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15 / 2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 D’AGOST DE 
2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia 10 d’agost 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 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA: 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
 
 
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 13-07-10, 22-07-10 i 03-
08-10.- Se sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 13-
07-10, 22-07-10 i 03-08-10, que prèviament s’han distribuït a tots els membres, juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia de la present sessió. 
 
La Presidència informa que es retira l’acta de data 13-07-10 per estar incompleta la seua 
transcripció. També es 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 22-
07-10 i 03-08-10. 
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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 juliol de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els 
incorporats com annex corresponent als mesos de maig i juny de 2010. 
 
 
 
3.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE LA XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES PLUVIALS I ABOCAMENTS AL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 de juliol de 2010. 
 
Atesa la proposta de l’arquitecta Municipal de data 16 de juliol de 2010:  
 
“P.A.I. SUR “LAS SALINAS”  
PROMOTOR: PROYEXVA, S.L. 
EMPLAZAMIENTO: S.U.R. 2, S.U.R. 3 Y U.E.1 R.02 del PGOU de Vinaròs 
 
ASUNTO: PROYECTO BASICO  DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y 
VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. 
S/R vermar207 
 
ANA ARNAU PALTOR, Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, colegiada con el nº 6341 en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Delegación de Castellón a la vista de la 
solicitud cuyos datos se indican arriba: 
 

INFORMA:  
 

En cumplimiento de una de las condiciones de aprobación del proyecto de urbanizador del Sector 
SUR SALINAS efectuada en fecha 28/04/2010 el urbanizador aporta PROYECTO BASICO  DE LA 
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO 
HIDRÁULICO. 
 
Este se ajusta al proyecto de urbanización aprobado en fecha 28/04/2010. 
 
No obstante, de acuerdo con requerimiento emitido por la Jefa del Servicio de Calidad de las Aguas 
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda la solicitud de autorización para 
el vertido debe ser solicitada por el ayuntamiento previo acuerdo de pleno ya que este va a ser el 
titular del vertido. 
 
Visto el proyecto y visto el informe emitido por el Arquitecto técnico al servicio de este 
Ayuntamiento esta técnico INFORMA FAVORABLEMENTE con las siguientes consideraciones: 
En la ejecución de las obras deberán respectarse los servicio urbanístico existentes en la Carretera 
Costa Norte  y se tendrá que cruzar ( mediante sifones, si es preciso). 
 
y se realiza la siguiente  
 
PROPUESTA: 
 
Solicitar la autorización al Servicio de Calidad de las Aguas de  la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda  para los vertidos de Aguas Pluviales al Dominio Público Marítimo-
Terrestre  descritos en el PROYECTO BASICO  DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES Y VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO redactado por D. Gonzalo Valls 
Benavides, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. “ 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda per majoria la proposta d’acord anterior 
amb 19 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 9 vots PP) i 1 vot d’abstenció del BLOC.  
 
 
 
4.-CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC AL CARRER TRIADOR P.- Atés 
el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 de juliol de 2010, se sotmet a 
ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Triador P de data 8 de 
juliol de 2010: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Antonio Eufemio Jarque Belfagón DNI 
18.904.205-E, y 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. Antonio Eufemio Jarque Belfagón DNI 18.904.205-E es propietario de la finca 
registral nº 4.289, inscripción 3ª, tomo 2099, libro 673, folio 94,  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 calle  Triador P, de dimensiones 
62’37 x 5’00 m, lo que representa una  superficie aproximada de 319’97 m2.  Sus lindes son los 
siguientes: 

Norte: Terrenos propiedad de Javier Valenzuela Ballester 
Sur: Calle Triador P 
Este: Edificación de varias propiedades 
Oeste: Resto de finca del  que se segregan”. 

• Finca registral nº 4.289, inscripción 3ª, tomo 2099, libro 673, folio 94,  del registro de la 
propiedad de Vinaròs. 

• Referencia catastral: parte de la referencia 8268711BE8886N0001WG 
• Cedentes: Antonio Eufemio Jarque Balfagón - NIF 18.904.205-E 
• 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.” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat ratificar l’acta de cessió 
de terrenys anterior. 
 
 
 
5.-CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC AL CARRER BOVERALS TT 20 
(c/ DÉNTOL).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 19 de juliol de 
2010, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer 
Boverals TT 20 (c/ Déntol) de data 9 de juliol de 2010: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Felipe Tena Pitarch con DNI 40.909.663 y Estela 
Zaragoza Simó con DNI 40.915.709, y 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. Felipe Tena Pitarch con DNI 40.909.663 y Estela Zaragoza Simó con DNI 
40.915.709 son propietarios de la finca registral nº 4.289, inscripción 3ª, tomo 2099, libro 673, folio 
94,  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 
“Terrenos clasificados como urbanos, emplazados en la calle Boverals TT 20, hoy denominada 
calle del Dentol. Su forma es rectangular a modo de franja, y sus dimensiones de 60’72 ml  de 
longitud por 3’00 ml de anchura, lo que totaliza una superficie de 182’16 m2. Sus lindes son los 
siguientes: 
Norte: Terrenos de la misma propiedad 
Sur: María Teresa Puigcerver Lores 
Este: Inmuebles números 19, 21 y 23 de la calle Boverals TT, hoy calle Dentol 
Oeste: Resto de finca del que se segregan.” 
• Finca registral: Finca 5.023, Folio 247, Libro 41 del Registro de la Propiedad de Vinarós. 
• Referencial catastral: 6544114BE8864S0001ER 
• Cedentes:  

Felipe Tena Pitarch  DNI 40.909.663 
Estela Zaragoza Simó DNI 40.915.709 
Como propietarios de la mitad y en proindiviso. 

• 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. 
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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 aprova per unanimitat ratificar l’acta de cessió 
de terrenys anterior. 
 
 
 
6.-CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC A LA CARRETERA VALÈNCIA – 
BARCELONA, Nº 37.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 5 de juliol 
de 2010, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic a la 
carretera València – Barcelona, nº37 de data 11 de juny de 2010: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte D. Francisco Torres Calduch con DNI 18.900.009-N 
en rep. de Costa Delta, S.L. con CIF B-12.233.896, y 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. Francisco Torres Calduch con DNI 18.900.009-N en rep. de Costa Delta, S.L. con 
CIF B-12.233.896 es propietario de la finca registral nº 7.645. tomo 1895, libro 613, folio 69, 
inscripción 4ª 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 de forma irregular, emplazada en la carretera Valencia – Barcelona nº 37, 
según croquis adjunto, y de superficie 513,33 m2. Sus lindes son los siguientes: 
 Norte: calle Campo de Fútbol 
Sur: calle Campo de Fútbol junto al río Servol 
Este: resto de finca del que se segrega 
Oeste: carretera Valencia-Barcelona y terrenos propiedad de Europetrol Iberia, S.L.” 
• Finca registral nº 7.645. tomo 1895, libro 613, folio 69, inscripción 4ª del Registro de la 

Propiedad de Vinaròs. 
• Cedente: Francisco Torres Calduch en rep. de Costa Delta, S.L. 
• 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. 
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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 aprova per unanimitat ratificar l’acta de cessió 
de terrenys anterior. 
 
 
 
7.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
DE 1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT 
CRÈDIT EXTRAORDINARI DE LA 2ª FASE D’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL MERCAT 
MUNICIPAL, ADEQUACIÓ DE LLOCS.- El Sr. alcalde justifica la urgència en la necessitat de 
poder adequar els llocs el més prompte possible. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat acorda aprovar la urgència. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia, de data 6 de juny de 2010: 
 
“A LA COMISIÓN DE HACIENDA PROPONGO LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO Y 
SU REMISIÓN AL PLENO,  
 
 
PRIMERO: La aprobación del expediente de modificación presupuestaria mediante Crédito 
extraordinario en la partida 622 / 623.00 00 “2ª Fase de Ampliación y Reforma del Mercado 
Municipal, adecuación de puestos” ; por un importe de 516.300,00 euros. 
  
SEGUNDO: Que dicha modificación será financiada con el Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales por el importe total de la misma (516.300,00€) 
 
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.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- Sra. Librada López, com a regidora de Participació Ciutadana.  
 
Sra. López.- Sí, gràcies Sr. Alcalde. Com a regidora de Participació Ciutadana anem a fer 
les preguntes que ens ha fet arribar l’Associació de Veïns Migjorn. En primer lloc 
començarem en un prec.  
 
“Recentment ha sortit publicat als mitjans de comunicació que es vol canviar la ubicació del 
parc comarcal de Bombers. Benicarló ofereix terrenys a la partida del Collet. Creiem que el 
lloc ofert no és el més adient, tema de les comunicacions, doncs retardaria arribar als llocs 
on es puga necessitar. Vinaròs forma part d’aquest Consorci. El prec és que l’Ajuntament 
de Vinaròs oferte un lloc del terme amb més bona comunicació. Seria un bon lloc la zona 
comercial de Carrefour o de les Capsades. També, sol·licitar dels bombers un informe 
sobre la perillossitat d’incendi d’alguna pastilla del PAI del Forat del Forat.” 
 
Ara les preguntes. 
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“- Al plenari del juliol vam fer una denúncia per l’abocament per part d’una cuba de líquids 
al clavegueram. La pregunta és: com està el tema? 
 
- L’empresa encarregada de la neteja del poble a l’estiu queda desbordada. És per falta de 
personal, maquinària, no tenen ben organitzades les prioritats segons el dia? A la platja, la 
maquinària de la neteja no és la adient. Tapa més brossa que la que recull. No té 
instal·lada cap sistema d’alarma, ni sonora ni lluminosa. Les papereres de la platja del 
poble es recullen tard, quan la platja és plena de banyistes. Al PAI del Fora del Forat la 
grava de les diferents parcel·les colonitzen les voreres. Els caps de setmana, degut als 
botellons, aquesta part dóna fàstic de veure el poc respecte vers les instal·lacions 
públiques i la permissivitat que es té per certes coses. No es replanten els arbres que es 
moren. Alguna vegada és el filet que talla la via de la saba. El sistema de reg és deficient, 
els aspersors reguen el que volen. Fa poc van ploure 60 litres i els aspersors estaven 
regant. L’aigua sobra i és barata. La pregunta és (que han fet moltes vegades): què pensen 
fer? 
 
- Una altra. Els diferents contenidors de cartró i vidre es passen molts de dies plens i al seu 
voltant és colonitzat, i els de les escombreries. Ells i els del voltant fan fàstic. La pregunta 
és: a Vinaròs no poden tenir uns containers nets que la recollida i ubicació siga la 
correcta?” 
 
- I per últim. Volem felicitar a tot el Consistori per la magnífica ciutat esportiva que estem 
fent. Falta el carrer bici. Vianants i ciclistes no poden anar pel mateix lloc. Gràcies.” 
 
Sr. Alcalde.- Bé, les preguntes han sigut formulades en uns dies d’antelació i d’alguna 
manera, referit a la primera, l’expedient està obert, encara no s’ha aplicat la sanció 
corresponent, està en període de comunicació a l’empresa infractora. Quant a n’esta 
bateria de preguntes referides a la neteja del poble, evidentment que tots voldríem que el 
nostre poble estigués molt més net. Entren moltes circumstàncies, algunes enumerades 
aquí, i afecten tant a l’empresa com a la mateixa ciutadania, o si se li pot dir així, que 
genera en determinades circumstàncies. Ens consta que hi ha un reforçament a l’estiu, tant 
de contenidors com de personal, i sí que és veritat i se li ha fet constar la deficiència que 
està suposant la màquina que treballa en la platja, majoritàriament, en la platja del Fortí. 
 
Referit al tema de les papereres, revisarem l’horari que tenen perquè, evidentment, tenen 
moltes cales i exactament no sé quin horari segueixen en una o en una altra. Es posen a 
les set del matí i no sé si comencen per la del Fortí o per les del nord o per les del sud. 
Però que, evidentment, la jornada laboral és al llarg de tot el dia i a algunes platges, 
suposo, els tocarà arreplegar-la a una hora, i a unes altres a una altra perquè no poden 
estar replegades totes a primeríssima hora.  
 
Referit a les voreres del PAI del Fora del Forat, sí que és evident que com alguna del solar 
s’utilitzen com a aparcament, els mateixos cotxes fan baixar la grava i ho subsanarem.  
 
Quant a la referència d’arbres que es moren, em consta i hi ha una estadística que es va 
publicar inclús en el Setmanari Vinaròs, tot el que ha sigut la replantada d’arbres, la 
substitució dels mateixos i el nombre que ha augmentat referit a les plantacions d’arbres. 
Suposo que algun forat deu quedar, d’algun que no s’haja restablit.  
 
Respecte al sistema de reg, sabem el sistema de reg que tenim. Referit a l’estalvi d’aigua o 
almenys la utilització d’aigua dels pous, no d’aigua potable, es continua amb el baldeig i en 
algunes zones es rega per cuba.  
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I referit als contenidors, almenys en aquest estiu, tot el que és... no vol dir que en 
circumstàncies determinades, però en la recollida de vidre i de cartró no han hagut tantes 
acumulacions com van haver l’any passat. I sí que quan es comunica en aquells en els 
qual no ha vingut l’empresa especialitzada, per part de la mateixa empresa de recollida 
d’escombreries es retiren fins que vinga a buidar-ho Ecovidrio.  
 
Quant als contenidors, el que s’acumulen escombreries fóra d’ells no és en molts de casos 
perquè estiguen plens sinó que, per desídia, molts les deixen fora. Així hi ha establert un 
servei de recollida de bosses de les que es deixen fora dels contenidors abans que passe 
el camió. No obstant, ens fem ressò de totes estes deficiències i se li comunicarà, com no 
pot ser d’una altra manera, a l’empresa a més d’altres apunts que se’ls fa des de Serveis i 
altres regidories pel que fa al servei en qüestió.  
 
De la dels bombers, prenem nota per a fer l’escrit al Consorci, com era un prec ja el 
donava per assimilat. 
 
Sra. López.- Bé, ara faré les preguntes que ens ha fet arribar Esquerra Unida de Vinaròs: 
“Des d’Esquerra Unida suposem que tota la ciutadania sap que la biblioteca municipal no 
té llicència d’activitat des de fa 4 anys, quan va obrir les portes. El senyor Alcalde ha 
manifestat recentment que, coste el que coste, vol obtenir la llicència, encara que per això 
s’hauran de fer algunes reformes i adequacions que reportaran una certa despesa. 
Esquerra Unida coneix la bona acceptació i el bon funcionament que té la biblioteca i així 
s’han manifestat i se’n alegra que així sigue. Les preguntes son: Per què es fan aquestes 
reformes i adequacions? Per a què el Partit Popular estigue tranquil o per què s’incomplia 
la normativa legal? Aquestes xicotetes reformes i adequacions es sap quan costaran i qui 
les ha de pagar? I totes aquestes reformes, adequacions i tràmits per a obtenir la llicència 
per què no es van fer abans d’obrir-se? 
 
Un altra. Encara que en 7 mesos de retard ja estan aprovats els pressupostos del 2010, la 
pregunta es: A quants partits polítics sense representació municipal se’ls ha facilitat una 
còpia per a què els puguen estudiar, opinar i participar? 
 
I la última: Hem llegit a la premsa provincial i local que el Partit Popular assegura que la 
variant de la Nacional 340 està paralitzada i en la mateixa publicació el senyor Balada diu 
que està funcionant. Ens pot dir com està el tema? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- També van entrar aquestes preguntes a través de participació ciutadana en 
el seu moment, i d’alguna forma les que fan referència a la biblioteca, s’han utilitzat els dies 
que ha estat tancada la biblioteca, tant per emprendre aquestes qüestions com algunes 
qüestions que pel propi ús dels usuaris de la biblioteca hi havien determinades 
deficiències, s’han repassat la pintura, llums d’emergència, etc. Reformes que, en part, i 
per algunes plaques de ceràmica que estaven despreses, i que per tant era qüestió d’obra 
física de la pròpia biblioteca, han corregut a càrrec de l’empresa constructora, i el que són 
les reparacions i adequacions han estat per part dels treballadors de la brigada municipal. 
Agraïsc que coincidisquen amb nosaltres en la bona acceptació d’aquest servei públic tan 
desitjat com era la biblioteca; i en referència a la pregunta que no es van fer abans d’obrir-
se aquesta instal·lació, sí que es va fer i per això estava oberta la biblioteca i ningú ens l’ha 
pogut tancar, la biblioteca contava amb llicència d’instal·lació i contava, evidentment amb la 
certificació de l’arquitecta directora de l’obra pel que fa a la finalització de les obres, 
l’expedient col·legiat visat i que les obres s’ajustaven al projecte, inclòs amb un decret de 
Vinaròs 20 de juliol de 2006 s’havia sol·licitat la llicència per a la instal·lació de la biblioteca 
municipal, tal i tal..., s’atorga la llicència de l’Ajuntament, faltava la visita d’inspecció. Vistes 
i fetes, aquí està l’expedient, totes, si es vol dir, precisions a dia d’avui i per decret 
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d’Alcaldia en base als informes presentats pels tècnics municipals amb data 30 de juliol de 
2010 en compliment amb el previst amb l’article 6 Ordre 5 de març: “...que con esta fecha 
ha estado concedida la licencia de actividad habiendo llevado a cabo los trámites 
legalmente establecidos y habiéndose adoptado las medidas correctoras que figuraban en 
proyecto y las dictadas por los servicios municipales y por la Comisión Territorial de 
análisis ambiental integrado”, per tant, repeteixo, per tant la llicència d’activitat està 
atorgada en data 30 de juliol, li faig públicament entrega a la senyora regidora de cultura i 
davant del plenari de la llicència d’activitat de la biblioteca municipal, espero que altres 
edificis sanitaris, educatius, etc... puguen obtindre la llicència d’activitat. Señor alguacil 
proceda. 
 
En referència amb els pressupostos municipals, pel que fa a donar fotocòpia dels 
documents, els documents que integren el pressupost municipal són producte de la 
comissió d’hisenda i no es fan públics fins que el document final s’ha ultimat, aquest 
document final és el que ha aprovat la comissió d’hisenda  passa al plenari, i lògicament no 
el tenia cap partit polític sense representació municipal. 
 
I evidentment, en quan a les obres de la variant, es pot veure en la carretera d’Ulldecona i 
es pot veure en la carretera a l’ermita. De moment i a data d’avui, continuen treballant. 
 
Més preguntes. Senyor agutzil la contestació a una pregunta que va fer el representant del 
Bloc per escrit. Gràcies. 
 
Sí, senyor Fontanet. 
 
Sr. Fontanet.- Espere, que estic llegint la contestació seua.  
 
Bé, segons hem vist des de fa setmanes hi ha molta gent que s’està queixant pel tema de 
la renovació del DNI, hem vist que s’estan donant des de fa setmanes horaris per a 
setembre i fins i tot per a octubre, i crec recordar que a principi de legislatura es va 
comentar que es faria una comissaria administrativa, cosa que inclús va passar pel plenari 
l’aprovació de la cessió de terrenys, etc... Només recordar-li o preguntar-li: Com està el 
tema de la comissaria administrativa? I si al final d’aquesta legislatura podrem tenir 
aquesta comissaria administrativa? I que com sempre he dit, jo sí recolzo una comissaria 
administrativa però no una comissaria de seguretat. 
 
Desprès també vull saber si a la desembocadura del Servol, on hem tingut queixes per part 
del veïnat que va passejant per tota la brutícia que hi ha i si s’ha fet alguna gestió, per part 
d’aquest Ajuntament a la Confederació Hidrogràfica de Xúquer per tal que es netege la 
llanera d’aquesta desembocadura, perquè fins i tot hem vist rates, vestits del mercat del 
dijous, borses, etc... per tant li faig el prec que s’inste a la Confederació a que ho netege, i 
en cas que la Confederació no ho netege, que siga l’Ajuntament qui pose mà a aquest 
problema. Res més. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Fontanet, li contestaré per escrit al pròxim ple. Alguna pregunta més? 
Senyora Mar Medina. 
 
Sra. Medina.- Moltes gràcies, senyor Alcalde. Té preguntes per contestar-nos? 
 
Sr. Alcalde.- Sí. Senyor Gandia. 
 
Sra. Medina.- Moltes gràcies. Avui, des del grup municipal popular, volem fer-li una sèrie 
de preguntes referents a la Jornada de portes obertes en la inauguració del nou camp de 
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futbol. En el seu parlament, la regidora d’esports va dir, paraules textuals: “Quan jo vaig 
arribar havia una falta d’instal·lacions i s’havia fet molt poc o res per l’esport local”. La 
nostra primera pregunta, senyor Alcalde, es la següent: Sap la regidora d’esports que 
durant els 7 anys de govern del partit popular de Vinaròs el pavelló municipal va ampliar-se 
construint-se una segona pista? Sap la regidora d’esports que durant els 7 anys del govern 
del partit popular a Vinaròs es va construir el camp de les Capsades? Sap la regidora 
d’esports que durant els 7 anys de govern del partit popular de Vinaròs es va construir la 
pista d’atletisme? Sap la regidora d’esports que durant els 7 anys de govern del partit 
popular de Vinaròs es va signar el conveni per remodelar el camp de futbol? De la mateixa 
manera, la regidora d’esports, va manifestar la seua satisfacció pels diners que han invertit 
en aquesta legislatura des de l’equip de govern en esports. Tenint en compte que la carpa 
del Fora Forat ha estat pels Plans estatals i que el camp de futbol té un conveni amb la 
Diputació i la Generalitat, la nostra pregunta és molt clara, senyor Alcalde: Per què la 
regidora d’esports no diu públicament durant el seu parlament que la Diputació i la 
Generalitat han aportat més de 700 mil euros, més de 120 milions de les antigues 
pessetes, al nou camp de futbol? Per què intenten amagar a la gent aquesta 
importantíssima aportació de la Diputació i de la Generalitat?  
També la regidora d’esports en el seu discurs va parlar sobre la futura piscina municipal i 
va dir: “Tant de bo que tinguem la consideració dels que estan per damunt nostre per tenir 
la piscina, perquè nosaltres els papers ja estan tots entregats”. Per a fer una mica de 
record, senyora regidora, li direm que el Plan Confianza es va aprovar al mes de gener de 
2009, que el plenari de l’Ajuntament ha aprovat tota la sol·licitud del projecte al mes d’abril 
de 2009 i que el projecte de la piscina arriba a la Generalitat al maig del 2010. Han passat 
13 mesos quan es va redactar el projecte de la piscina, la Generalitat els va informar a 
vostés, a l’Ajuntament, d’unes deficiències que de moment no s’han solucionat. M’està 
dient que no? Que ja s’han solucionat?  
 
Sr. Alcalde.- Sra. Mar, les preguntes... perdó, les preguntes són a l’Alcalde.  
 
Sra. Medina.- Doncs a vosté li les estic fent. 
 
Sr. Alcalde.- Per tant, ni ella li contestarà... 
 
Sra. Medina.- És que m’està contestant. 
 
Sr. Alcalde.- És que si li està fent preguntes a una regidora, no li les contestarà la 
regidora.  
 
Sra. Medina.- És que m’està contestant. 
 
Sr. Alcalde.- És com si li fes les preguntes a la paret. I pot fer totes les que vulga. 
 
Sra. Medina.- Ah, bé, ja m’ho penso. És com fer-les a la paret. 
 
Sr. Alcalde.- És que no li les pot fer a la regidora.  
 
Sra. Medina.- Li les estic fent a vosté. Per tant, que no em conteste. Jo li les estic fent a 
vosté. 
 
Sr. Alcalde.- No, li les fa a la regidora. M’està preguntant... ja veurà les contestacions si 
sap o no sap. Ja li preguntaré. No sé si em contestarà. Igual em diu. No li vull contestar. 
Llavors jo li diria: Sra. Mar, a la pregunta que li va fer a la senyora regidora, no sap.  
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Sra. Medina.- No ho sap. Això, segurament. Continuem. Com pot la regidora culpar a la 
Generalitat del retard de la piscina quan vostés han tardat 13 mesos en redactar el 
projecte? Per què diu que els papers estan entregats quan el dijous passat encara no 
estaven solucionades les deficiències del projecte? Per què vostés estan sempre 
boicotejant els projectes del Plan Confianza? Continuarem. De la mateixa manera, la 
regidora d’Esports va lamentar en el seu discurs que era una llàstima que no vingueren 
més coses a Vinaròs per no ser del mateix color polític. És conscient la regidora d’Esports 
del que estava dient justament en una obra que ha rebut més de 700 mil euros per part de 
la Diputació i la Generalitat? En el mateix acte de portes obertes, el regidor d’Urbanisme, el 
Sr. Balada, va dir també que falta el pas de vianants per dalt de la via del tren que s’ha de 
fer en el seu moment. I la pregunta, Sr. Alcalde, és també molt fàcil de contestar. Recorda 
vosté i el Sr. Balada quan van prometre primer que hi hauria un pas subterrani per baix de 
la via per accedir a la Ciutat Esportiva? Què va ser d’eixa promesa? Recorda que eixe pas 
subterrani tenia que pagar-lo l’empresa que havia de construir la Ciutat Esportiva? Recorda 
que després van prometre el pas elevat per dalt de la via? Per què encara no s’ha fet res? 
Quins papers falten o quines actuacions no s’han fet per a justificar que el pas encara no 
estiga fet? I continuarem, Sr. Alcalde. Quan es farà el pas de vianants per dalt de la via del 
tren que va dir el Sr. Balada? Tocarà pagar-lo als vinarossencs o el pagarà l’empresa, tal 
com vostés van dir al principi? Finalment, vosté Sr. Romeu, en el seu discurs d’eixes 
jornades de portes obertes va fer referència en diverses ocasions als absents de l’acte. No 
ho diria pels membres del Partit Popular que allí estaven presents. La pregunta, per tant, 
també és molt clara. A qui es referia en tantes al·lusions als absents? Vosté va afirmar 
també: “hem tingut poc recolzament en moments difícils”. Des del partit Popular li 
preguntem: s’oblida vosté que la Diputació i la Generalitat han aportat més de 700 mil 
euros per a fer realitat el camp de futbol? Quin recolzament és el que li ha fallat, Sr. 
Romeu? Per una altra banda, vosté també va agrair al Sr. Javier Balada la dedicació, 
sense cobrar un duro, en el seguiment de les obres del camp. I la meua pregunta és: ha 
renunciat el Sr.  Balada a les seues percepcions com a regidor d’este Ajuntament? Per què 
intenta enganyar a la gent dient que el Sr. Balada no cobra quan sí que ho fa tots els 
mesos? Vosté va agrair públicament i va dir textualment: “hem rebut una ajuda de la 
Presidència d’Espanya, del Consell Superior d’Esports, per al camp de futbol”. És cert que 
des del Consell Superior d’Esports, depenent del Ministeri, s’ha rebut una xicoteta ajuda, 
que benvinguda siga per cert. Però la pregunta que li fem és la següent: per què no diu 
eixa quantitat rebuda? Per què no diu que ha rebut només 70 mil euros del Consell 
Superior d’Esports? Per què no va dir que estes ajudes del Consell Superior d’Esports les 
donen a tots els camps que es fan i es construeixen a Espanya? I per què no va agrair esta 
xicoteta... per què va agrair vosté esta xicoteta ajuda i en canvi no va sortir de la seua boca 
ni una sola paraula sobre el conveni que té de 700 mil euros, que ha rebut l’Ajuntament per 
al camp de futbol, de la Diputació i la Generalitat? M’està escoltant Sr. Romeu?  
 
Sr. Alcalde.- La seua brevetat i concisió que diu el ROF, el reglament orgànic que fa les 
preguntes, la veritat és que la estic seguint punt per punt. Breus i concises. 
 
Sra. Medina.- I jo que li agraeixo.  
 
Sr. Alcalde.- I veig que vosté està fent un discurs, com és el mes d’agost, doncs 
evidentment, pot fer discurs. Les preguntes, no es preocupe, que quan m’arriba l’acta 
intento escuadrinyar les preguntes que hi ha i li les contesto per escrit.  
 
Sra. Medina.- Puc continuar, Sr. Romeu? 
 
Sr. Alcalde.- Per favor, faltaria més. 
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Sra. Medina.- Una pregunta molt concisa i continuant en el fil. Creu que esta és la forma 
més correcta d’actuar per part d’un Alcalde? I finalment, des de l’equip de govern, es van 
enviar invitacions per assistir a l’acte a multitud d’entitats, associacions del poble, inclús a 
algun particular, cosa que no ens pareix malament. Senyor Alcalde, per què encara que la 
Diputació i la Generalitat han aportat al seu conveni a la construcció del camp de futbol, no 
se’ls va convidar a la jornada de portes obertes? Considera ètic que no es convide a qui ha 
finançat part important de les obres? Ho va fer perquè volia vosté tot el protagonisme? Este 
és el respecte institucional que vosté reclama sempre? Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Senyor Juan. 
 
Sr. Juan.- Bé, gràcies Sr. Alcalde. Veig que ha fet entrega al nostre grup de qüestions que 
se li van plantejar en el ple anterior. Però he de recordar-li que jo també li’n vaig fer i com a 
vosté li agrada presumir, diu que quan les té, en dos o tres dies les sol contestar. Mire, avui 
exactament, de l’últim ple fa un més que té les preguntes que jo li vaig formular i que no 
m’ha contestat. Però bé.  
 
Sr. Alcalde.- Li ho aclareixo Sr. Juan. Les seues preguntes no estaven transcrites en 
l’acta, per tant, no m’han arribat, per tant no les he pogut contestar perquè no es van 
transcriure a l’acta per un error o per completar-la. D’ahí que s’hague retirat l’acta del 
plenari ordinari. I per tant, faltava una part a reproduir. I este ha sigut el cas. Per tant, 
difícilment les podia tenir contestades amb tota la cura que sap que prenc jo per a 
contestar-les si no les tenia textualment transcrites. Este ha sigut el motiu.  
 
Sr. Juan.- Bé, doncs aleshores quasi li faria un prec. No face aquí la imatge  que pren nota 
de les preguntes i que té interés en conéixer quines son les qüestions que li plantegem 
perquè m’acaba de demostrar que no en té cap. No en té cap d’interés en conéixer el 
contingut de les preguntes que li fem. Que, a més a més, com no les vol contestar una a 
una, després es permet el luxe de dir-nos que fem un discurs. Mire, jo crec que, en este 
cas, la meua companyera li n’ha fet un munt, de preguntes. Clar, com no n’ha contestat 
cap pareix que haja estat fent un míting. I no és cert. Li n’ha fet un munt i curtetes. Igual 
que li penso fer jo. Però bé, avui és un ple que en teoria... és estiu i és quasi un ple que 
pareix que estiguem mig de vacances. Jo pensava que, inclús jo li veig mala cara i 
pensava que avui hauria d’estar content. Hauria d’estar content perquè ha tingut el 
recolzament... No, li ho dic perquè... amb sinceritat, vull dir, no s’ho prenga malament. Li ho 
dic tal com ho penso. I bàsicament perquè és un ple que, inclús hauria d’estar content, 
perquè en el total dels punts que s’han portat ha tingut el nostre recolzament. Tantes 
vegades que se’ns diu, i vosté es vanagloria, que som el partit del no, que sempre estem 
en contra. Vull dir, ha d’estar content. Per tant... No, jo quan em deixe o vosté... 
 
Sr. Alcalde.- Faça la pregunta Sr. Juan. Fins ara... ara m’ha posat una pregunta: estàs 
content? Molt content, molt content.  
 
Sr. Juan.- Li agraeixo que me l’haja contestat però com a president de la Corporació 
també m’agradaria que li cridés l’atenció quan no es permet a un representant d’algun 
grup, en este cas era el meu i la meua persona, a continuar perquè com aquí pot parlar 
tothom menys quan parla el Partit Popular, que és quan se li crida l’atenció. Doncs bé, 
estava esperant que vosté, com a president, cridés l’atenció a qui correspon. Qüestió que 
veig que no ha fet. Bé, vaig a passar a les preguntes. I no volia entrar amb un to en el qual 
tinguéssem “enfado”. Ja ha vist que, inclús, a pesar del retard li hem aplaudit el que haja 
fet entrega de la llicència d’activitat de la biblioteca. Li ho hem aplaudit. O no li ho hem 
aplaudit? Per tant, jo crec que és motiu de satisfacció per a tots. Però.... Quan acaben les 
intervencions continuaré Sr. Alcalde. 
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Sr. Alcalde.- Però si no intervé ningú, Sr. Juan. 
 
Sr. Juan.- Sí, i tant i tant.  
 
Sr. Alcalde.- Intervé, fins i tot, el públic de vosté. Perquè estan desitjant que faça les 
preguntes. Fins ara només m’ha fet la de si estava content. I li he dit, estic molt content. 
Segona pregunta. Si són capaços d’articular la segona pregunta. 
 
Sr. Juan.- I tant. I tant que som capaços. Jo, ja que ha contestat la primera, li preguntaria 
que, donades estes circumstàncies i dient-me que sí que està content, si me les pot 
contestar una a una. No li les faré molt difícils. Seran  curtetes. I si vol me les contesta. Me 
les podrà contestar una a una, Sr. Alcalde?  
 
Sr. Alcalde.- Normalment, i segons diu el reglament, la Presidència, i si les preguntes 
estan formulades amb 24 hores d’antelació, es contestaran en el mateix ple. Si son en el 
mismo pleno, la presidencia les podrá contestar o contestarlas por escrito en el pleno 
siguiente. Com vostés les pregunten així, normalment elegeixo, elegeixo contestar-les al 
ple següent, segons diu el reglament orgànic de l’Ajuntament.  
 
Sr. Juan.- Moltes gràcies. Jo no li he preguntat pel reglament, li he preguntat a vosté si les 
podrà contestar una a una. Simplement això. Si tindrà la delicadesa i el detall perquè 
considero que són importants i no cal esperar al mes que ve. Bé, en primer lloc li voldria 
preguntar, ja que hem observat que les obres del passeig estan parades, el que no sabem 
és el motiu i per quant de temps, si ens pot dir quin és el motiu i per quant de temps 
estaran parades. Jo crec que ho deu de conéixer, com a Alcalde ha de conéixer per què no 
hi ha activitat en el passeig marítim i per quant de temps. I per això li faig les preguntes i 
voldria que me les contestés.  
 
Sr. Alcalde.- Una altra Sr. Juan perquè tot el poble ja ho sap. Vull dir, que ja s’ha dit per 
ràdio, per premsa. L’únic que no ho sap és vosté. No sé si és que no ve molt per 
l’Ajuntament.  
 
Sr. Juan.- Correcte. Qüestió que no sabem perquè vostés a nosaltres no ens han informat 
i per això li faig les preguntes. Mire quina casualitat. Vostés informen més al públic que als 
regidors d’este Ajuntament.  
 
Sr. Alcalde.- El veig poc per l’Ajuntament, llavors no tinc oportunitat de dir-li-ho. 
 
Sr. Juan.- Quina casualitat. Bé, continuaré. Per tant, com veig que no me les ha contestat i 
desconeixem si és per motius de vacances o per altres motius, el que sí que hem observat 
també és que el túnel s’està inundant. Això ho ha observat Sr. Alcalde? Me la pot contestar 
esta? O no ho ha observat si s’està inundant?  
 
Sr. Alcalde.- Li la contestaré per escrit. 
 
Sr. Juan.- Veig que haurà de netejar-se les ulleres perquè és molt fàcil. Per tant, té previst 
alguna cosa per a evitar si estes aigües estancades i durant el temps que estiguen puguen 
produir molèsties? Té previst alguna cosa este Ajuntament?  
 
Sr. Alcalde.- Li la contestaré per escrit. 
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Sr. Juan.- Gràcies. Continuaré. Bé, i si... com no m’ha contestat, si tal com es rumoreja, un 
dels motius de l’aturada d’estes obres és perquè s’estiga preparant un modificat del 
projecte, com tants ens tenen acostumats en esta remodelació del passeig, si fos així, sí 
que li recordaria... perquè és cert que vosté està aquí i governa però no té la majoria, i sí 
que li pregaria que en el cas que aparega un modificat, almenys, li faig un prec, tinga la 
delicadesa d’oferir a este grup la possibilitat de participar per a millorar este “entuerto” de 
projecte, que jo crec que s’ha convertit en la incomoditat més gran que patim tots els 
vinarossencs. I per últim, perquè veig que vostés li fan caraces de tot tipus, a vostés com a 
equip de govern, i per últim, hem parlat de la biblioteca. La biblioteca ha obtingut finalment 
la llicència d’activitat i no l’ha tinguda abans perquè havia de fer una sèrie de correccions. 
Li faré dos preguntes molt senzilles. El pàrquing del passeig marítim acompleix la 
normativa? I sap que li la he feta alguna vegada i no l’ha contestada. És legal el pàrquing 
del passeig marítim actualment? Mire si és senzill. Moltes gràcies i bona nit.  
 
Sr. Alcalde.- Només una... per no... l’alarma social... i donar una informació clara referida a 
la piscina municipal. A la Sra. Mar li vaig a fer un aclariment. El tema dels 700 mil euros de 
la Diputació i l’ajuda de la Diputació, el Sr. Javier Balada en el seu discurs ho va dir. Una. I 
dos. Sí que és cert que ens ha demanat la Generalitat unes deficiències respecte a la 
piscina coberta. Va tenir entrada aquí el 27 de juliol del 2010. És a dir maig, juny, juliol, tres 
mesos per a vore-ho. Ho va vore una empresa privada, Iber... no sé cuantos... SA... y que 
se proceda a la subsanación en 10 días, en 10 días. Vull dir, l’arquitecta, Gema, ha enviat 
la documentació. Ho dic perquè li van dir que el mes d’agost és inhàbil i la Conselleria està 
tancada. Vull dir, però s’ha enviat la documentació, quasi en la seua totalitat, perquè no 
diguen que no l’hem enviada. Són... no res... 12 fulls de deficiències, vull dir, no res. És a 
dir, pràcticament no res. S’està treballant. I repeteixo, no tenim cap dubte que quan 
acabem totes estes deficiències, com les de pluvials, com les d’accessibilitat, etc, en 10 
dies es licitarà l’obra i vorem feta realitat les obres del Plan Confianza. S’alça la sessió.  
 
 
 
  
 
S’aixeca la sessió a les 22:30 hores del dia que consta a l’encapçalament, com a secretari 
accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  
  Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
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