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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE FEBRER DE 
2010.-  
 
A Vinaròs, sent les dinou hores del dia nou de febrer de dos mil deu, 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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 9 DE DESEMBRE 
DE 2009 I 12 DE GENER DE 2010.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les 
sessions celebrades els dies 09-12-2009 i 12-01-2010, 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 09-12-
09 i 12-01-10. 
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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 gener de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponent al mes de desembre de 2009. 
 
 
 
3.- POSADA A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE SOLAR PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DOCENT C.P. D’EDUCACIO INFANTIL I PRIMÀRIA “NUEVO Nº 
5”(JAUME I).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 1 de febrer de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 28 de gener de 2009: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.- 
 
PUESTA A DISPOSICIÓN A LA GENERALITAT VALENCIANA DEL SOLAR PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DOCENTE C.P. DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMARIA “NUEVO 
Nº 5”. 
 
En relación con el asunto de referencia  y, recibido escrito de la empresa CIEG,S.A. en su condición 
de empresa pública para la programación de la obra de construcción del C.P. nº 5 prevista por la 
Consellería de Cultura, Educación y Deporte. 
 
RESULTANDO necesaria la puesta a disposición a la Generalitat Valenciana del solar para la 
referida construcción del Centro docente  C.P. nº 5. 
 
CONSIDERANDO que, corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo sobre 
cesión o puesta a disposición del solar de referencia. 
  
Esta Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Poner a disposición de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, 
los terrenos necesarios para la realización de las obras de construcción del C.P. nº 5 (JAUME I). 
 
2º.- Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento que pudiera dificultar 
el normal desarrollo de las obras y de todos aquellos que se descubrieren con posterioridad.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
4.- VALORACIÓ MUNICIPAL EN RELACIÓ AMB L’EXPROPIACIÓ D’IMMOBLE UBICAT AL 
PASSEIG BLASCO IBÁÑEZ, 1.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 
18 de gener de 2010. 
 
Atesa la proposta de la regidoria d’Urbanisme de data 18 de gener de 2010: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO 
 
Dada cuenta del expediente de expropiación forzosa seguido a instancias de Agustín Amat Gallardo 
en nombre propio y como mandatario verbal de Luisa, Miguel, Antonio y Joaquín Sese Esparducer, 
en su condición de propietarios de parte del edificio sito en Vinaròs, Avda. Blasco Ibáñez nº1, 
calificado como urbano y con destino a uso o servicio público. 
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Visto el oficio del Jurado de Expropiación Forzosa, concediendo al Ayuntamiento un plazo de 
VEINTE DIAS para que el Ayuntamiento pueda alegar y presentar los documentos y justificantes que 
estime oportunos.  
 
Emitido al respecto Informe por el arquitecto técnico Jose I. Meseguer Ramón 
Se propone al PLENO de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero. Aprobar la valoración efectuada por el arquitecto técnico municipal, valorando el edificio 
objeto de expropiación, sito en Paseo Blasco Ibáñez 1, ref. catastral 6230202BE8863A0001PM, en 
la cuantía de 1.636.009,39 euros. 
 
Segundo. Remitir la valoración aprobada al Jurado de Expropiación Forzosa de Castellón 
(expd.225/09).” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
5.- SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA D’EDUCACIO D’AJUDA ECONÒMICA PER A 
L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES DURANT L’EXERCICI 2010.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa de Cultura de data 5 de febrer de 2010. 
 
Atesa la proposta de la presidència de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Formació de 
Persones Adultes: 
 
“Vista l’ordre de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen 
ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que 
desenrotllen l’educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2010. 
 
I vista la base quarta de l’annex 1, proposo al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa corresponent, l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Sol·licitar a la Conselleria d’Educació ajuda per un valor de 38.947,12 €, fent constar que les 
partides pressupostàries establertes per al manteniment d’activitats de Formació de Persones 
Adultes per a l’exercici 2010 (reflexades a l’annex II.a de la sol·licitud) són les que s’enumeren a 
continuació: 
 
321 13000  Retribucions bàsiques laborals   12.602,16 
321 13001  Complementàries laboral    15.062,76 
321 13100  Retribucions monitors    60.629,5 
321 21300  Maquinària, instal·lacions i utillatge   300 
321 21500  Arrendaments mobiliari i estris   150 
321 22001  Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.500 
321 22300  Transports      100 
321 22602  Publicitat i propaganda    1.000 
321 22609  Altres despeses diverses    4.500 
321 23001  Estudis i treballs tècnics    4.000 
321 23001  Dietes del personal     200 
321 16000  Seguretat Social     30.902,7 
 
Per import total de 131.947,12. 
 
Segon: Assumir el compromís de l’Ajuntament de Vinaròs de complir les obligacions que es deriven 
de la recepció de la subvenció, en cas de resultar beneficiari.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
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6.- CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D’ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE 
VINARÒS I APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de 
Participació Ciutadana de data 3 de febrer de 2010. 
 
Atesa la proposta de la regidora de Benestar Social de data 27 de gener de 2010: 
 
“PROPOSTA D’ACORD 

 
Maribel Sebastià flores, regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Vinaròs, proposa l’adopció 
del següent acord: 
 
Atesa la preocupació d’aquest Ajuntament per tal de facilitar la accessibilitat a tots els ciutadans de 
Vinaròs, és voluntat de l’Ajuntament de Vinaròs crear un Consell Sectorial d’Accessibilitat com a 
òrgan consultiu, col·laborador i assessor en matèria d’accessibilitat a la nostra ciutat. 
 
El Ple de la Corporació podrà acordar l’establiment de Consells Sectorials, la finalitat  dels quals serà 
la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes 
municipals. 
 
Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d’informe i, si és el cas, proposta, en 
relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d’activitat a què corresponga cada Consell. 
 
La composició, organització i àmbit d’actuació dels Consells Sectorials seran establerts en el 
corresponent acord plenari. 
 
En tot cas, cada Consell estarà presidit per un membre de la Corporació, anomenat i separat 
lliurement per l’Alcalde o President, que actuarà com enllaç entre aquella i el Consell. 
 
Vist el que disposa l’article 130 i 131 del RD 2568/86 de 28 de novembre, s’acorda: 
 
Primer.-  Crear El Consell Sectorial d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
Segon.- Aprovar el seu reglament exposant-lo al públic per termini de 30 dies mitjançant anunci al 
BOP, en el recte enteniment que per  manca de reclamacions el present acord esdenvindrà definitiu 
sense més tràmit, publicant-se el text aprovat definitivament al  BOP. 
 
Tercer.- Facultar tot l’ampliament que el dret exigeix a l’Alcalde-President per a subscriure la 
documentació necessària en execució del que aquí s’ha acordat.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PSPV-PSOE, PVI I BLOC RELATIVA A L’ADQUISICIÓ DE 
L’ANTIGA RESIDÈNCIA DE LES ANGÈLIQUES DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Benestar Social de data 2 de febrer de 2010. 
 
Atesa la moció presentada conjuntament pel PSPV-PSOE, PVI i BLOC: 
 
“MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL PSPV-PSOE, PVI   I   BLOC 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Davant l’anunci publicat a la premsa nacional que diu: 
 
“VINAROS (CASTELLON) frente Puerto Marítimo. 
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Se vende EDIFICIO destinado a Hotel o Residencia. En pleno funcionamiento, 40 habitaciones con 
baño, salones, comedores, cocina, lavandería, capilla...Superficie solar 727 m2 (a dos calles) 
Construida: 1027 m2. Clasificación urbanística  P.G.O.U: Urbano ZU.2 (Manzana Cerrada), 
Residencia 6 alturas, Venta directa. Contacto: jose @ mbgsl.com” 
 
No hi ha cap dubte que es tracta de l’antiga Residencia de les Angèliques. I donat que l’Ajuntament 
ha iniciat, dins del II Plan E, els tràmits per a Centre de dia, Residència i serveis socials en l’avinguda 
Gil d’Atrocillo, mostra de l’esforç de l’Ajuntament  en aquest camp... 
 
Ha arribat el moment i la oportunitat per a que la Conselleria de Benestar social de la Generalitat 
Valenciana, que és qui té la competència plena en aquesta matèria com és la dependència, i donada 
la situació en que es troben els centenars de persones de Vinaròs que demanen aquests serveis, i a 
la vista de la nul·la inversió feta fins ara... 
 
Proposem al Plenari el següent ACORD: 
 
1.- Instar a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana que compre i adeqüe la 
antiga residència de les Angèliques a Vinaròs i es puguen ofertar en un curt termini de temps per als 
usuaris/ies que demanen aquest servei i que des de fa temps estant esperant. 
 
2.- Comunicar el present acord a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció anterior 
amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
 
 
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PSPV-PSOE, PVI I BLOC RELATIVA A INSTAR A LA 
GENERALITAT VALENCIANA PERQUÈ SIGNE AMB EL MINISTERI D’EDUCACIÓ EL CONVENI 
DEL PROGRAMA ESCUELA 2.0.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Participació 
Ciutadana de data 12 de gener de 2010. 
 
Atesa la moció presentada conjuntament pel PSPV-PSOE, PVI i BLOC: 
 
“Librada López Miralles regidora i portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Vinaròs, 
en aplicació dels articles 91.4 i 97 del ROF, presenta per la seua inclusió i debat del Ple ordinari de 
l’Ajuntament, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La utilització en el sistema educatiu de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació és 
requisit imprescindible per garantir una formació de qualitat entre els nostres joves; una formació que 
els capacite per funcionar com a lectors crítics en el món de la comunicació virtual i que els done 
instrument per resoldre amb èxit les exigències professionals d’un món laboral que el volem basat en 
l’ocupació de qualitat i en la innovació. 
 
Les possibilitats didàctiques que ofereixen les noves tecnologies i Internet són immenses i van més 
enllà de la simple classe d’Informàtica. Amb l’accés a les tecnologies de la informació i de la 
comunicació, la humanitat està canviant significativament la manera de comunicar, d’aprendre, de 
treballar i de relacionar-se. L’escola valenciana i els nostres escolars no poden quedar-se’n al marge. 
 
D’altra banda, l’escola ha de ser un instrument de primer ordre per garantir la igualtat d’oportunitats i 
la cohesió social, de manera que el diferent nivell d’alfabetització digital entre les persones no 
esdevinga un nou factor de discriminació. 
 
Per donar resposta a aquesta realitat, el Ministeri d’Educació ha aprovat el Programa Escuela 2.0, 
una iniciativa d’innovació educativa per posar en marxa aules digitals en tots els grups de 5é, 6é de 
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Primària i 1r i 4t d’ESO, al llarg dels pròxims quatre anys, i que afectaria enguany als alumnes de 
cinquè de Primària. 
 
El projecte implica que totes aquestes aules disposen de pissarres digitals, connexió inalàmbrica a 
Internet i ordinadors portàtils per al professor i per a cada alumne. També, inclou facilitar l’accés a 
Internet des dels domicilis dels alumnes en horaris especials i assegurar la formació del professorat, 
tant en els aspectes tecnològics com en els metodològics, i promoure la difusió de materials 
educatius digitals. 
 
Aquest programa es desenvolupa a través de convenis amb les diferents comunitats autònomes, que 
han de finançar el 50% del programa. Els convenis han estat ja signats per la pràctica totalitat de les 
comunitats autònomes, amb els governs de diferent signe polític, però la Generalitat Valenciana no 
ho ha fet. 
 
Considerem que els escolars de la nostra localitat tenen dret a beneficiar-se dels mateixos recursos 
digitals que els escolars d’altres comunitats autònomes i a beneficiar-se de les ajudes del Ministeri 
d’Educació. 
 
Per això, l’Ajuntament en Ple adopta el següent 
 
ACORD 
 
1.- Instar a la Generalitat Valenciana perquè signe amb el Ministeri d’Educació el conveni del 
programa Escuela 2.0, tal com han fet la resta de comunitats autònomes.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció anterior 
amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
 
 
 
9.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN RELACIÓ AL RECURS 
D’INCONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI DE LA CAÇA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- El 
Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de la moció. Sotmesa a votació, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal popular en relació al recurs d’inconstitucionalitat de la 
Llei de la caça de la Comunitat Valenciana: 
 
“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: 
 
ANTECEDENTS 
El dia 22 de gener de 2010, el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va adoptar la decisió de 
reclamar al president del Govern que presenta un recurs de inconstitucionalitat contra la Llei de Caça 
de la Comunitat Valenciana d’octubre de 2009. Una llei que permet la pervivència de la practica 
cinegètica del parany i que va contar en la seua aprovació en les Corts Valencianes amb el vot a 
favor del Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Bloc Nacionalista València. 
Aquesta Llei reconeix que el parany es una caça selectiva i deixa patent que conta amb una tradició 
arrelada en les costums valencianes, sent absolutament respectuosa amb el medi ambient. 
Davant aquesta intromissió en la autonomia dels valencians en un assumpte que te les 
competències transferides a les Comunitats Autònomes i tenint en compte que la voluntat popular i 
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democràtica dels valencians i valencianes ha quedat manifesta amb el màxim recolzament 
mitjançant els seus representants en la camera legislativa de la Comunitat Valenciana, creiem 
necessari que els municipis com Vila-real, on es una practica popular, manifestem la nostra oposició 
a aquest atac als drets dels valencians i valencianes i ales nostres tradicions. 
 
Per totes aquestes raons es presenta la següent proposta d´acord: 
 
Instar al President del Govern a que no presente, o que retire si ja ha estat presentat, el recurs de 
inconstitucionalitat de la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana i a que es defense públicament la 
voluntat democràtica expressada en les Corts Valencianes.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció anterior 
amb 18 vots a favor (10 vots PP, 7 vots PSPV-PSOE i 1 vot BLOC) i 3 vots en contra (PVI). 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC RELATIVA A TRASLLADAR 
L’AIRE CONDICIONAT DEL MERCAT.- El Sr. alcalde indica la necessitat de votar la urgència de la 
moció. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria acorda aprovar-la amb 11 vots a favor 
(10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal popular relativa a traslladar l’aire acondicionat del 
Mercat: 
 
“MOCIÓ PER TRASLLADAR L'AIRE ACONDICIONAT DEL MERCAT 
 
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 

 
El PGOU de Vinaròs, diu: 
Els diferents edificis que s'han de conservar, ja sigue en la sua totalitat o en part, no poden estar fora 
d'un context idoni, perquè cada barri de la ciutat té les seues característiques i el seu moment 
històric, per això la protecció històrica de Vinaròs ha d’anar més enllà d'un mer catàleg, cal comptar 
amb unes normes reguladores que atorguen al casc històric de Vinaròs una ferramenta per a 
conservar la seua bellesa i la sua història… 
... Considerem nucli antic la zona vertebrada pel carrer Major (...) i el carrer Santa Rita. 
 
Aquesta consideració és la que el veïnat del carrer Sta. Rita estan intentant mantenir al  carrer on 
viuen. Creien que la millor manera de conservar la identitat del nostre poble, és fer que aquells barris 
que des de sempre han configurat la nostra part més històrica, mantinguen la seua estètica i siguen 
rehabilitats, per això, han optat per la restauració i conservació de les estructures originals dels 
edificis, malgrat que això els haja resultat més costos a l'hora d'habilitar les sues cases.  
 
Així poc a poc, amb el seu esforç s'ha anat fent, convençuts que aquesta aposta no només 
beneficiarà a ells i a la seua qualitat de vida, sinó que també animaria altres persones a tindre la 
mateixa il·lusió que ells, cosa que efectivament ha passat. En els darrers anys, s'han rehabilitat unes 
quantes cases més, i ara són un veïnat amb una agradable convivència i una bona qualitat de vida.  
 
Com és sabut per tothom, les cases de la banda dreta del carrer St. Rita, on estan ubicats la majoria 
dels dormitoris, confronten amb el mercat municipal. Fins ara, aquesta connivència, no ha estat cap 
problema. 
 
És ara, amb les noves obres del mercat municipal, quan els veïns sospiten que tota aquesta qualitat 
de vida que tants esforços els ha costat assolir, es pot veure amenaçada. 
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Tot i assumint amb normalitat les obres, el dia 5 d'octubre de 2009, es van reunir amb el Sr. Vicent 
Andreu Albiol, regidor de comerç i amb el Sr. Joan Antoni Beltran, regidor d'Hisenda, i els van 
exposar el següent: 
 

− Que la remodelació del Mercat Municipal, contemplava la construcció d'una segona planta, 
confrontant amb el carrer Sta. Rita, on estarien ubicades un seguit d'oficines i que malgrat 
que això implicava tenir que alçar una paret d’uns sis metres (aproximadament) que 
condemnaria les nostres cases a no veure més el sol, la seua construcció era un fet 
imprescindible 

 
− Que en aquest mateix projecte, quedava clar que en el sistema de calefacció - refrigeració del 

mercat, en cap moment contemplava la col·locació d'aparells d'aire condicionat, ja que en el 
projecte estava estipulat que el sistema de calefacció seria el de sol radiant. 

 
− Que si en un futur s'haguera de posar algun aparell d'aquest tipus, (a petició del veïnat), cap 

maquinaria seria instal·lada a la banda de les vivendes, ja que podrien ocasionar sorolls, 
sortides d'aires, problemes de salubritat, etc. que molestarien i repercutirien negativament 
sobre la qualitat de vida dels veïns 
 

Malauradament, algunes de les afirmacions fetes pels regidors en la reunió esmentada, no s'han 
mantingut. Finalment, es posaran aparells d'aire condicionat al Mercat i tota la maquinaria de 
climatització de l'edifici s'ubicarà on estaven previstes les oficines (abans imprescindibles), i 
confrontant amb les vivendes, amb els perjudicis per als veïns, en quant a sorolls, i  no només de les 
pròpies maquines, ja que es crearà l'efecte caixa de ressonància, tal i com ens ha explicat tècnics 
consultats, a més de les sortides d'aire (calent a l'estiu i fred a l'hivern) que anirà a parar directament 
a les nostres cases, obligant-nos a mantenir les finestres tancades, sobre tot a l'estiu, per evitar 
l'entrada de l'aire calent, sense contar què passarà els dies de vent. 
 
Volen creure que es compleixen les normatives tant europees com nacionals en quan a aquest tipus 
d'instal·lacions, tant a nivell d'insonnorització, sortides d'aires, proximitat a vivendes habitades, 
informació prèvia al veïnat, etc. però encara no se'ls ha facilitat cap informació al respecte, malgrat  
la sol·licitud presentada als serveis tècnics amb data 5 de desembre de 2009. 
 
També pensen, que una vegada destinat aquest espai per a posar la quantitat de maquinaria 
inicialment prevista,  ja no hi haurà cap impediment per a que se'n pugen ficar més en un futur, ja 
que l'espai quedarà específicament predestinat per aquest ús. 
 
Convençuts que aquest canvi afectarà negativament a la qualitat de vida i serà un impediment per 
aquesta recuperació de la zona històrica a que es fa referència al principi, demanem un canvi 
d'ubicació de l'espai destinat per als aparells d'aire condicionat i que es posen a la part contrària a 
les nostres viviendes, on no viu ningú (part del Suma o del pirulí), ja que ens han assegurat tècnics 
consultats pels veïns, que aquesta ubicació és viable i tècnicament no implica cap canvi del projecte, 
com tampoc ho ha presentat el canviar el sol radiant per aires condicionats. 
 
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.- Que s'ubique els aparells d'aire acondicionat del mercat municipal a un lloc on el veïnat no 
resulte perjudicat, proposant la seua ubicació a la part contrària a les vivendes dels veïns de les 
cases del carrer Santa Rita. 
 
Segon.- Mentre es realitza el pertinent estudi per canviar d’ubicació els aparells d’aire acondicionat 
que es suspenguen els treballs que es realitzen en l’actual ubicació, sense paralitzar la resta de les 
obres del mercat municipal.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció anterior 
amb 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
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*** 

 
A continuació el grup municipal PP presenta al Ple de la Corporació dos mocions relatives a la 
problemàtica de l’aigua a Espanya i a la Comunitat Valenciana i en matèria de turisme, als efectes 
que siguen debatudes en la pròxima sessió del ple, prèvia consideració de les comissions 
informatives corresponents.  

*** 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- Precs i preguntes. 
 
Sra. López.- Sí, bona nit. Sr. Alcalde, li faig les preguntes que com a regidora de Participació 
Ciutadana ens ha fet arribar l’Associació de Veïns Migjorn.  
 
“Esperem que tots els representants del poble, regidors i regidores, estiguen ben assaciats d’accions 
i dedicacions a la metafísica. Ara toca dedicar-se a les coses materials que són les que ara per ara 
ens donen vida i satisfaccions, siguen gastronòmiques, d’oci, culturals o sexuals.  
Farem algunes preguntes:  

• Quins mèrits ha fet el bisbe Martínez Sistach per a rebre l’escut de Vinaròs? A Vinaròs tenim 
molta gent que treballa pel seu poble i no se’ls reconeix el seu treball, per exemple la Colla de 
Nanos i Gegants.  

• A Vinaròs no es compleix la Llei de Memòria Històrica. L’Associació de Veïns Migjorn 
presentàrem una moció per rectificar aquesta irregularitat canviant el nom del Capità Cortés. 
El canviaran?  

• I seguint aquestes qüestions materials, la tercera: Quant ha costat finalment a l’Ajuntament, o 
siga, a tots, la celebració del IV Centenari de la Relíquia de Sant Sebastià? 

• Quant ha costat a Vinaròs la fantasmada del Peixcològic? Com es pot criar el peix ecològic 
en una mar on es tira de tot? 

• Quant ha costat la campanya de conservació i neteja de les platges? No és competència de 
la Generalitat?  

• Sèptima. Quant costaria reparar i adequar per a fer diferents usos el Molí de Noguera?  
• Octava. Quant costaria fer un menjador-alberg per als que ho necessiten? 
• A Vinaròs tenim dos focus perillosos de contaminació del medi. Un és l’abocador 

d’escombraries i l’altre són les aigües fecals, ja que quan plou van directament al mar. 
Nosaltres no tenim cap relíquia però el nostre dit acusa l’Ajuntament de Vinaròs, la Diputació 
de Castelló i la Generalitat Valenciana de contaminadors. I tornem a preguntar, Com està 
l’abocador mancomunat de Cervera?  

• Una altra pregunta. El militar rebel Camilo Alonso Vega té algun honor atorgat per 
l’Ajuntament de Vinaròs? I un prec, si no l’han fet, demanem uns minuts de silenci en 
memòria de les víctimes del terratrèmol d’Haití. Ja s’ha fet. 

• I finalment, al Sr. Gandía, com a bon cristià, li demanarem un poc de respecte i educació, 
seny i humilitat.  

 
Sr. Alcalde.- Senyora López, li contestaré per escrit, li les tramitaré i li les faré arribar perquè les 
trameta a l’Associació de Veïns Migjorn.  
 
Sra. López.- Bé, d’acord. Ara li faig les preguntes que ens ha fet arribar també Esquerra Vinaròs, 
que són referents també a allò que s’ha parlat del Mercat Municipal. Les obres de remodelació del 
Mercat Municipal de Vinaròs i la redistribució dels diferents serveis, equips de manteniment, aire 
condicionat i cambres de conservació han generat per part del veïnat del carrer de Santa Rita la 
lògica preocupació i protesta per la ubicació dels elements esmentats anteriorment. Les preguntes 
són: ha estat escoltat el veïnat del carrer de Santa Rita i han estat ateses queixes i preocupacions 
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seues? Una altra. S’ha comunicat puntualment als veïns i veïnes del carrer de Santa Rita les 
modificacions que s’ha anat introduint al projecte i que els podien afectar? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, estes les contesto perquè tenen relació amb el que hem debatut en la moció. Sí 
que s’ha escoltat el veïnat, sí que eixes queixes i preocupacions són les que es van transmetre a 
l’arquitecte i al director de l’obra. I per tant, estem a l’espera simplement, i no se’ls ha pogut 
comunicar les modificacions, en particular de l’aire condicionat, perquè quan es tinga, repeteixo, el 
primer sabedor serà l’Ajuntament a través de la Comissió d’Urbanisme en el modificat que 
presentaran els tècnics. Per tant, no és possible informar els veïns abans de la Comissió 
d’Urbanisme i del consistori. Alguna pregunta més? 
 
Sr. Fontanet.- Bé, li recordo només allò que teníem pendent... 
 
Sr. Alcalde.- Río Quarto, sí, sí, sí. 
 
Sr. Fontanet.- Molt bé. Doncs, ja està. 
 
Sr. Alcalde.- Hi ha alguna cervesa o alguna cosa... però que van sortir de protocol. Però les tres 
coses més importants del gasto són estes. 
 
Sr. Fontanet.- Correcte. Res més. 
 
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta més? Doncs s’alça la sessió. Gràcies. Bon Carnaval. Ah, no, no. És 
que no l’he vist. 
 
Sr. Juan.- No m’ha vist però és igual. No es qüestió de plantejar-li preguntes, és recordar-li el mateix 
que acaba de fer. Que en té de pendents i que es digne a contestar-les. En té de novembre, les té 
pendents.  
 
S’aixeca la sessió a les 22:30 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 
 


