... el que passa és que com la tenia abans va poder pensar o reflexionar més en eixe 
sentit.  
 
Sr. Fontanet.- Aleshores, l'informe... torno a fer la pregunta, l'informe que ha presentat el regidor 
d'Urbanisme estava en la Junta de Portaveus, fet? 
 
Sr. Alcalde.- No. Que clarifique el Sr. Balada. 
 
Sr. Balada.- Sí, a veure. L'informe és una lectura del... no és més que un informe, fica informe, 
però és una lectura dels plànols que hi ha aprovats. Vull dir, l'únic que fa el tècnic és traduir com 
estan aprovats els plànols. Per què? Perquè si jo hagués vingut en els plànols vostés dirien que és 
mentida, que sí que hi ha escalons. Llavors ell m'ha traduït el plànol. O siga, ha vist el plànol i ha 
dit; este plànol no té escalons. Vull dir, l'informe només diu això. El que fica al plànol és una 
traducció del plànol per un tècnic. M'explico o no? Vull dir, és que no hi ha més. El tècnic que ha 
informat no diu més ni menys que allò que diu el plànol. L'únic que passa és que com jo sé que els 
seus... bé, els regidors del partit Popular, els regidors del partit Popular no es fien del que jo dic, no 
es creuen res, haguessen dit que estos plànols són falsos. M'explico o no? Llavors, per això ha 
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sigut que avui jo he demanat un informe a l'enginyer dient-li; escolta, este plànol tradueix-me'l a un 
paper. Perquè ells estiguen tranquils i dormen bé. Tranquils, que si no estan preocupats tot l'any.  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- S'ha fet alguna modificació d'algun projecte en este Ajuntament? 
 
Sr. Alcalde.- Algun projecte, de què?  
 
Sr. Fontanet.- Qualsevol projecte de qualsevol carrer. En este Ajuntament s'ha fet alguna 
modificació? , s'ha fet alguna modificació d'algun projecte, alguna vegada? 
 
Sr. Alcalde.- Suposo que sí, no? 
 
Sr. Fontanet.- D'acord. Doncs això és el que volia saber, si es fan o no es fan les modificacions. En 
el mes de juliol li vam comentar que... bé, vam proposar de fer un monument commemoratiu a 
Jaume I. Ja li vam dir que... bé, doncs que engeguessen les bases del concurs d'idees per veure si 
podia estar durant este any fet este monument. Com està este tema?  
 
Sr. Alcalde.- Què més?  
 
Sr. Fontanet.- Després també, bé, hem vist que la bàscula ja està finalitzada. Hem vist que fa 
temps que la bàscula, doncs bé, està allí i que està a punt d'obrir-se però veiem que no s'està obrint 
el servei a la gent, als usuaris. I als usuaris els toca anar a Benicarló, a Sant Rafael, etc. Hi ha 
algun problema en els terrenys o hi ha algun problema per què no s'obri als usuaris? Després 
també, per escrit li vaig dir que se'ns facilités en còpia en cd o si no, doncs ja que m'ha dit que no 
està en còpia en cd, doncs bé, una còpia del projecte del passeig marítim per tenir-la nosaltres com 
a grup municipal, esta còpia. Després també, recollíem en esta mateixa petició, vam quedar si 
tenien la delicadesa de fer una exposició pública d'este projecte. Li pregunto si tenen pensat per 
una exposició pública del projecte del passeig marítim de la III i IV fase. Després també, durant este 
mes d'agost hem tingut moltes queixes de fums, olors i de contaminació medi ambiental en el tema 
de l'abocador d'escombriaires. Ja ens va dir que estan fent el projecte de clausura, però, ens pot dir 
quant de temps estarem també patint estes olors i de la manera que està este abocador? I, per cert, 
al mes de juliol li vaig preguntar quants de coberts a 80 euros es va pagar per part de l'Ajuntament 
a invitats en el sopar de Gala. Ens va dir que ja ho miraria, doncs, si ja ho ha mirat.  
 
Sr. Alcalde.- D'acord, respecte al tema del monument de Jaume I l'informaré perquè no sé en quin 
estat està. Respecte a la bàscula, sí que... esperem obrir-la prompte. Passat el mes d'agost que 
estava de vacances l'empresa, hi ha per a la recepció definitiva, hi ha una sèrie de deficiències que 
han detectat els tècnics i fins que no estiguen subsanades, deficiències tècniques de la bàscula no 
de terrenys ni res al respecte. Suposo que s'obrirà en eixe moment. Respecte a la còpia, són 
diverses caixes, suposo que estan en cd i no hi ha cap problema en facilitar-li. I respecte a 
l'exposició pública jo crec que en un plànol d'estos, que s'expose allí a l'entrada de Serveis 
Tècnics... perquè si no és que són, repeteixo, quatre caixes en tota la documentació al respecte. Es 
tria la que siga més significativa de les que puga vores i que s'expose al públic allí o s'exposen dos 
o tres aquí al saló de plenaris. No hi ha cap problema. Respecte als fums, olors, etc d'escombreries 
dir que es pot anar fent el que es puga fer, però que la solució definitiva, sap molt bé vosté que fins 
que l'abocador de Cervera no estigue en ple funcionament i en tots els anys que portem per a 
solucionar el problema, vull dir que en més incidència o en menys incidència, per molt que es 
treballe es va cap al sellat d'este abocador, però que les males olors i els fums, doncs, més o 
menys en certa continuïtat hi ha, malgrat la vigilància i malgrat estar més o menys damunt de 
l'assumpte. El tema dels coberts sí que, mea culpa, no he demanat la comptabilització del nombre. 
Al pròxim plenari li ho diré. Més preguntes? Senyora Marcela. 
 
Sra. Barbé.- Sí, bona nit Sr. Alcalde. Li voldria fer dos precs. El primer. Esta nit se m'ha al·ludit a mi 
dient que a la Sra. Marcela li molesten les olors de la xurreria. Voldria que digués a estes persones 
que li ho han dit que la Sra. Marcela quan parla en este plenari parla en nom dels veïns de Vinaròs. 
Em faig resó de les queixes que ells tenen i així ho vaig demostrar en els registres d'entrada que 
vaig presentar dels veïns. O siga, no parlo en nom meu, parlo en nom dels veïns de Vinaròs. Per tal 
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que quede ben clar. I un altre prec que li voldria fer és demanar-li els permisos d'autorització que 
tenen estes xurreries, en el temps que tenen cada una d'elles. No rés més. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, ja li ho... és prec. Les bandes ja estan col·locades, Sra. Marcela.  
 
Sra. Barbé.- Moltes gràcies, no ho sabia, gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Gandía. 
 
Sra. Barbé.- Li dono les gràcies en nom dels veïns. 
 
Sr. Gandía.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Simplement preguntar-li per un fet que nosaltres vam 
denunciar en una roda de premsa, que li vam demanar a vosté un aclariment i vosté no la fet, no 
ens la fet arribar. Vull dir, moltes rodes de premsa però no ens la fet arribar. El divendres 17 de 
juliol, el partit Popular, el grup municipal, va presentar una sol·licitud de ple extraordinari sobre la 
ciutat esportiva. Era divendres. Passa el dissabte, passa el diumenge i en dilluns ens arriba al grup 
municipal Popular un escrit d'un buffet d'advocats de València, amenaçant-nos i dient-nos que ojito 
en el que dèiem de la ciutat esportiva que ens tirarien al jutjat. I en dimarts vosté va convocar el ple. 
Nosaltres el que voldríem saber és si en teoria, com vosté ens ha recordat moltes vegades, els 
documents que entren a l'Ajuntament són confidencials i no poden sortir d'este Ajuntament, i 
nosaltres presentem un escrit en divendres dirigit a vosté perquè és l'Alcalde i en dilluns ja ens 
arriba d'un buffet d'advocats de València un requeriment o un burofax. Voldríem saber, la pregunta 
és molt clara, qui la filtrat? I si la filtrat vosté, en quin interès?  
 
Sr. Alcalde.- El que s'ha de preguntar vosté és que este escrit, segons vaig entendre jo o va sortir 
de l'opinió pública, no ho recordo molt, era un escrit dirigit al partit Popular, no? Doncs, fesseu mirar 
vosté a veure qui ho va filtrar del seu partit. Vull dir, i segona cosa, segona cosa... tranquils, segona 
cosa, si no recordo malament eren uns particulars que s'adreçaven al grup del partit Popular. Vull 
dir que... no ens mescle ni en l'Ajuntament ni en l'equip de govern. Vull dir, són qüestions de vostés 
i s'han d'atendre en la que hi ha ciutadans, que en les actuacions que fa el partit Popular, doncs, 
veuen i se senten agreujats, no amenaçats sinó agreujats en una situació personal. I com a 
ciutadans, afortunadament en un estat de dret, tenen dret a exercitar les seues accions legals, i per 
tant, fesseu mirar.  
 
Sr. Gandía.- Senyor Alcalde, jo voldria que em respongués la pregunta. La pregunta és; nosaltres 
presentem la sol·licitud de ple extraordinari en un argumentari i en el burofax que ens arriba en 
dilluns, no el tinc aquí davant però fica: teniendo constáncia del escrito presentado en fecha 17 de 
julio por el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Vinaròs... Per tant, l'escrit sí que és en 
base al que nosaltres havíem presentat en este Ajuntament. I només havien dos còpies, la que 
teníem nosaltres i la que tenia vosté. Nosaltres no l'hem filtrat. Ha sigut vosté, Sr. Alcalde? 
 
Sr. Alcalde.- Jo no.  
 
Sr. Gandía.- Doncs, esbrinarem qui ha sigut, no es preocupe.  
 
Sr. Alcalde.- Més preguntes? Espere... no hem passat, abans de... hi havia unes preguntes que 
havia fet el Sr. Juan, en l'anterior ple. Haurà vist que no hem aprovat les actes perquè no s'han 
pogut traslladar, però hi havia una sèrie de preguntes que escoltant la cinta ràpidament o almenys 
sense transcriure, hi havia una pregunta referida a l'última certificació de la fase I i II del passeig 
marítim. S'ha fet la certificació vint per import de 91.867,58 € i queden pendents encara una altra, 
suposem per finalitzar fins 28.300 € que era el que hi havia pressupostat fins ara. Si s'ha 
recepcionat el passeig en fase I i II, li he de dir que provisionalment sí. Porta un annex d'una sèrie 
de coses que ara en setembre s'han d'esmenar. Respecte a si s'han esmenat les deficiències del 
pàrking, falten comprovar-les ara en este mes de setembre. I hi havia una altra pregunta, que crec 
que el Sr. Javier Balada i en l'informe de l'enginyer ha quedat clar, que arrastràvem de l'altre ple, 
referit que si en la fase III i IV hi havia escalons i si la cota era més alta que el 2%, més alta. I ja 
s'ha ratificat aquí que la cota arriba fins i tot, màxim, a un 2%. Preguntes que hi havia pendents i 
que he pogut captar escoltant la cinta. Més preguntes? 
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Sr. Juan.- Gràcies i li agraeixo que hague donat resposta a algunes que quedaven pendents. Jo no 
tenia previst fer-li preguntes avui, però donada la seua intervenció i a més a més veig que per als 
portaveus vosté ha limitat el temps i la volgut portar en un control estricte, ja li han preguntat si en 
pot ubicar un altre. Jo li preguntaria, primer que res i com a curiositat, si no val molt de ficar dos, 
perquè tinguem informació els dos. Si val molt no cal que el compre. El fica al mig i vosté també se 
l'aplica. I ja està. Però les preguntes que li penso fer són molt senzilles. Vosté, en la seua 
intervenció que no tenim dret a rèplica, ja li ho hem dit moltes vegades i per qüestió d'ordre, i vosté 
no fa cas. Doncs bé, em toca ara en precs i preguntes fer els aclariments pertinents. Vosté ha 
aprofitat eixa intervenció per a dir-me que m'explicaria allò que s'havia compromès en Junta de 
Portaveus i que jo li he recordat al Sr. Balada, que no es pot mentir als ciutadans per no atendre'ls. 
Vosté ho anava a explicar i resulta que m'ha dit mentider a mi, fent reflexió a l'escrit presentat en la 
moció i a l'exposició de motius en la qual la frase: les obres de reforma del passeig marítim en la 
seua fase III i IV encara no s'han iniciat, no veig cap mentida jo, sinó me la dirà vosté on està. Però 
és que en l'altra part, i segons les notícies facilitades per l'equip de govern a la premsa, encara 
s'està en fase d'estudi en el Ministeri per haver presentat diverses empreses baixes temeràries a 
l'execució del projecte. És a dir, estan en estudi per les baixes temeràries, a veure quina 
adjudicació es pot, si a les empreses es pot adjudicar o no. Em pot dir on està la mentida en este 
cas, perquè vosté m'ha dit que falto a la veritat. Jo crec que aquí, en l'exposició, en esta frase no hi 
ha cap mentida. I si la hi ha serà segons les notícies que vostés han facilitat. Jo pregunte, la 
mentida és segons les notícies que vostés han facilitat o on falto jo a la veritat? Simplement que ho 
aclarisque perquè no estic dispost a admetre el que no és cert. Vosté com sap que nosaltres li 
demostrem on s'equivoquen, on menteixen i on falten a la veritat, no pot intentar que tots siguem 
iguals. Aquí de mentida no hi ha ni una, i sinó ens ho diu. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- A veure. Portem dos anys i mig, portem dos anys i mig. De tota la vida, en este saló 
de plens els debats els tanca l'Alcalde. No ho torne a dir que no té dret a rèplica, que  
 
 
pareix que siga el màrtir. De màrtir ja en vam tenir un del partit Popular. No vullgue convertir-se en 
el segon màrtir. Que quede clar. L'Alcalde tanca el debat i ja no hi ha drets a rèplica, encara que la 
magnanimitat d'aquesta alcaldia el continue deixant parlar. El precs i preguntes són preguntes 
claras y concisas. La magnanimitat d'aquesta presidència li deixa que s'explaie, havia dit que no 
faria preguntes i em pregunta la mentida. Jo l'únic que li he dit, que no li he empleat per a res el 
terme mentida, que s'ho inventa vosté per a fer-se màrtir. Jo li he dit que faltava a la veritat perquè 
el Ministeri no està estudiant res del projecte. El projecte del passeig marítim es va fer al 2007. Va 
venir aquí per aprovació... perdó, per exposició pública i li he demostrat que fa un any i pico, en 
este plenari. Per tant, cap tècnic del Ministeri ni de la Direcció General de Costes està estudiant res 
referit al projecte. Les empreses que han licitat s'han emportat el projecte en cd o en caixes per a 
fer la seua proposta econòmica per adjudicar-se-la. No res més. Per tant, si vostés haguessen 
acudit a la veritat, a la veritat, haguessen dit: dado que el proyecto está en fase de licitación o  
(millor dit) en fase de adjudicación, no deixarien este interrogant perquè el que se li vol o em pareix 
a mi, puc estar equivocat, que volen donar la impressió a la ciutadania que encara estem aquí 
estudiant de si el passeig serà un aqüeducte o anirà en il·luminació del tipus que siga. No, no. 
Estem a l'espera que sortigue definitivament a quina empresa, en nom i cognoms, se li adjudica el 
passeig per començar a treballar en el termini més breu possible. Que vull anunciar-ho també, que 
quan siga l'empresa, hi ha 20 o 25 dies d'exposició al públic, en el cas de les altres empreses per si 
volen al·legar. I després hi ha un mes de replantejament. Perquè també, també en esta, diguem, 
línia d'alarmisme, doncs hi ha gent que es pensa que demà o despús-demà li tiraran la casa o 
començaran les obres del carrer de Sant Pasqual, que hauran d'anar connexionades a este obres. I 
urbanisme està treballant, com he dit en este ple. Per tant, tranquil·litat, tot el que diem del passeig 
està publicat i es diu, sense cap problema de cap tipus. I llevat que quan un tècnic no pot, 
casualment, atendre a dos persones, jo crec, crec que quan estava de regidor d'Urbanisme i ara 
que està el Sr. Javier Balada, pot dir la ciutadania a quanta gent se li ha tancat la porta. I hem de 
recordar aquí, una vegada més, una vegada més, que molts constructors de la ciutat o bé se'n van 
haver d'anar de la ciutat o bé els van tancar la porta als morros, i no van poder accedir mai ni al 
despatx de l'Alcalde ni al Serveis Tècnics. Per tant, això s'ha de dir d'alguna manera. No ens faça ni 
ens done les actituds que ha seguit el partit Popular en este Ajuntament i ens les faça nostres. Li 
torn a dir i li vaig explicar i li vaig dir que avui mateix intentaria saber i tenir a disposició les còpies 
del que havia passat. I s'ha dit per activa i per passiva, l'enginyer estava en la ciutat esportiva. I 
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punt . I ja està. No passa absolutament res. Vull dir, està aquí al plenari, si es poden fer còpies es 
fan còpies per a tots els que estan aquí i per a tota la ciutadania. Vull dir, és que no hi ha cap 
problema. Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies. Jo em primer lloc li demanaria al Sr. secretari que per favor faça constar 
en acta la intervenció del Sr. Alcalde en el punt de la moció que nosaltres hem presentat i allí 
sabrem si realment m'ha dit mentider o no m'ha dit mentider. Ja ho veurem. De la mateixa manera, 
de la mateixa manera que va dir que el vaig amenaçar en públic i resulta que després en l'acta va 
constar que jo no l'havia amenaçat. Per tant, simplement això. I paso a fer-li una altra pregunta Sr. 
Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- D'acord. 
 
Sr. Juan.- Que li hauria de dir, que no es fique nerviós, que no es fique nerviós, que ho diu... Sr. 
Balada, per favor, és el meu...  
 
Sr. Balada.- ... ara pareix aquí que sigues la Divina Providència...  
 
Sr. Juan.- Estem en un circ Sr. Balada, pareix que estem en un circ, gràcies a vosté. Pareix que 
estem en un circ. Vosté li ho permet Sr. Alcalde? Vosté li ho permet? 
 
Sr. Alcalde.- Faça la pregunta.  
 
Sr. Juan.- No, és que... vosté li ho permet? 
 
Sr. Alcalde.- Face les preguntes clares i concises.  
 
Sr. Juan.- Li pregunte si vosté li permet que faça això mentres és el meu torn d'intervenció. 
 
Sr. Alcalde.- Si li estic permetent una actitud deplorable per part de vosté, ple darrere de ple, per 
favor. Face la pregunta, per favor. Vosté no veu al Congrés dels Diputats, a les Corts Valencianes, 
la gent puja allí... pregunta número un, i pam, pam, pam, pam, fa la pregunta i la contesta. Perquè 
les preguntes tenen una finalitat, que la ciutadania s'assabente realment dels assumptes 
municipals. I vosté només ve aquí a fer el teatre, l'exhibició. Perquè torn a dir-li, perquè estan les 
càmeres de televisió. Si no estarien les càmeres de televisió, ni la meitat de les preguntes les faria, 
o dels discursos que fa. Pregunta clara, concreta i concisa. Si me la sé li la contestaré i si no li la 
contestaré al pròxim ple. Pregunte. 
 
Sr. Juan.- Ja no li dic que gràcies perquè... no cal. En la primera i en la segona fase del passeig hi 
havia un túnel de connexió entre el pàrking que han fet i el que hi havia fet a la plaça de Sant 
Antoni? Hi havia? 
 
Sr. Alcalde.- Li la contestaré. 
 
Sr. Juan.- Als plànols aparentment, sí. Vull dir, el que no està no sabem per que. Dona la sensació 
que aquí poden parlar tots. Sr. Alcalde no s'estranye... 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, per favor. 
 
Sr. Juan.- No s'estranye quan al nostre grup... O siga, que damunt me... 
 
Sr. Alcalde.- Va, Sr. Juan, faça l'altra pregunta.  
 
Sr. Juan.- Jo li demano el mateix respecte que ens exigeix a nosaltres, que el tinguen tots els 
regidors. I jo crec que si a nosaltres ens crida l'atenció per alguna al·lusió, el que ha de fer és fer-ho 
als regidors que correspon, també. Només li demano això, com a prec. Sr. Alcalde, jo crec que és 
coherent, no? No li pareix correcte? Tampoc li pareix correcte? 
 
Sr. Alcalde.- Sí. 



 

 18/18

 
Sr. Juan.- D'acord. Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- D'acord. Gràcies. Bona nit. S'alça la sessió.  
 
S’aixeca la sessió a les 22:30 hores del dia que consta a l’encapçalament, de la qual cosa, com a 
secretaria accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
Jordi Romeu Granadosa Jorge Romeu Llorach 
 


