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09 / 2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE JUNY DE 
2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia 8 de juny 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 
municipal, Sr. Andrés V. García García, i els següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN  
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 

 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE DATA 13 D’ABRIL DE 2010.- 
Se sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 13 d’abril de 2010, que 
prèviament s’ha 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 a l’esborrany 
de l’acta assenyalada. 
 
D’acord amb l’anterior s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 13 d’abril de 
2010. 
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2.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DE CONFORMITAT 
AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.D. 2568/86 DE 28 DE NOVEMBRE.- D’acord amb 
el que estableix l’article 42 del Reglament d’organització i funcionament i regim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna 
compte del llistat-relació de data maig de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els 
incorporats com annex corresponent al mes d’abril de 2010. 
 
Així mateix, es dóna compte del decret de l’Alcaldia de data 24 maig de 2010 de proclamació de les 
dames i reines de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2010. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE REPARTIMENT DEL FONS SOCIAL PRESENTADA 
PER LA COMISSIÓ MIXTA FORMADA PER MEMBRES DE LA JUNTA DE PERSONAL I DEL 
COMITÉ D’EMPRESA. Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos Humans i Noves 
Tecnologies de data 3 de juny de 2010. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 83/2010 de data 2 de juny de 2010. 
 
Atesa la proposta emesa per la Regidoria de Recursos Humans i Noves Tecnologies: 
 
“En relació amb la proposta presentada per la Comissió Mixta, formada per membres de la Junta 
de Personal i Comitè d’Empresa, de repartiment del Fons d’Ajuda Social. 
 
Considerant el disposat en l’art. 11 dels anexos del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral i l’Acord 
de Relacions laborals del Personal funcionari (2005-2006) referent a les subvencions sanitàries. 
 
Sent que el Pressupost hi ha consignat l’import corresponent al Fons d’Ajuda Social per al conjunt 
de personal laboral i funcionari. 
 
La regidoria de Recursos Humans proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de repartiment del Fons social presentada per la Comissió Mixta 
formada per membres de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació dels quantitats acordades.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’acord. 
 
 

*** 
 

D’acord amb l’article 96 del RD 2568/86 de 28 de novembre, i amb l’art. 76 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, abandona el Saló de Plens la regidora Mª del Mar Medina Terra durant la deliberació i 
votació del següent assumpte.  

 

 
4.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC A LA CARRETERA 
ULLDECONA Nº 54.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 17 de maig 
de 2010, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic a la 
carretera Ulldecona, nº 54 de data 15 de maig de 2010: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 

 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Manuel Medina Terra con DNI 18.975.625-P, Dª 
Maria del Mar Medina Terra con DNI 73.383.854-P, y Eva Rosa Medina Terra DNI 73.387.688-R, y 
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de otra Jorge Romeu Llorach, alcalde-presidente de esta corporación y en nombre y representación 
del Ayuntamiento,  
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Que D. Manuel Medina Terra con DNI 18.975.625-P, Dª Maria del Mar Medina Terra con 
DNI 73.383.854-P, y Eva Rosa Medina Terra DNI 73.387.688-R son propietarios de la finca 
registral nº 38.665, tomo 1971, libro 633, folio 80, inscripción 2 del registro de la propiedad de 
Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del 
terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos descritos.  
 
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado 
en este acto por Jorge Romeu Llorach. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 

 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 

CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
“Porción de terreno sensiblemente rectangular, ubicada en la carretera Ulldecona nº 54, de 
superficie 103,67 m2 y cuyos lindes son los siguientes: 

Norte: con terreno vial público 
Sur: terrenos propiedad de Juan Piñana Darza y Juan José Piñana Folch 
Este: vial de servicio carretera Ulldecona 
Oeste: resto de finca de la que se segregan” 

• Referencia catastral: parte de la referencia 5555910 
• Finca registral nº 38.665, tomo 1971, libro 633, folio 80, inscripción 2 del registro de la 

propiedad de Vinaròs. 
• Cedentes: 

Manuel Medina Terra - DNI 18.975.625-P 
Maria del Mar Medina Terra – DNI 73.383.854-P 
Eva Rosa Medina Terra – DNI 73.387.688-R 

• De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la división o 
segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea forzosa o 
voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno resultante de la 
división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta innecesaria la expedición 
de la licencia de segregación. 

La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el pleno de la aceptación de la misma.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda ratificar per unanimitat l’acta de cessió 
anterior.  
 
 

*** 
 
S’incorpora a la sessió la regidora Mª del Mar Medina Terra. 
 
 

*** 
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5.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE ELS TRENS DE RODALIA.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de data 2 de juny de 2010. 
 
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Amb relació a l’expedient relatiu a la declaració institucional sobre els trens de rodalia a la nord de 
la província de Castelló. 
 
A la vista de l’anterior i d’acord amb les normes d’aplicació, es PROPOSA al ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Aprovar la declaració institucional sobre els trens de rodalia a la nord de la província de 
Castelló: 

 
“Les comunicacions exerceixen sens dubte un paper determinant per al futur d'un territori, 
tant al facilitar la mobilitat de les seues gents com també element necessari, encara que no 
suficient per atraure i desenvolupar activitats diverses que contribuïsquen a la generació de 
riquesa. 
 
Millorar les comunicacions intracomunitàries és una obligació inexcusable per a no 
engendrar estrangulacions que impedisquen el desenvolupament del potencial d'una zona 
en tota la seua extensió. 
 
Els nuclis urbans del litoral del nord de la província de Castelló, Vinaròs, Benicarló, 
Peñíscola, Santa Magdalena, Alcalà de Xivert, Torreblanca i Orpesa han reivindicat 
històricament una millor comunicació amb la capital de la província a través del ferrocarril. 
 
Actualment estos municipis del litoral nord de la província estan comunicats amb Castelló 
per ferrocarril a través de trens de mitja distància amb escassa periodicitat horària, la qual 
cosa comporta que descarten la utilització del servici existent de comunicació a través del 
ferrocarril. 
 
En aquest moment probablement no existisca un gran nombre d'usuaris dels trens Vinaròs - 
Benicarló - Peñíscola - Santa Magdalena -Alcalà de Xivert -Torreblanca i Orpesa-Castelló, 
però el nombre d'usuaris sens dubte augmentaria considerablement si s'implantara una línia 
de rodalia entre estes ciutats i Castelló, sobretot per la quantitat d'estudiants que utilitzarien 
el servici de rodalia per a anar a la universitat, amb una oferta d'horaris compatible amb els 
plans d'estudi i horaris universitaris, amb la consideració a més que l'estació de RENFE de 
Castelló està molt prop de la Universitat i inclòs existeix des de l'estació fins al campus un 
bus guiat, l'únic tram que està finalitzat a Castelló. 
 
Estem parlant de ciutats amb una població real de quasi 100.000 habitants, número que 
durant els mesos d'estiu, per ser municipis turístics sobrepassen els 300.000 habitants. 
 
A pesar del que s'ha dit, no sols ha de tindre's en compte el criteri de població i de 
potencials usuaris, perquè es tracta de donar un servici al ciutadà, un servici públic que ha 
d'implantar-se siga quina siga la rendibilitat econòmica del projecte, per ser una necessitat 
primer orde. 
 
La capital és el centre administratiu de la província i l'establiment d'una xarxa de rodalia 
sense cap dubte als ciutadans de la zona nord de la província als principals centres 
administratius provincials estatals i autonòmics ubicats a Castelló. 
 
Amb la implantació de la línia de rodalia Vinaròs-Castelló, no sols donaríem una solució a la 
mobilitat dels ciutadans de la zona nord de la província a la Capital, perquè entre Vinaròs i 
Benicarló s'ubiquen delegacions de les distintes administracions, tant de central (INSS, 
TGSS, AEAT...) com de l'administració autonòmica (PROP, HOSPITAL COMARCAL...) i de 
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la Diputació Provincial (Servici Provincial de recaptació...); Vinaròs és el cap de partit 
Judicial amb cinc jutjats de primera Instància i Instrucció i un Jutjat penal. Per tot això cada 
dia es desplacen a aquesta població ciutadans que treballen en l'administració de justícia, 
en l'hospital provincial i en altres administracions i que viuen en la zona metropolitana de 
Castelló. 
 
No podem oblidar que el ferrocarril és el mitjà de transport que més respecta el medi 
ambient, no genera emissions de CO2; és el que menys contaminació acústica genera i és 
el mitjà de transport més segur. 
 
El Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalíes per a la Comunitat Valenciana Consensuat 
pel Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, dotat amb quasi 4.000 milions d'euros 
dels quals 3400 els aportarà el Ministeri i 555 la Generalitat, preveu la redacció d'un estudi 
de Viabilitat de la Prolongació de la Xarxa de Rodalíes des de Benicassim fins a Vinaròs, el 
finançament de l'estudi va a càrrec del Ministeri de Foment. 
 
No podem negar la satisfacció que ens produeix el fet que des del Ministeri de Foment pose 
en marxa aquest estudi de viabilitat perquè significa que per primera vegada es va a 
prendre una mesura que pot obrir el camí a una reivindicació històrica dels pobles del litoral 
Nord de la Província de Castelló, però al temps sol·licitem al Ministeri que tinga en compte 
tots els arguments exposats en esta declaració per a la confecció de l'estudi i exigim 
celeritat en la seua realització. 
 
Entenem que aquest servici per raons de mobilitat sostenible ha de ser una realitat a què no 
renunciarem. 
 
Sol·licitem tant al Govern d'Espanya, com a la Generalitat Valenciana, com a la Diputació i a 
tots els Ajuntaments implicats en la reivindicació un compromís ferm i inexcusable en esta 
qüestió i que col·laboren econòmicament i de la forma més lleial i eficaç possible, colze amb 
colze, per a millorar el transport del litoral per ferrocarril en les comarques del nord de 
Castelló.” 

 
Segon: Sol·licitar al Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana, com a la Diputació i a tots els 
Ajuntaments implicats en la reivindicació un compromís ferm i inexcusable en esta qüestió i que 
col·laboren econòmicament i de la forma més lleial i eficaç possible, colze amb colze, per a millorar 
el transport del litoral per ferrocarril en les comarques del nord de Castelló. 
Vinaròs, 2 de juny de 2010.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda per majoria la proposta d’acord anterior 
amb 11 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (PP). 
 
 
 
6.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
 
 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER ENDURIR LES PENES DEL 
CODI PENAL DELS ROBATORIS AL MEDI RURAL.- El Sr. alcalde indica que es procedeix a 
votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria d’11 vots a 
favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) acorda 
aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC relativa a endurir les penes del Codi Penal 
dels robatoris al medi rural:  
 
Atesa l’esmena d’addició presentada pel grup municipal popular: 
 
Se sotmet a aprovació l’esmentada moció, amb l’esmena d’addició incorporada: 
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“Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 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, prèvia ratificació 
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Congrés de Diputats acaba de constituir la ponència de la Comissió de Justícia encarregada de 
la reforma del Codi Penal. Aquesta reforma se centra fonamentalment en l'enduriment de les penes 
als terroristes, la inclusió del delicte de pirateria, així com permetre que les persones jurídiques 
assumisquen responsabilitats penals; però s'oblida de la gravetat dels robatoris per als sectors 
agraris i ramaders molt castigats ja pels baixos preus que es perceben i la pressió fiscal que 
pateixen. 

 
En l'actualitat la nostra ciutat està patint un augment significatiu de robatoris de les collites, de 
motors dels pous d'aigua, de motors de regs, de coure de les instal·lacions elèctriques i de gas de 
les granges i de cases per guardar ferramentes, que es cometen dins del nostre terme municipal i 
que els llauradors i ramaders comencen  a estar cansats de patir aquestos delictes a les seues 
terres. En l'actual Codi Penal aquestos delictes estan considerats com una mera falta de furt que 
únicament es castiga amb una xicoteta multa.  
 
Per a què la sostracció al camp mereixca la consideració de delicte castigat amb penes de presó 
de 1 a 3 anys, el valor d'allò que s'ha sostret hauria de superar la quantitat de 400 euros, per tant, 
es poden robar diverses tones de productes agrícoles i ramaders o de coure dels motors de reg, 
per al final quedar impunes per després pagar una xicoteta multa administrativa o ni tan sols això. 

 
L'actual codi penal tampoc castiga la reincidència al camp de manera, que un presumpte delinqüent 
podria cometre fins a quatre robatoris en un any i ser tipificat com una falta administrativa, sempre 
que la quantitat econòmica no supere els 400€. 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC proposem al plenari 
de l'Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Vinaròs inste al Congrés de Diputats de l'Estat Espanyol aprofitant el 
procés de reforma que han iniciat de l'actual Codi Penal per a canviar la tipificació dels delictes 
contra la propietat agrícola i ramadera al medi rural, i posar remei a la situació de indefensió dels 
agricultors i ramaders. 
 
Segon.- Instar al Subdelegat del Govern a Castelló a que s'amplie la vigilància i augmente els 
efectius dels cossos de seguretat en l'àmbit rural, sobretot per la nit.  
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Presidència del congrés de Diputats de l'Estat Espanyol i a 
cadascú dels grups parlamentaris que el composen. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per a que ratifiquen el suport a aquesta proposta d'acord. 
 
Cinqué.- Sol·licitar una reunió a la Subdelegació del Govern amb tots els portaveus municipals de 
l’Ajuntament de Vinaròs per tal de traslladar directament la problemàtica actual i tractar les 
possibles solucions que es puguen adoptar amb caràcter més immediat.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció anterior 
amb l’esmena d’addició incorporada, amb 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot Bloc) i 10 abstencions 
(7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI): 
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DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PEL MANTENIMENT DELS 
DRETS SOCIALS I LABORALS.- El Sr. alcalde indica que es procedeix a votar la urgència de 
l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria d’11 vots a favor (10 vots PP i 1 
vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC relativa al manteniment dels drets socials i 
laborals: 
 
“MOCIÓ PEL MANTENIMENT DELS DRETS SOCIALS I LABORALS 
 
Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 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, prèvia ratificació 
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les receptes contra el dèficit públic que ha anunciat el president del Govern de l'Estat tornen a obrir 
una escletxa amb la ciutadania i crear malestar entre la ciutadania i s'apliquen sobre sectors 
productius i socials que en cap moment han influït sobre la situació econòmica que patim 
actualment i que al final tindrem que pagar entre tots i totes. El discurs que domina els sectors 
financers ha marcat novament el que ha de fer l'executiu, en contra de buscar solucions pensades 
en les persones i que milloren els ingressos sense tindre que fer retalls laborals o socials. 
 
És incomprensible com d'una tacada es volen dinamitar els pilars dels drets socials i laborals 
afonant l’estat del benestar amb la supressió de la retroactivitat en el pagament de les ajudes de la 
Llei de dependència, eliminant les ajudes a les famílies, se suspenguen els augments de les 
pensions (sobretot les més baixes), es revise el sistema de finançament dels fàrmacs, es 
reduïsquen el sou dels funcionaris, les ajudes al desenvolupament i la inversió pública. Tot un 
catàleg de mesures pròpies de governs neoliberals i molt conservadors, que miren més satisfer els 
mercats financers que la conjuntura de crisi per la que travessen les famílies espanyoles. 
 
Per contra, l'Estat no ha pres cap mesura o ha plantejat cap iniciativa que adreçada a fer una 
reforma en profunditat del sector financer (vertader artífex i causant de la crisi), ni s'ha proposat fer 
una reforma fiscal justa i progressiva (on s'augmenten els imposts a les persones amb més 
ingressos es recupere l'impost de patrimoni i successions, s’augmente l'IVA per als productes de 
luxe i es reforce la lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida), ni molt menys s'ha articulat 
accions que acaben amb els xiringuitos financers com les SICAV i no s'establisquen mesures que 
obliguen els bancs a donar crèdits a les famílies i les PYMES. 
 

Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC proposem al plenari 
de l'Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Rebutjar com administració local les mesures proposades pel President del Govern de 
l'Estat en el pla per lluitar contra el dèficit públic adreçades a suprimir la retroactivitat en el 
pagament de les ajudes de la Llei de dependència, eliminar les ajudes a les famílies, suspendre els 
augments de les pensions (sobretot les més baixes), revisar el sistema de finançament dels 
fàrmacs, reducció del sou dels funcionaris, i les ajudes al desenvolupament i la inversió pública. 
 
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions i accions que empren els agents socials per tal de fer 
rectificar a l'executiu central i demanar el compliment dels acords signats i treballar pel 
manteniment de l'estat del benestar. 
 
Tercer.- A nivell municipal, i atès que aquesta mesura proposada pel govern d'Espanya atempta 
contra el principi d'autoorganització i autonomia econòmica i administrativa municipal, proposem 
que s'inicie un expedient per a estudiar el no aplicar el Real Decret 8/2010 de 20 de maig pel qual 
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s'adopten les mesures per disminuir el dèficit públic, sobre els criteris de que cap empleat públic 
d'aquest Ajuntament veja minvat el seu poder adquisitiu. 
 
Quart.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a: 
 

− Al President del Govern d'Espanya 
− Al President de la Generalitat 
− A la Ministra d'Economia i Hisenda 
− Al Ministre de Treball 
− Als portaveus dels Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats 
− Al conseller d'Economia i Ocupació 
− Als portaveus dels Grups Parlamentaris a Les Corts Valencianes (PP-PSOE-COMPROMÍS) 
− Al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
− A la Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
− Als presidents de les Diputacions d'Alacant, València i Castelló 
− Als sindicats més representatius valencians (CCOO, UGT, CSI-CSIF, STEPV, USO, CGT).” 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la moció 
anterior, amb 1 vot a favor (BLOC), 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) i 10 
abstencions (PP). 
 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC PER A REBAIXAR ELS SOUS 
DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA I ELS CONSELLERS.- El Sr. alcalde 
indica que es procedeix a votar la urgència de l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de 
l’Ajuntament, per majoria d’11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots 
PSPV-PSOE i 3 vots PVI) acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC en relació a rebaixar els sous del President de 
la Generalitat Valenciana i els Consellers, i atés que durant les intervencions, el portaveu del 
BLOC, manifesta la retirada del primer punt de la part de la moció. 
 
Se sotmet a aprovació l’esmentada moció: 
 
“MOCIÓ PER REBAIXAR ELS SOUS DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA I 
ELS CONSELLERS 
 
Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 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, prèvia ratificació 
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ningú dubta ja que ens trobem immersos en una profunda crisi econòmica de la qual ens costarà 
molt eixir-ne. El President del Govern Espanyol, seguint dictàmens internacionals, no ha tingut més 
remei que aplicar una sèrie de mesures que a més d'afectar directament el funcionariat i els 
pensionistes, també afectarà a tots els diputats i membres del govern. 
 
El nostre Ajuntament a proposta dels grups de l'oposició en el mes de març ja es va avançar en 
rebaixar els sous de tots els regidors de la corporació  i eliminar una dedicació exclusiva i una de 
parcial amb el conseqüent estalvi que comporta per a les arques municipals. Es va donar un 
magnific exemple de cara a la ciutadania del dos partits de l'oposició, del BLOC i el PP, en votar a 
favor d'aplicar aquesta mesura. 
 
Des del BLOC apostem per aplicar una política d'austeritat pressupostària eliminant o rebaixant les 
partides de despeses que no són prioritàries com són les retribucions i dedicacions de càrrecs 
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públics, partides secundàries com despeses de protocol, celebracions per motius d'inauguracions i 
publicitat, la reducció o congelament del capítol 2 del pressupost municipal destinat a despesa 
corrent i que no pugi els impostos ni taxes. 
 
El Grup Municipal del BLOC entenent que, tant el President de la Generalitat Valenciana com els 
Consellers, s'han de solidaritzar i donar exemple en aquestes circumstàncies i fer el mateix que 
vam fer al nostre ajuntament.  
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC proposem al plenari 
de l'Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Consell Valencià a reduir i/o fusionar les 13 Conselleries per tal de reduir 
despeses. 
 
Segon.- Instar al Consell Valencià a adoptar aquestes mesures davant la ciutadania valenciana per 
tal de donar exemple i solidaritzar-se davant dels qui estan patint aquesta greu crisi econòmica. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat Valenciana i als Grups Parlamentaris 
de les Corts Valencianes.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció anterior, 
amb 1 vot a favor (BLOC) i 20 abstencions (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP). 
 
 
 
DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA REDACCIÓ DE 
L’ESTUDI DE VIABILITAT PER LA MILLORA DE LES FREQÜÈNCIES FERROVIARIES ENTRE 
VINARÒS I CASTELLÓ.- El Sr. alcalde indica que es procedeix a votar la urgència de l’assumpte. 
Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria d’11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 
10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal Popular per la redacció de l’estudi de viabilitat per la 
millora de les freqüències ferroviàries entre Vinaròs i Castelló:  
 
“Juan Bautista Juan Roig, Portaveu municipal del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de 
Vinaròs, en nom i representació del mateix, i a l’ampara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de la Llei de 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 Popular a l’Ajuntament de Vinaròs presenta al 
Ple la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat dimarts 20 d’abril se va signar per part del President de la Generalitat, Francisco Camps, i 
el Ministre de Foment, José Blanco, el “Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2010-2020”, 
que recull una serie d’actuacions per part de les dos administracions amb l’objectiu d’afavorir les 
comunicacions ferroviaries a la nostra Comunitat. 
 
La reivindicació de millorar el servici ferroviari del nord de la província amb la capital podria ser 
qualificada com a històrica, però és a partir del 16 de novembre de 2003, amb la inauguració de la 
variant entre Les Palmes i Orpesa, quan el tram entre Vinaròs i Castelló disposa íntegrament de via 
doble, fet que comporta que a partir d’eixe moment la capacitat ferroviaria augment fent possible 
l’establiment de més trens de Regionals o d’una línia de Rodalies. 
 
Des de juliol de 2008 se constituix a Vinaròs la plataforma “Cercanías Ahora Vinaròs-Castelló” que 
durant tots aquests mesos ha demanat la millora de les freqüències entre Vinaròs i Castelló. A dia 
d’avui són més de 8.000 les signatures que recolcen aquesta iniciativa i més de 5.400 persones 
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unides a esta mateixa reivindicació a través de la plataforma social Facebook; este recolzament 
demostra clarament l’ampli consens social d’aquesta reivindicació. 
 
De la mateixa forma cal recordar les mocions reclamant aquesta millora i aprovades per unanimitat 
en els Ajuntaments de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalá de Xivert, Torreblanca, Orpesa  i 
Castelló; la moció aprovada en la Diputació de Castelló i també en les Corts Valencianes. 
Igualment cal fer menció a la proposta realitzada en el Senat i aprovada amb els vots de tots els 
partits a excepció del PSOE que hi va votar en contra. 
 
Dins del “Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2010-2020” s’amplia el servici de Rodalies 
de Castelló fins a la ciutat de Benicàssim, fet que suposa una clara discriminació per a les ciutats 
d’Orpesa, Torreblanca, Alcalá de Xivert, Peníscola, Benicarló i Vinaròs que queden a expenses 
d’un “estudi de viabilitat” que ha de realitzar el Ministeri de Foment. 
 
Creiem que és ara quan totes estes ciutats que han quedat al marge de l’ampliació realitzada ens 
hem d’unir per a reclamar al Ministeri de Foment celeritat en l’el·laboració d’este “estudi de 
viabilitat” i de la mateixa forma hem de exigir que dins d’este estudi no només se contemple la 
“viabilitat econòmica” sino també el “benefici social” que generaria la millora de freqüències, bé 
amb trens Regionals, bé amb la creació d’una línia de Rodalies específica entre Vinaròs i Castelló. 
 
És important remarcar que aquesta millora, en un sentit o en un altre, és possible amb un mínima 
inversió, i per això volem recordar les paraules del Diputat a les Corts Valencianes pel PSPV – 
PSOE, Sr. Godoy, quan en el Ple de les Corts de 22 d’octubre de 2008 va afirmar que “porque en 
el caso de establecimiento de un servicio de Cercanías entre Castellón y Vinaròs, nos encontramos 
con unas circunstancias dadas favorables. Tenemos, señorías, una infraestructura construida, 
tenemos una disposición amplia de capacidad de esta infraestructura; en estos momentos pueden 
enviarse a través de ella muchas más circulaciones. Está ocupada aproximadamente en un tercio 
de su capacidad y yo creo que tenemos aproximadamente dos tercios de su capacidad por ocupar. 
Tenemos unas perspectivas de aumento de la demanda en el futuro y tenemos, también, unas 
estaciones prácticamente dispuestas, prácticamente preparadas” 
 
Vist això, i davant la situació creada després de la firma del “Plan de Cercanías de la Comunitat 
Valenciana 2010-2020” 
 
Proposem al Plenari, la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer.- Instar al Ministeri de Foment a que inicie de forma inminent la redacció del “estudi de 
viabilitat” que possibilite la millora de les freqüències ferroviaries entre Vinaròs i Castelló i que 
aquest estiga finalitzat abans del  1 de setembre de 2010. 
 
Segon.- Instar al Ministeri de Foment a que facilite la participació dels Ajuntaments en l’el·laboració 
d’este “estudi de viabilitat”. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Vinaròs assumixca el compromís d’implicar de forma activa a tots els 
partits polítics, associacions i resta de societat civil, en la reclamació de la millora del servei 
ferroviari. 
 
Quart.- Donar trasllat de l’aprovació d’esta moció a la Subdelegació del Govern, President de la 
Generalitat i Ministeri de Foment, demanant a aquest últim, que aquesta s’incloga dins de “l’estudi 
de viabilitat” com a mostra del recolzament unànim a la millora exigida. 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció anterior, 
amb 11 vot a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
 
 
DE 5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER INSTAR AL GOVERN 
PER ELIMINAR LES MESURES PREVISTES PER LA SUPRESIÓ DE LA REVALORITZACIÓ DE 
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LES PENSIONS CONTRIBUTIVES.- El Sr. alcalde indica que es procedeix a votar la urgència de 
l’assumpte. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per majoria d’11 vots a favor (10 vots PP i 1 
vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel Grup Municipal BLOC en relació a les retribucions i indemnitzacions 
dels regidors de l’Ajuntament de Vinaròs:  
 
 
“Juan Bautista Juan Roig, Portavoz municipal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Vinaròs, en nombre y representación del mismo, al amparo de lo que establece la Ley 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local, y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, y como Portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Vinaròs presenta al Pleno la seguiente MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestro país y el desmesurado déficit 
público, obligan a adoptar medidas extraordinarias, también exigidas por nuestra pertenencia a la 
zona euro, que a su vez atraviesa un período de inestabilidad al que es preciso dar soluciones 
coordinadas. En este contexto el Presidente del Gobierno anunció el pasado 12 de mayo en el 
Congreso de los Diputados algunas decisiones que, de adoptarse, lesionarían injusta e 
injustificadamente a más de 5 millones de pensionistas, rompiendo de paso uno de los logros 
mayores de nuestra democracia: el Pacto de Toledo. 
 
Conviene recordar que dicho Pacto de Estado se alcanzó en 1995 entre todos los Grupos 
Parlamentarios, y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996 mediante el Acuerdo sobre 
consolidación y racionalización del sistema de pensiones. 
 
Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable diálogo político y social, sacaron a nuestra 
Seguridad Social de la incertidumbre económica y garantizaron un sólido compromiso de todos 
para hacer viable y sostenible nuestra Seguridad Social. 
 
500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las pensiones e incertidumbre 
de los pensionistas para mantener su poder adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos 
los partidos asumieran el Pacto de Toledo y sus recomendaciones. 
 
La Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la Seguridad, fue resultado 
directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso garantizar con la participación de todos los 
Grupos Parlamentarios, constituyendo al efecto una Comisión en el Congreso de los Diputados. 
Esta Comisión ha ido evaluando el cumplimiento de compromisos y recomendaciones desde 
entonces y lo ha hecho con eficacia y con rigor bajo diversos gobiernos. 
 
En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de 2010, enviado por el 
Gobierno para examen y debate, de modo que los acuerdos que pudieran alcanzarse dieran lugar 
a aquellas reformas y modificaciones legales pactadas entre todos los grupos políticos, sin olvidar 
la participación de los agentes sociales en el proceso de diálogo social actualmente abierto. 
 
El anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente el derecho a la 
revalorización en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997, de 16 de julio), viene a romper el 
Pacto de Toledo, una de las más importantes conquistas de nuestra democracia. Estos recortes 
privan de derechos a más de cinco millones de pensionistas y nos hace retroceder a los tiempos en 
los que el Gobierno, según criterios de oportunidad y de conveniencia política, daba o negaba la 
revalorización de las pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas 
economías de los pensionistas. 
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Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los pensionistas 
al bloquear “sine die” la base sobre la que se actualizarían las pensiones tras el bloqueo de su 
cuantía que plantea ahora el Gobierno. 
 
La experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de impuestos, en 
especial el IVA (2 puntos de subida en julio próximo), generan problemas añadidos en el consumo 
y en el empleo, cuya evolución, si no se corrige con reformas adecuadas, pondrá en peligro los 
ingresos por cotizaciones, que son esenciales para mantener nuestro sistema de Seguridad Social. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Vinaròs.. propone al 
Plenario la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º) Instar al Gobierno de la Nación a que elimine las medidas previstas para la supresión de la 
revalorización de las pensiones contributivas. 
 
2º) Solicitar que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente para reanudar los 
trabajos de la misma, a fin de que se acuerden por todos los grupos las reformas que sean 
necesarias para que se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social.” 
 
Després de diverses intervencions per part dels diferents grups polítics, l’assumpte se sotmet a 
votació. El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord amb 11 vots a favor 
(10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 abstencions (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI). 
 
 
 
 
 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- Sra. López, en nom de Participació Ciutadana.  
 
Sra. López.- Sí, gràcies Sr. Alcalde. Faré les preguntes que com a regidora de Participació 
Ciutadana ens ha fet arribar l'Associació de Veïns Migjorn.  
 
“Bona nit a totes i tots, especialment al sofert públic, que aguanta “l'actuació” dels nostres polítics, 
assentats en uns lamentables seients torturadors, no els volen canviar per vore si així, per estar 
mal assentats deixa d'acudir tanta gent com acudeix últimament, l'espectacle ho val, però, 
masoques que som, aquí estem. Va, ànim, que això s'acaba, un any i alguns per a casa, tenim 
ganes de vore cares noves, si pot ser que no siguen tan agres com són algunes d'ara. Anem a les 
preguntes: 
Recentment s'ha donat en lloguer la plaça municipal de bous, suposem que l'empresa llogadora ho 
ha fet per fer negoci. 
Preguntem: En quines condicions, econòmiques, temporals i de manteniment s'ha fet? 
L'Ajuntament es queda amb algun paquet d'entrades? 
El bar de la plaça en quin règim de conveni funciona? 
En sortir a la llum pública la “compra” d'un cotxe oficial, a cost zero, el PP en unes declaracions 
públiques del seu portaveu, insinuava la il·legalitat del dipòsit municipal de cotxes, per ser segons 
ells, terreny rústic. Abans era una indústria càrnia. 
Preguntem: És il·legal aquesta instal·lació municipal? 
És il·legal un magatzem de materials de la construcció, que és en la mateixa partida? O la fàbrica 
de mobles que és a tocar? 
El senyor Balada, segons el partit de dretes, és un mentider i té poca paraula, nosaltres no ho 
direm, però, a vegades el seu voluntarisme el fa parlar abans d'hora, els projectes que presenta 
com a pròxims a fer, es dilaten en el temps, ha anunciat moltes vegades la passarel·la del Cervol i 
el passeig sud de ribera. 
Preguntem: Com estan a hores d'ara aquests projectes? 
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Es parla de reobrir el projecte d'unir els dos pàrquings soterrats, si ho fan els fem un prec. 
Prec: Que la canalització de pluvials de Fora del Forat, que arribe fins a Costa i Borràs. 
El pla ETCV promogut per la Generalitat (Estratègia Territorial CV) està en informació pública, 
sembla que és un bon pla per a salvar el poc que queda al litoral valencià, protecció que pot 
recaure en 1.000 metres, des de la línia interior del domini públic. Tenim dubtes que la Generalitat 
pogués legislar en aquesta matèria, per això li fem un prec. 
Prec: Que l'Ajuntament inicie els tràmits legals per a aplicar els 1.000 metres de protecció per a les 
zones de Sòl de Riu i Aiguadoliva que són les dos úniques zones verges del nostre litoral.” 
 
Sr. Alcalde.- D'acord. Estan presentades fa més de quaranta-vuit hores. He pogut mirar-ne 
algunes.  
El tema que fa referència a la plaça de bous: les condicions econòmiques van sortir d'una proposta 
econòmica de vuit mil euros, per un temps de dos anys i prorrogable per dos més. Pel que fa 
referència dins del plec, hi ha un paquet d'entrades de 75, com hi havia anteriorment. El bar de la 
plaça no sé quin règim de conveni té.  
Respecte a la il·legalitat del dipòsit municipal de cotxes, crec que no. Referit al tema de la indústria 
càrnia que hi havia allí, doncs, funcionava en el seu moment i crec que, repeteixo, tant els materials 
de construcció d'allí... crec que és legal, que no hi ha cap problema. El mateix crec de la fàbrica de 
mobles. No obstant això, als Serveis Tècnics revisaré les llicències d'activitat.  
Referent a la passarel·la i al passeig sud de Ribera, està com estava, no hi ha notícies noves. 
Respecte al tema d'unir els dos pàrquings, ja s'ha dit en roda de premsa que es desestimava i per 
tant, els dos precs els passarem i els analitzarem als Serveis Tècnics municipals.  
 
Sra. López.- Sí. Bé, ara també ens ha fet arribar preguntes el grup Esquerra Unida Vinaròs. Són 
les següents:  
“Pensen prendre alguna mesura perquè es netegen i es tanquen els solar que hi ha dintre de la 
població, bruts i sense tancar? 
Tenen algun estudi fet d'on i com estan col·locats els contenidors d'escombraries? Perquè en 
alguns llocs estan ubicats de forma perillosa per a la sortida de vehicles a la calçada. 
Durant tot l'any la neteja del poble i la recollida de trastos no funciona com hauria de funcionar. Ara 
que vénen dos mesos amb més activitat i augment de població a Vinaròs, es pensa fer alguna cosa 
per tal de millorar eixe servei i donar una altra imatge del poble? 
Un prec. Des d'Esquerra Unida li preguem al Sr. Alcalde que es faça un estudi per tancar la sortida 
al carrer de Sant Francesc del pàrquing del solar del convent de Sant Francesc. Demanem que 
s'estudie fer una sola sortida i entrada pel carrer de l'Hospital, atesa la perillositat per als vianants 
quan els vehicles surten del pàrquing pel carrer de Sant Francesc i que es tinga en compte que 
quan els vehicles surten de l'esmentat pàrquing han de vigilar els vehicles que vénen del carrer de 
Sant Francesc, els que vénen de l'avinguda del País Valencià i els vianants que circulen per la 
vorera i creuen pel pas de zebra. 
Gràcies.” 
 
Sr. Alcalde.- Respecte al solar se segueix la política de... és de Serveis Tècnics, instar les 
empreses o els propietaris perquè els netegen. La veritat és que hi ha alguns que sí que ho fan i hi 
ha molts altres que no. Inclús per part de la Brigada, en el tema de les voreres, la Brigada Verda 
n'està netejant últimament alguns. I són les mesures que es fan. Per tant, subsidiàriament és més 
dificultós, amb un cost per a l'Ajuntament i en moltes ocasions difícil després de poder cobrar. Però 
repeteixo, expedients hi ha oberts i hi ha alguns, repeteixo, que sí que compleixen i altres que no. 
Respecte als contenidors d'escombraries sí que hi ha un estudi, una planificació d'on estan 
col·locats tots els contenidors. El que sí que és veritat també és que alguns són moguts i quan els 
veïns comuniquen o ens passen que algun ha sigut desplaçat, doncs, es reubica o s'intenta 
reubicar perquè no hi haja eixe perill.  
Respecte a la recollida de trastos, funciona els dimecres. I la veritat és que hi ha molta gent que sí 
que truca per telèfon i segueix les indicacions que hi ha de baixar-ho a primeríssima hora de matí. I 
el servei, repeteixo, es pot comprovar que funciona prou bé. El que sí que hi ha són desconsiderats 
que qualsevol dia... no ho poden aguantar ni el dijous, ni el divendres, ni el dissabte i ho deixen en 
alguns contenidors. Llavors, l'única forma que hi ha és la sanció si la persona és detectada quan ha 
deixat alguns d'estos objectes. Repeteixo, podrà haver-hi més discrepància o menys en alguns 
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serveis de l'UTE, però este, els dimecres és mil·limètric i acudeixen a tots els llocs on se'ls reclama 
per a retirar eixos productes: matalassos o productes elèctrics.  
I referit al tema del carrer de l'Hospital i al pàrquing, sí que és veritat que hi ha un cert perill. Ho 
passarem a la Policia perquè hi ha eixe entrebanc, és a dir, dos carrers que es creuen més els 
vianants, veurem si es pot habilitar només una entrada i una sortida per carrer de l'Hospital. Ho 
estudiarem. 
Més preguntes? Senyor Fontanet. Passen les contestacions per escrit de l'última sessió. 
 
Sr. Fontanet.- Bé, com a regidor i portaveu del grup BLOC m'han demanat que li trasllade aquest 
prec que ve adreçat per una ciutadana.  
“Sóc veïna de Vinaròs i em sento molt desenganyada amb vosté pel fet que el passat diumenge, 
dia de la Misericòrdia, patrona de Vinaròs, vosté va eliminar el repartiment de l'arròs i de les paelles 
que es feia. Trobo que ha sigut un desengany i una decisió molt desafortunada perquè això feia 
que la gent estigués més temps gaudint de l'ermita i hi hagués més gent en aquests actes. Molt 
malament, Sr. Romeu. No hi ha excuses per no fer les paelles. Si vol retallar diners, retalle per un 
altre costat, no amb coses populars.” 
Això és el prec que m'ha fet una dona, una ciutadana del poble. Ara li trasllado les preguntes. Li 
trasllado també la preocupació d'algunes persones que m'han comentat que durant diferents caps 
de setmana estan veient com a l'ermita s'està fent foc fóra de les zones autoritzades i controlades, 
amb el perill d'incendi que pot comportar. Hi ha algun dispositiu de vigilància especial per a 
l'ermita?  
I parlant d'incendis, ja fa mesos que es va fer foc a la serra de l'ermita. Se sap alguna cosa de la 
investigació per saber si va ser fortuït o intencionat? Té constància dels danys ocasionats pel foc? 
Quantes hectàrees van ser? S'està fent algun tipus de control per part de la Policia Local en caps 
de setmana?  
Després també... el Consorci de l'Escorxador Comarcal de Vinaròs està compost a quatre bandes: 
la Diputació, l'Ajuntament de Vinaròs, l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Peníscola. Durant 
una reunió es va acordar potenciar el segell de qualitat de la vedella del Maestrat. S'està aplicant 
aquest acord? Quines accions s'han fet al respecte? Quan va ser l'última vegada que es va reunir 
el Consorci? I després també, si ens pot facilitar la memòria anual amb ingressos i despeses, 
aportacions econòmiques dels diferents municipis, i nombre d'activitat realitzades durant l'any 
passat.  
 
Sr. Alcalde.- Li les contestaré per escrit, Sr. Fontanet. Més preguntes? Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Gràcies Sr. Alcalde. A vore, jo voldria començar i ja que vosté en el torn que finalitza el 
punt fa la dissertació, els mítings o tot allò que li ve de gust, però clar, obri moltes llacunes i ens 
parla de manipulació, ens parla de demagògia, i clar, deixa tantes coses a l'aire, sobretot de la seua 
gestió, que jo voldria que ens les matisés. Algunes d'elles són molt senzilles. Preguntes molt 
concretes. Per exemple, vosté ha dit que les seues obres estan ben fetes. S'estava referint al 
pàrquing del passeig? O al fet que vostés estan actuant i fent les obres de forma correcta? S'està 
referint a la ciutat esportiva en relació als accessos? Em pot dir que per a tenir la qualificació 
d'esportiu l'ús d'aquella parcel·la ens obligaven a fer uns accessos que vostés incompleixen? Així 
és com fan bé vostés les coses?  
Vol que li faça més, no? Suposo que vol que li'n faça més. 
De la mateixa manera, vosté que ens acusa a nosaltres de demagògia, vosté diu que tot ho 
fa bé i que tot és culpa de la Generalitat. Vosté aquí ha dit que han vingut anys 
arrossegant-se en pressupostos una sèrie d'inversions per part de la Generalitat, de la qual 
vosté, evidentment, no té cap responsabilitat o suposem que no. Em pot dir quant de temps 
fa que es va cedir el terreny per al cinqué col·legi? Quant de temps fa que es va cedir el 
terreny per al centre de salut? I quant de temps fa, si és que s'ha cedit, el col·legi per a 
construir el Vilaplana, l'ampliació del Vilaplana? I clar, una cosa molt més important, 
atenent les seues paraules, vosté ha dit que com és preceptiu i obligat, suposem que tot 
això, a més de cedit, estarà urbanitzat, perquè vosté ha dit que tenen l'obligació 
d'urbanitzar. Per tant, totes estes cessions deuen estar urbanitzades, acabades i pendents 
que es puga construir i executar l'obra. I per tant, deu estar tot perfectament. Segons vosté, 
s'ha complit en tot. Però bé, ja ho explicarà perquè com veig que no vol contestar... Però 
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clar, hi ha altres qüestions que jo crec que, després de sentir-lo avui, encara ens 
preocupen més. Si vosté és la màxima autoritat i vosté té l'accés i se li fan preguntes, com 
se li ha fet per part d'una associació, en la qual té disponibilitat de tota la documentació 
d'este Ajuntament i contesta davant d'una pregunta si és il·legal el dipòsit municipal de 
vehicles i vosté diu que creu que no és il·legal. Vosté té l'obligació de saber si és legal o no 
és legal. I per tant, la pregunta, i queda molt clara és, té llicència d'activitat el dipòsit 
municipal? Perquè de la mateixa manera, hauria d'haver respost quan se li ha preguntat 
aquí, i no dir que creu que sí, que una activitat privada, de la qual ja li garanteixo jo que té 
llicència d'activitat, i atorgada en època socialista, per cert. I si vosté vol repassar-ho, 
perquè com les preguntes les té fetes d'abans, jo ja les tenia també, perquè han vingut 
publicades al Diariet. Però vosté té l'obligació de contestar i no ho fa. Però clar, és molt 
fàcil acusar a tots els altres. Acusar el Partit Popular. Inclús ens ha dit que de frontisme, 
frontisme perquè interferim en el tema de... en el tema de rodalies vosté ens ha dit, que 
frontisme. Un acord que en 48 hores hem sortit en enfrontament. Mire, jo li diré una 
qüestió. Vosté la setmana passada feia confrontació, igual que va fer el Sr. Balada en el 
seu moment, quan va ironitzar i va ridiculitzar una consellera de la Generalitat Valenciana, 
la consellera d'Agricultura i Pesca. A esta que vosté tant, la setmana passada, ironitzava, i 
de forma grotesca, l'actitud que per part nostra, i li ho he de dir i li ho dic com a prec, ens 
avergonyeix i considero que ha de rectificar. I ha de rectificar perquè no és l'actitud que 
vosté, vosté vol que li mostren a vosté mateix. Per tant, vosté fa el contrari del que vol que 
li facen a vosté. Jo lamento que tingués eixa actitud, però clar, és que ens preocupa el 
conveni perquè vosté li va donar una rellevància, evidentment de forma grotesca, irònica, a 
eixe conveni. Que, per cert, li preguntem, ja el té en disposició, ja el té protocolitzat, ¿ens 
podria contestar si ha sol·licitat vosté que es faça un acte públic? Perquè les Conselleries, 
que nosaltres sapiguem, l'any passat en van fer un i després tots els altres es firmen sense 
cap acte públic. Vosté ha sol·licitat que hi haja un acte públic en la firma d'este conveni? I 
també, una pregunta més important, vosté diu que atén perfectament i amb la màxima 
lleialtat tots els càrrecs de la Generalitat. Sap que a este Ajuntament i a vosté 
personalment la directora general d'Agricultura i Pesca li ha cridat en diverses ocasions i 
vosté ni l'ha atesa? Ho sap? En relació a este conveni. Ho sap que l'ha cridat? Ho sap? 
Doncs, jo crec que ho ha de dir també perquè vosté ha actuat, en esta ocasió, de forma 
deslleial. I així podríem continuar, molt més. I és el seu problema. Ja li ho ha dit el Sr. 
Gandía abans, són els problemes de vostés i així els va i així acaben. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Un moment, un moment. Les preguntes de l'Associació Migjorn i les preguntes 
d'Esquerra Unida arriben a esta Alcaldia amb temps, es poden preparar, la majoria, i es poden 
contestar. Diu el Reglament Orgànic Municipal d'aquest Ajuntament en l'article 96, Sr. Juan: las 
preguntas planteadas oralmente o por escrito en el transcurso de una sesión serán generalmente 
contestadas por su destinatario en la sesión siguiente. I en segon lloc, en segon lloc... tranquil·litat, 
tranquil·litat... l'article 90 diu, i això ho segueix perfectament el portaveu o un dels portaveus del 
Partit Popular, diu: el contenido de los ruegos y preguntas deberá ser conciso, suficiente para 
conocer su contenido. La qual cosa es compleix estrictament en este plenari amb tota legalitat. 
S'alça la sessió.  
 
 
S’aixeca la sessió a les 23,15 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 
 
 


