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17 / 2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 DE SETEMBRE 
DE 2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia 14 de setembre 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 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
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 
 
 
 
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, 10-08-10 I 02-
09-10.- Se sotmet a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 13-
07-10, 10-08-10 i 02-09-10, que prèviament s’han distribuït a tots els membres, juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia de la present sessió. 
 
D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 13-07-
10, 10-08-10 i 02-09-10. 
 
 
 
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 
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locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per l’Alcaldia es dóna compte del 
llistat-relació de data agost de 2010 de decrets dictats per l’alcalde, així com els incorporats com 
annex corresponent als mesos de maig i juliol de 2010. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2009.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Especial de Comptes de data 10 de setembre de 2010. 
 
Atesa l’informe d’Intervenció de data nº 95/2010 de data 5 de juliol de 2010. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda de data 2 de setembre de 2010: 
 
“JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR, President de la comissió d’hisenda i especial de comptes 
d’aquesta Corporació, vist l’expedient d’aprovació inicial del Compte General de l’exercici 2009, 
finalitzar el termini per a presentar reclamacions, elevo a la referida comissió, i posterior aprovació 
pel Ple de la Corporació, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER: Aprovació del Compte General de l’exercici 2009. 
 
SEGON: Remissió a la Sindicatura de Comptes.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 51/2010 EN LA MODALITAT 
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 10 
de setembre de 2010. 
 
Atesos els informes d’Intervenció núms. 148/2010 y 144/2010 de data 8 de setembre de 2010. 
 
Atesa la proposta d’Alcaldia de data 8 de setembre de 2010:   
 
“JORDI ROMEU LLORACH, Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs. 
 
A la vista de la propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento, 
 
Considerando que existe una serie de gastos procedentes de ejercicios anteriores que no pudieron 
ser tramitados por la insuficiencia de consignación presupuestaria. 
 
Considerando que su no aprobación implicaría un enriquecimiento injusto por parte de la 
Administración. 
 
Considerando que dichos  gastos, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente. 
 
Considerando que en las partidas presupuestarias afectadas del presupuesto vigente no se preveía 
la realización de los gastos documentados en las facturas. 
 
Vista la necesidad de dotar de consignación presupuestaria suficiente a las mismas. 
 
Visto el informe de la intervención municipal relativo al cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria  
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Visto el informe de fiscalización favorable  de la intervención , 
 
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 Suplemento de 
Crédito, en las partidas presupuestarias cuya clasificación y cuantía se detalla: 
 

PARTIDA IMPORTE 
121.221.00 20,04
121.221.08 1.093,89
123.216.09 1.532,61
123.226.09 533,99
313.623.00 13.024,48
422.212.00 765,08
432.210.00 679,35
432.213.00 486,41
432.620.04 252.514,25
451.226.02 447,76
451.226.09 229,73
463.226.12 1.658,80
511.210.00 1.781,84
752.226.10 359,60

TOTAL 275.127,83
 
SEGUNDO: Dicha modificación será financiada con Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales.  
 
TERCERO: 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. 
 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/2010.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 10 de setembre de 2010. 
 
No obstant l’informe de fiscalització núm. 147/2010 emés per la Intervenció municipal en data 8 de 
setembre de 2010. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda de data 8 de setembre de 2010: 
 

“Visto el expediente que conforma el reconocimiento extrajudicial de créditos número 2. 
 
No obstante el informe de reparo de la Intervención municipal, general sobre expediente. 
 
Considerando que habiéndose contraído las obligaciones es necesario hacer frente al pago de las 
mismas, dado que de lo contrario se causaría un grave perjuicio para la hacienda municipal 
 
A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA SE PROPONE: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2, así como las 
facturas que conforman el mismo. 
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SEGUNDO.- Autorizar y disponer gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos derivados 
del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2 por importe total de 275.127,83 €. 
 
TERCERO.- Condicionar la validez del punto segundo a la aprobación y posterior entrada en vigor 
de la modificación presupuestaria que financian el reconocimiento extrajudicial.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
6.- PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 
SETMANARI VINARÒS. Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de data 7 de juny 
de 2010. 
 
Atesa la proposta de la Regidora de Cultura, de data 7 de juny de 2010: 
 
“En relació a la proposta del Consell de Redacció per a la modificació del Reglament de 
Funcionament del Setmanari Vinaròs en el seus articles cinquè, sisè i setè. 
 
Atesa la necessitat de millorar el funcionament intern del Setmanari Vinaròs, 
 
PROPOSO 
 
1.- Aprovar la proposta del Consell de Redacció per a la modificació del Reglament de 
Funcionament del Setmanari Vinaròs (Annex I). 

 
2.- Obrir un període d’exposició pública de trenta dies amb la prèvia publicació de la modificació al 
BOP i Tauler d’Edictes. Durant aquesta termini les persones interessades podran presentar 
reclamacions i suggeriments a l’expedient. Si no se’n presenta cap, s’entendrà definitivament 
aprovat l’acord fins aleshores provisional.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
7.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE LÍNIA SOTERRADA 
TRIFÀSICA A INSTAL·LAR AL CAMÍ FONDO FINS AL NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE 
LA CIUTAT ESPORTIVA, INSTAL·LACIÓ DE PAL D’ENTRONCAMENT I CENTRE DE 
TRANSFORMACIÓ.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 6 de 
setembre de 2010. 
 
Atesa la proposta del regidor de urbanisme de data 6 de setembre de 2010. 
 
“Visto el informe emitido por el arquitecto Técnico Municipal acerca del PROYECTO DE LINEA 
SUBTERRANEA TRIFASICA A 20 KV DESDE ELNUEVO POSTE A INSTALAR EN EL CAMINO 
HONDO, HASTA ELNUEVO CT DE LA CIUDAD DEPORTIVA, INSTALACION DE POSTE DE 
ENTRONQUE Y CT DE 400 KVA. 
 
Técnico Redactor: JOSE ANTONIO FORNER ROCA 
Técnico Director: JOSE ANTONIO FORNER ROCA 
 
El Presidente de la Comisión informativa de Urbanismo, somete a dictamen de la Comisión, la 
siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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• Autorizar en base al impreso facilitado por Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. al Magnifico 
Ayuntamiento de Vinaròs como promotor de las obras y a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 
como empresa distribuidora una vez puestas en explotación las instalaciones para la colocación 
y permanencia de las debidas condiciones reglamentarias establecidas en el vigente 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión y de lo establecido en la Ley 
54/97 de 27 de noviembre y en el RD 1955/2000 de un apoyo y de los conductores 
correspondientes de las líneas presentes y futuras (incluidas las de comunicación), así como 
para mantener, sustituir o reparar los apoyos y conductores, cuando sea preciso.” 

 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
8.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 DEL PGMOU DE VINARÒS.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de d’Urbanisme de data 6 de setembre de 2010. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 10 de setembre de 2010. 
 
A continuació i a petició del Sr. Fontanet es fa constar la següent intervenció: 
  

“Gràcies Sr. Alcalde. Bé, només... ja que el senyor regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde ha 
assumit que no s'ha fet cap estudi de viabilitat per a ficar esta gran superfície en el nostre poble, i 
sent el segon "d'abordo", doncs, des del Bloc i que conste en acta, li demanem que almenys es 
faça un estudi per part de la regidoria de Comerç o per la regidoria corresponent per si... per tenir 
una base si realment fa falta o no fa falta esta gran superfície en el nostre poble. Res més.” 

 
Atesa la proposta del regidor d’urbanisme de data 3 de setembre de 2010: 
 
“Visto el informe emitido por la arquitecta municipal acerca de la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN GENERAL RELATIVA A LA LIMITACIÓN SUPERFICIAL DEL USO COMERCIAL (Tco). 
 
Promotor: MONTERDE Y ANTONIO, S.L. 
Autor: ANDREU CRIADO, ARQUITECTE 
 
El presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo, somete a dictamen de la comisión, la 
siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
• Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana y DOGV por un plazo de un mes, para formular las alegaciones y sugerencias que 
estime oportunas”. 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar 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 abstencions (PP). 
 
 
 
9.-APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ADJUDICACIÓ DELS LLOCS DE VENDA DEL 
MERCAT MUNICIPAL (EXPT. GRALS 06/09). Atés el dictamen de la Comissió Informativa de 
Comerç de data 12 d’agost de 2010. 
 
No obstant l’informe emés conjuntament per la Secretaria i la Intervenció municipal en data 11 
d’agost de 2010. 
 
A continuació i a petició del Sr. Fontanet es fa constar la següent intervenció: 
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“Sr. Fontanet.- (…) Sí que és cert també eixe dubte que tenien sobre el tema de si jo ja sóc 
adjudicatari puc renunciar una cop ja sàpia totes eixes despeses perquè veig que els números 
no em surten i per tant puc renunciar, doncs bé, sí que aquí voldria que s'agafés un compromís, i 
que conste en acta, en el qual es diga que es reintegra el 100% d'eixa garantia del 5% que diu 
en el plec de condicions, que es reintegre a la persona adjudicatària que, en un moment donat, 
no li va bé seguir en el mercat, doncs bé, que es reintegre el 100% d'eixa aportació o d'eixa 
garantia. (...)” 

 
 
Atesa l’esmena de substitució presentada conjuntament pel grup municipal del PSPV-PSOE i pel 
PVI:  
 
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ AL PUNT NÚM. 9  DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A 
CELEBRAR EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2010 
 
En relació amb la tramitació de l’expedient que correspon a LA CONCESSIÓ DELS LLOCS 
EXISTENTS EN EL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS. 
 
Vistos els criteris que s’han fixat al Plec de Prescripcions Tècniques, per a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vist l’apartat de valoració de l’oferta econòmica que atorga una puntuació de 50 punts a l’oferta més 
favorable i 0 punts a la més desfavorable. I tenint en compte que s’ha comprovat que aquesta 
fórmula de ponderació atorgaria diferències injustes, sobre tot en el supost que el nombre d’ofertes 
econòmiques per tipus de lloc siga reduït.  
 
És per això que, a l’empara de l’art. 65 del Reglament Orgànic Municipal es proposa la següent 
esmena de substitució: 
 
ÚNIC. Modificar l’art. 5 del Plec de Prescripcions tècniques, d’acord amb el següent: 
 
On diu: 
 
“Per a cada tipus de lloc (A1, A2, A3, B, C, D i E) s’aplicarà el màxim de 50 punts a l’oferta més 
favorable i 0 punts a la més desfavorable. La resta de punts s’atorgaran de manera proporcional.” 
 
Dirà: 
 
“Per a cada tipus de lloc (A1, A2, A3, B, C, D i E) es valorarà proporcionalment d’acord amb la 
mitjana de les ofertes realitzades, i conformement amb el següent: 
 
1. A la mitjana de les ofertes, per a cada tipus de lloc, se li atorgarà una puntuació de 25 punts. 
 
2. Les diferents ofertes, dins del mateix tipus de lloc, es valoraran proporcionalment, per dalt o per 
baix de la mitjana, d’acord amb el procediment de la regla de tres en relació amb aquesta mitjana i a 
la puntuació de la mateixa.” 

 
Sotmesa a votació l’esmena anterior, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 

 
**** 

 
Atesa l’esmena d’addició presentada pel grup municipal BLOC: 
 
“ESMENA D’ADDICIÓ 
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Domènec Fontanet i Llàtser com a regidor i portaveu del Grup Municipal BLOC en l’Ajuntament de 
Vinaròs, acollint-me a l’article 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en el seu punt 
cinquè diu: ”Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada 
por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación 
del asunto”. 
 
Atès l’anterior, proposa incloure la següent esmena d’addició al text de la proposta presentada per 
l’equip de govern sobre “l’aprovació de l’expedient per a l’adjudicació dels llocs de venda del mercat 
municipal (Exp. Grals. 06/09)”. 
 
Afegir al text d’aprovació el següent punt: 
 
Quart.- Assumir el compromís municipal d’estudiar totes aquelles propostes de millora que es poden 
traslladar per part dels adjudicataris dels llocs de venda del mercat, per a millorar l’atenció als 
usuaris i la qualitat dels productes durant el temps de construcció de la segona fase sense que 
resulte una modificació estructural del projecte.” 
 
Sotmesa a votació l’esmena anterior, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 

*** 
 
Atesa la proposta del regidor de Comerç de data 12 d’agost de 2010, amb la incorporació de les 
esmenes anteriors: 
 
“En relació amb l’expedient que s’ha tramitat per a l’adjudicació de llocs de venda del mercat 
municipal. 
 
Vistos els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que consten a l’expedient. 
 
No obstant l’informe de la Secretaria i la Intervenció de Fons, de data 11 d’agost de 2010. 
 
Proposo al Ple de la Corporació: 
 
1.- Aprovar l’expedient per a l’adjudicació dels llocs de venda del mercat municipal. 

 
2.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de 
regir la licitació. 
 
3.- Obrir procediment de licitació al respecte, previ anunci al BOP i Tauler d’Anuncis de la 
Corporació. 
 
4.- Assumir el compromís municipal d’estudiar totes aquelles propostes de millora que es poden 
traslladar per part dels adjudicataris dels llocs de venda del mercat, per a millorar l’atenció als 
usuaris i la qualitat dels productes durant el temps de construcció de la segona fase sense que 
resulte una modificació estructural del projecte.” 
 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior amb 
l’esmenes incorporades.  
 
 
 
10.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
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DE 1.- AUTORITZACIÓ A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENTE, AIGUA, URBANISME i 
VIVENDA A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
PROJECTE D’EVACUACIO D’AIGÜES PLUVIALS EN EL T.M. DE VINARÒS.- El Sr. alcalde 
justifica la urgència amb la inclusió de l’obra al Pla d’Inversió Productiva de la Generalitat 
Valenciana. Sotmesa la urgència a votació, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar-la per unanimitat.  
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2010:  
 
“Visto el escrito presentado por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitage de 
fecha 26 de agosto de 2010, en el que comunican que se ha informado favorablemente el proyecto, 
incluido en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat 
Valenciana “PROYECTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL T.M. DE VINARÒS,”, 
con un presupuesto para su ejecución por administración de 660.356,62 €, IVA incluido. 
 
La Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Autorizar a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y  Vivienda a la 
ocupación de los terrenos para la ejecución de las obras. 
 
SEGUNDO.- Compromiso de asumir, desde la recepción de las obras por la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el mantenimiento y conservación de las mismas. Efectuada 
la recepción de las obras por el representante de la CMAAUV con asistencia de un representante 
nombrado por el Ayuntamiento, la corporación asumirá, desde ese momento, la conservación y 
mantenimiento de dichas obras, sin perjuicio de que la entrega se formalice posteriormente mediante 
la suscripción de un Acta por ambas Administraciones. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA MODALITAT DE 
CAÇA DE PARANY.- El Sr. Castejón justifica la urgència de la moció en la immediatesa de l'inici de 
la temporada de caça, la qual comença en el mes d'octubre. Sotmesa a votació, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar-la. 
 
“Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Vinaròs, en nom i 
representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, i com a 
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Vinaròs presenta al Ple la següent 
MOCIÓ: 
 
MOCIÓ 
 
Exposició de Motius 
 
A principis de gener d'enguany el president del Govern, va interposar recurs d'inconstitucionalitat, 
que va ser admés a tràmit, contra l'últim paràgraf de l'art. 10 de la Llei reformada 13/2004, de 27 de 
desembre, que prescriu: "A estos efectes, tindrà la consideració de modalitat de caça tradicional 
valenciana la realitzada pel mètode del parany”. Reglamentàriament es regularan les condicions i 
requisits necessaris per a la pràctica de la dita modalitat, incloent l'exigència de superació de proves 
d'aptitud i coneixement dels mitjans i elements específics de la mateixa, a fi de garantir el 
compliment del que es disposa en el paràgraf anterior".  
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En el dit recurs se sol·licitava la suspensió de la vigència i aplicació del precepte legal impugnat per 
menció expressa de l'art. 161.2 CE, que establix que es produïx la suspensió de la vigència i 
aplicació del precepte impugnat des de la seua interposició de manera cautelar, fins que el TC es 
pronuncie, tenint  un màxim de 5 mesos per a pronunciar-se respecte d'això. 
 
Tant les Corts Valencianes com  la Generalitat Valenciana, van presentar al·legacions contra el 
recurs interessant la seua desestimació i  sol·licitant l'alçament de la suspensió de la disposició 
impugnada abans que transcorregueren 5 mesos segons el que preveu l'art. 161.2 CE. 
 
En el passat mes de maig el Ple del TC va dictar l´auto pel qual es va acordar mantindre la 
suspensió de l'últim paràgraf de l'art. 10 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Açò significa que la Reforma de la Llei de Caça Valenciana segons la voluntat manifestada pel poble 
valencià, ha quedat sense cap efecte, sense vigència ni aplicació, almenys fins que definitivament es 
resolga per Sentència el recurs d'inconstitucionalitat presentat contra la Llei Valenciana pel president 
del Govern.  
 
D'esta manera a l'haver decidit mantindre la suspensió cautelar fins a resoldre el recurs, els 
paranyers veuran frustrades les seues expectatives de començar la temporada de caça -la veda 
s'alça tradicionalment el 12 d'octubre- dins de la legalitat,  fins que es resolga el recurs, sense 
terminis previsibles (Cal tindre en compte que la  sentència, del TC, poguera arribar a tardar un 
parell d'anys). 
 
Cal tindre en compte que “la caça és competència exclusiva de la Comunitat, tal com ho considera la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional” que establix que la determinació de la selectivitat dels 
mètodes de caça és competència de les comunitats autònomes (STC 102/1995).  
 
Ha quedat amb això menyspreada l'autonomia del nostre poble i vulnerada la titularitat competencial 
que a la Comunitat Valenciana li concedix la Constitució Espanyola. Es produïx un greuge 
comparatiu amb altres autonomies, on s'ha legislat en matèria cinegètica, reconeixent la legalitat de 
pràctiques cinegètiques que utilitzen la lliga per a la caça de túrdids, sense que això haja sigut motiu 
o causa justificativa de què les normes legislatives hagen sigut recorrides d'inconstitucionalitat pel 
president del Govern o per l'Advocacia de l'Estat a les seues ordes. 
 
Hi ha un informe de l'Institut Mediterraneen Du Patrimoine Cynegetique et Faunistique (IMPCF) 
demostrant la selectivitat del mètode:  
En les proves científiques realitzades, en la Comunitat Valenciana, per este Institut, el 90% de les 
captures són tords i el 10% d'altres espècies pel que queda demostrada la seua selectivitat, ja que el 
Ministeri de Medi Ambient admet com a percentatge de selectivitat el 80% i en el cas del parany el 
percentatge ascendix al 90%. A més, segons els estudis realitzats, el 93% de les aus capturades 
volen espontàniament desprès del seu alliberament. Així mateix, el Tribunal de Justícia Europeu va 
determinar que una modalitat de caça tradicional de tords a França, semblant al parany, es 
considera ajustada a dret.  
 
L'única solució que queda, perquè es restituïsca la legitimitat que ens correspon com a valencians i 
com a poble que s'autogoverna en allò que li pertany i se li reconeix per la resta de l'Estat, és que el 
president del Govern reconsidere la seua inqualificable actitud bel·ligerant contra esta Comunitat  I 
contra la legalització del parany. 
 
Per tot quant antecedix, el Partit Popular, sotmet a debat i votació davant d'este Ple, la següent 
 
PROPOSTA D'ACORD 
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1. Instar el Govern de la nació a què retire de manera immediata el recurs d'inconstitucionalitat 
interposat davant del Tribunal Constitucional , contra l'últim paràgraf de l'art. 10 de la Llei reformada 
13/2004, de 27 de desembre. 
 
2. Instar el Govern de la nació a què respecte la titularitat competencial que a la Comunitat 
Valenciana li concedix la Constitució Espanyola, igual que fa amb altres comunitats autònomes, i 
respecte la històrica sessió parlamentària del passat 14 d'octubre del 2009 de Les Corts Valencianes 
on es va aprovar la reforma de la Llei de Caça, que legalitza la modalitat del "parany", amb els vots a 
favor del PP, el PSPV i el Bloc. 
 
3. Traslladar d'estos acords al president del Govern, als vicepresidents del Govern, al ministre de 
Justícia, i als Portaveus dels Grups parlamentaris en el Congrés dels diputats i el Senat.” 
 
 
Sotmesa la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 18 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 10 vots PP i 1 vot BLOC) i 3 vots en contra (PVI). 
 
 
 
DE.-3.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE EN RELACIÓ A L’ÚS 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A LES ENTITATS ESPORTIVES LOCALS.-  La Sra. López 
justifica la urgència de la moció en la conveniència de donar suport a les entitats esportives locals en 
aquesta època de crisi. Sotmesa a votació la urgència, el Ple de l’Ajuntament, per majoria d’11 vots 
en contra (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE i 3 vots PVI) acorda 
desestimar-la. 
 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Sr. Alcalde.- Precs i preguntes. 
 
Sra. López.- Sí. Bona nit. Farem les preguntes que ens ha fet arribar l’Associació de Veïns Migjorn i 
que faig com a regidora de Participació Ciutadana.  
 
“Pescológico, la mar de natural”: Criem que els temps no estan per titulars de premsa, més o menys 
graciosos i un pèl demagògics. 
Pregunta:   Com es portarà a terme aquesta campanya? Com es gastaran aquests diners? Com es 
reparteix el cost? I una pregunta molt seriosa, es refien de la nostra Generalitat? 
 
Es parla molt últimament del deute dels ajuntaments amb l’estat. 
Pregunta:   Quin deute té Vinaròs?  Com s’ha creat ? 
 
Des de fa molt de temps que reivindiquem l’adequació del moll de llevant, per promocionar el port 
com a ús comercial i creuers turístics. Estem en una zona privilegiada, amb moltes rutes turístiques 
amb llocs de referència, a més a més de Vinaròs com Peníscola, Morella, els Ports, Montsià, Irta, el 
delta de l’Ebre, i algunes més de possibles destinacions que val la pena aprofitar. 
Pregunta:  En la recent visita a València per signar el conveni (que “salvarà” els pescadors) ho han 
plantejat a la representant del Consell? I quant acabaran les obres del port pesquer? 
 
Fa tres anys vam presentar a l’equip de govern i als mitjans de comunicació, un vial que permetria 
millorar els accessos al port, instituts, hospital, als diferents polígons industrials i comercials, els 
accessos a les “futures” tres autopistes, A7, AP7, i la A68, així com a l’estació ferroviària, aprofitant 
l’espai de l’antiga via del tren. 
Pregunta:  Com està el tema exposat? 
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Migjorn creiem que és un abús permetre el que fan els partits amb representació a l’Ajuntament en el 
Diariet Vinaròs:  una plana sencera, moltes vegades per no dir res, i altres per ofendre’s. 
El final és un prec:  Que sent com és, el Diariet, un mitjà municipal, que el paguem tots, prenguen 
l’acord de traure la plana assignada a aquests partits. 
 
Les plogudes d’agost van tornar a fer moure el bypass i es van abocar aigües fecals al bell mig de la 
platja del fortí, bypass que van improvisar per no tornar a omplir d’aigua el pàrquing del passeig. Ens 
consta que varen fer una visita in situ. 
Pregunta: Van fer posar el rètol de perill per aigües contaminades? Quines mesures van prendre? I 
pel futur quines es prendran? 
 
Lamentem que el secretari del BLOC i el PP, coincideixen a dir que fem preguntes pactades per a 
lluïment de l’alcalde. Les preguntes mai les hem pactat, són temes que ens preocupen i que són 
aprovades en les nostres assemblees. Recorden que alguna pregunta que hem fet nosaltres, un 
temps després les han fet vostés, com la de la bocana del riu, PAI abandonats, Sòl de Riu, Cossis, 
ermita, etc.” 
 
Sr. Alcalde.- Bé, les preguntes estan formulades fa dos o tres dies. 
La primera que fa referència al conveni que vam signar la Conselleria d’Agricultura i Pesca i 
l’Ajuntament. Com es portarà a terme esta campanya? Com es porta, millor dit, en diversos indrets i 
amb diverses fórmules, tant per part de la Confraria amb la qual s’ha pactat, per dir-ho d’alguna 
manera, les fórmules tant en l’etiquetatge que utilitzen com en l’ús dels envasos, les caixes de peix, 
en les quals es promocionen tant el nom de Vinaròs, com la figura del llagostí i l’anagrama del 
Peixcològic. També degustacions que en el seu moment es van fer per part de la Confraria, aquella 
degustació i promoció del peix blau. I tota una sèrie d’accions que des del Patronat de Turisme, tant 
en publicacions com en actes de promoció del llagostí com a element. Ahí està, per dir-ho d’alguna 
manera, el conveni que ens marca, d’alguna forma, com i de quina manera es poden gastar estos 
diners que estan empleats en el conveni. El cost l’assumeix inicialment l’Ajuntament i és justificable 
després el 50% d’aportació de la Generalitat. Per tant, quan acabe el període marcat en el conveni 
per a aquest any, s’adjuntaran tant tota la programació que s’ha fet com els costos per a recuperar 
este 50%, que serà l’aportació de la Generalitat.  
 
Referit al deute de l’Ajuntament, tot tenint en compte i si em permet este plenari... se m’ha passat 
per part d’Intervenció algun dels documents que acumulen o van en el deute o en els diferents 
préstecs. No en la pregunta que fa referida a l’estat sinó la relació de tots els préstecs que té signats 
l’Ajuntament des del 2002 fins al 2009. Per tant, esta documentació, doncs, en la mesura del més 
possible, li la facilitaré tant en el que fa referència a l’interés que es paga com a la carència que 
tenen en el moment en el qual cada un d’estos s’amortitzen. Per tant, demà els donaré exactament 
tots els números perquè facen ús, com qualsevol ciutadà.  
 
Referit a la visita que vam fer al conveni, el que fa referència al moll de llevant i l’adequació per a ús 
pesquer i comercial, evidentment, és la consellera d’Agricultura i Pesca, no era el conseller 
d’Infraestructures. Crec que va per a tard o per a prou temps. Jo, d’alguna manera, tinc com la 
mateixa associació, suposo, bastants dubtes perquè allà pel novembre del 2008 quan es parlava 
dels pressupostos de la Generalitat, els nostres diputats Sr. Castejón i Sr. Mundo que van fer una 
roda de premsa, van expressar que el Govern Valencià iniciaria les obres per a desenvolupar el 
parque del litoral en el tramo Vinaròs sur – Benicarló norte, amb una inversió fins al 2011 de 
3.360.000 €. El diputat vinarossenc també va desgranar altres inversions vinculades al port, com les 
noves instal·lacions pesqueres, la nova llotja el projecte de la qual està ja en redacció amb un 
pressupost d’1.705.000 fins al 2010. La veritat és que no s’ha vist molta cosa, no s’ha vist res. O el 
Pla Especial de Reordenació del front portuari, zona industrial que té un pressupost de tres milions i 
altres partides com la vertebració del sector pesquer i promoció de productes pesquers. Vull dir, del 
2009 que estem així, estem al 2010, la veritat és que quan tinguem ocasió, en infrastructures, doncs 
ens interessarem a veure quants anys es tardarà, més o menys, en estes instal·lacions.  
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Referit a la proposta que va fer Migjorn del vial que havia de millorar els accessos i, per tant, 
aprofitar l’espai de l’antiga via del tren, per part de la Regidoria d’Urbanisme, s’està acabant el 
projecte i estan veient la disponibilitat econòmica en la mesura, si és que no puja molt, de poder-ho 
fer. Per tant, el tema està ultimant-se.  
 
Respecte a les plogudes, sí que és veritat que hi va haver una sortida. Vam fer una visita. Les 
aigües, afortunadament, no estaven contaminades en les anàlisis. Afortunadament, este poble ha 
gaudit d’una excel·lent qualitat d’aigües en totes i cadascuna de les seues cales i platges. No tenim 
bandera blava però sí que tenim, afortunadament, una depuradora d’aigües. Som l’únic municipi del 
nord de la província de Castelló que sense tenir bandera blava depurem les aigües. Per tant, la 
qualitat ha sigut excel·lent a les nostres platges. I per tant, no tenim la bandera però sí que tenim una 
excel·lent aigua en les nostres platges. Per tant, la solució definitiva al problema és la connexió 
definitiva que es farà amb la finalització de les obres del passeig, i que per tant, esperem que no 
torne a ocórrer, repeteixo, esperant la finalització de les obres del passeig.  
 
Més preguntes? 
 
Sra. López.- Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bé, ara les preguntes que ens ha fet arribar Esquerra Unida de 
Vinaròs.  
 
La primera. Esquerra Unida sap que al mes de juliol de 2009 l’Associació de Veïns Migjorn de 
Vinaròs va presentar una moció a la qual Esquerra Unida donà suport perquè es canviés el nom del 
carrer Capitán Cortés. La pregunta és: com està este tema?  
 
La segona. La ciutadania de Vinaròs sap que en la premsa local, en concret el Diariet que és 
gestionat per l’Ajuntament i pagat amb els impostos de la ciutadania, els partits polítics amb 
representació municipal disposen d’una pàgina per a utilitzar-la com vullguen i sobre el que vullguen. 
També apareix propaganda dels governs dels respectius partits. A més a més, tenen mitja pàgina 
més per resumir les rodes de premsa i algun article més. La pregunta és: no creu el Sr. Alcalde que 
els partits polítics sense representació municipal haurien de disposar d’un espai en aquesta 
publicació?  
 
La tercera. En Esquerra Unida suposem que tots els regidors de l’Ajuntament de Vinaròs s’alegraran 
que al poble es facen obres i que s’hi creen llocs de treball. Però hem sentit i hem llegit moltes 
vegades, a través dels representants del Partit Popular, que el Sr. Jordi Romeu i el Sr. Javier Balada 
han obstruït les obres assignades al Pla Confiança. Per tal motiu, serem l’últim poble del País 
Valencià en executar dites obres. La pregunta és: per què han obstruït estes obres, i més en 
moments com els actuals en els quals és necessària la faena? 
 
La quarta. El fet que hi haja dos versions diferents del mateix tema és normal, el que passa és que 
segons algunes informacions s’està parlant d’una inversió de 6.500.000 € que vindrien molt bé al 
poble de Vinaròs. Vinguen d’on vinguen. El que no pareix normal és que, segons el Partit Popular, 
els quatre projectes presentats al Pla Confiança tenen un munt de deficiències, errors i embolics. La 
pregunta és: no té l’Ajuntament de Vinaròs tècnics i funcionaris capacitats per a confeccionar esta 
classe de projectes? 
 
I una altra pregunta en este tema. En què ha participat el Partit Popular amb l’Ajuntament i més 
concretament, el Sr. Mariano Castejón, diputat autonòmic, entre l’Ajuntament i el Govern de la 
Generalitat, per a solucionar deficiències, errors i embolics i facilitar-ne l’aprovació? 
 
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. També han sigut formulades les preguntes en un mínim de temps però... 
La primera que fa referència al canvi de nom o la substitució de Capitán Cortés, em consta i m’han 
informat que està en la comissió de Toponímia, que es reuneix cada... en un període de temps llarg, 
i té una pròxima reunió per estudiar-ho i emetre l’informe. 
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Respecte a l’espai de què disposen els partits que no tenen representació municipal, bé, avui hem 
aprovat una modificació del reglament. Naturalment que tenen cabuda en forma d’opinió. I 
lògicament, doncs, algú diria que voldria més espai o menys espai. Vull dir, és un setmanari 
d’informació municipal i, lògicament, d’articles d’opinió caben els que caben. I partits n’hi ha molts. I, 
repeteixo, és la línia que se seguia en la qual els partits amb representació, tingueren la 
representació que tingueren, tenien eixa pàgina.  
 
Referit a la pregunta que es fa de les obres del Pla Confiança i en què se’ns acusa al Sr. Balada i a 
mi mateix, jo crec que avui hi ha una prova ben evident. L’escrit de la Conselleria va arribar dilluns 
de matí, a primera hora. S’han fet els informes i en el primer plenari, que va ser dimarts, s’ha aprovat 
un dels documents que ens demanaven. Si hi hagués labor obstruccionista, doncs lògicament, això 
s’hagués pogut retardar o allargar fins al pròxim ple. Però és que crec que no cap a cap cap que una 
obra, siga del tipus que siga, que la pague qui vullga, però al poble de Vinaròs, ni el Sr. Balada ni jo 
ni fins i tot el Sr. Juan crec que posaria obstruccions a una obra. Per tant, vull dir, no ho hem fet, ni 
ho farem, ni crec que ningú, ningú vaja en contra dels interessos del poble de Vinaròs, fent 
obstruccionisme o dilatant la tramitació d’una obra.  
 
Referit a si... per què molts dels projectes han tingut un recorregut d’anada i tornada, i amb visites 
dels mateixos redactors d’eixos projectes del Plan Cofianza a les diferents Conselleries... tècnics 
amb tècnics parlant... doncs bé, vull dir, clar que té tècnics este Ajuntament per fer projectes. Està 
fart de fer projectes. I estos són uns projectes més. I quan hi ha problemes i si hi ha problemes, si es 
detecten, doncs van i se solucionen. Però, per tant, que puge l’IVA del 16 al 18%, doncs lògicament 
això no és cap error de cap tècnic. Però això sí que suposa una comunicació en un termini de temps 
i que s’ha de rectificar i s’ha de fer de nou per pujar este 2%... que potser hi hauria un sistema més 
ràpid per a fer-ho. Però quan se’ns va comunicar, doncs, es va rectificar i es va pujar un 2%.  
 
Referit al tema de participació entre l’Ajuntament i el Partit Popular i el diputat autonòmic Sr. 
Castejón, fins ara, en res. El que ens arriba de les deficiències i dels errors ens arriba per escrit. I a 
vegades, repeteixo, en comunicacions telefòniques dels mateixos tècnics que revisen els projectes 
amb els tècnics redactors. És a dir, els polítics no intervenim.  
 
Sí. 
 
Sr. Castejón.- Jo ja sé que les preguntes van dirigides a l’alcalde, però ja que hi ha hagut una 
al·lusió directa a la meua persona, és a dir, contestant-li a la pregunta que ha fet, en este cas, el 
portaveu d’Esquerra Unida, si em dóna l’oportunitat li explicaria quina és la meua visió dels fets. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, sí. 
 
Sr. Castejón.- Doncs bé, moltes gràcies Sr. Alcalde. Concretament, el qui els parla ha parlat 
d’actitud obstruccionista, concretament no al Sr. Romeu i al Sr. Balada, sinó al Sr. Romeu com a 
alcalde de Vinaròs i al Sr. Balada com a primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme. La primera és 
que van esperar a l’últim minut i a l’últim moment per no firmar un conveni, en el qual es facilitava 
que hagués pogut ser per part de l’Ajuntament el que traguessen a licitació directament els 
projectes. Van esperar a l’últim moment. Això va començar a retardar el projecte. Després, en el 
moment en què s’han presentat els projectes, han estat carregats, carregats de deficiències. Alguns 
han presentat amb coses molt puntuals, projectes inacabats i amb moltes deficiències. I això que diu 
que no he mediat en res, jo trobo que vosté està mal informat perquè moltes vegades abans que 
arribessen estes deficiències, si el que feia el seguiment, en este cas el qui us parla i ho sabia, en 
les mateixes comissions d’Urbanisme ja detectava que es podien solventar algunes coses puntuals 
que a mi m’arribaven. De la mateixa manera, si hi hagués una bona entesa, cosa que no hi ha, cosa 
que desgraciadament no hi ha, en el fet d’avui puntual, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament ja 
haurien de saber que este document feia falta. De la mateixa manera, ja li puc avançar, per exemple, 
que en una obra tan senzilleta com puga ser la coberta del Molí de Noguera que no arriba a 90.000 
€, en la qual la part de l’Ajuntament són 3.000 €, si és que arriba, en el moment que haurà que 
licitar-la per part de la Generalitat, li hauran de demanar a l’Ajuntament de Vinaròs, si l’Ajuntament 
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de Vinaròs la té ja pressupostada o té consignació per a fer front a esta part de l’obra. I això és una 
cosa que el règim en el qual s’adjudiquen les obres, els Serveis Tècnics l’han de saber. És a dir, és 
una sèrie de coses que apareixen o és per desconeixement dels qui governen però no és 
precisament perquè no se’ls anuncie per part, en este cas, de l’oposició. Que em diguen que no s’ha 
fet res, bé, és la seua paraula, evidentment. Nosaltres el que sí que hem fet és anar conselleria per 
conselleria i no només jo sinó el nostre portaveu, instant que les deficiències arriben a l’Ajuntament 
quan se’ns ha dit que els projectes estaven paralitzats perquè no s’havia presentat la documentació 
necessària. Que corregués el més prompte possible. De la mateixa manera que ara ho seguim fent. 
Perquè encara no hi ha cap encetat. I sí que voldria puntualitzar una cosa. És a dir, l’obra que avui 
s’ha aprovat i ja està licitada i ja està adjudicada, és l’empresa VAERSA la que la portarà a terme. El 
que farà serà que, evidentment, les obres, després hi haurà una sèrie de subcontractes que es faran 
realment. Per tant, la bona voluntat per part del Partit Popular i concretament del seu portaveu, la té i 
hem estat treballant. No em diga que no s’ha fet res. És la seua paraula, evidentment, contra la 
meua. Però inclús en la mateixa Comissió d’Urbanisme saben ben bé, és a dir, moltes vegades les 
meues aportacions, inclús, és a dir, el meu oferiment per a tirar endavant, no només de projectes 
sinó altres. Però desgraciadament, l’entesa, si continua igual acabarem la legislatura i no sé si traurà 
el profit adequat. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- No es podrà queixar Sr. Castejón. A veure, jo, aquí... 
 
Sr. Castejón.- Li l’agraeixo, la seua atenció. 
 
Sr. Alcalde.- Si el Sr. Secretari vol donar lectura... Aquí ens diuen que és preceptiu per a licitar 
l’obra que hi haja un pronunciament del ple. No vull entrar en polèmica. I vosté diu que ja està 
licitada i adjudicada. Jo espero que la setmana que ve comencen les obres.  
Més preguntes. Li transmeto les preguntes per escrit i les respostes. 
 
Sr. Fontanet.- Bé, gràcies. Primer començaré el meu torn de preguntes fent-li un prec. Un prec per 
aclarir-li i recordar-li, Sr. Alcalde, que no tenen majoria absoluta, este equip de govern. I totes 
aquelles propostes que vullguen incloure per urgència en este plenari... ja ho sap des de fa tres 
anys. Li ho recordaré a vuit mesos vista d’unes eleccions, a veure si així també li entra. Almenys, 
amb tres dies d’antelació, en dijous. Ja li ho vaig dir. De la mateixa manera que vosté si que em va 
preguntar: què faràs en el punt de la modificació núm. 20 del Pla General? Votaràs en contra o 
t’abstindràs o votaràs a favor? I jo li vaig dir: Sr. Alcalde, votarem a favor perquè trobo que cal 
recolzar esta iniciativa. Doncs en eixe mateix moment també m’hagués pogut dir: Fontanet, pensa 
que la regidora d’Esports està preparant una moció sobre este tema. I jo diria: bé, quan la tingueu 
me la presenteu. Com sempre ho hem fet. I l’acceptaria, la urgència. Però es veu que no, es veu que 
no. És més bonic fer el que s’ha fet avui, que és que la regidora expose el seu tema. Que em pareix 
correcte, que em pareix correcte el tema, Mª José. Em pareix correcte el que has portat. Però ni l’he 
vista. Imagina’t com havia de votar una urgència de la qual ni he vist la proposta que has portat al 
plenari. Per què?  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Fontanet, era un prec dirigit a l’alcalde.  
 
Sr. Fontanet.- Perdone. 
 
Sr. Alcalde.- És una lletania, ja.  
 
Sr. Fontanet.- Ja ho sé. És que com li estic fent... 
 
Sr. Alcalde.- Ja s’ho parlaran a la comissió, no es preocupe.  
 
Sr. Fontanet.- Clar, com li estic pegant canya no ho vol escoltar. D’acord. 
 
Sr. Alcalde.- Canya, no. Vull dir, pot contar-nos la seua vida, però estem en precs i preguntes. El 
prec és... 
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Sr. Fontanet.- El prec és... 
 
Sr. Alcalde.- Que no hi ha majoria absoluta. Això no és un prec.  
 
Sr. Fontanet.- No, no. El prec, li dic... 
 
Sr. Alcalde.- És una cosa evident, és evident. 
 
Sr. Fontanet.- Li recordo, Sr. Alcalde, el prec, li dic que li recordo que totes aquelles propostes que 
vullguen entrar per urgència que me les faciliten abans. Això, que em truquen per telèfon, que ni tan 
sols m’ha trucat per telèfon. Este matí ens hem vist. Doncs, això només li prego. Res més. 
Després, li trasllado un altre prec. Però esta vegada per part d’un ciutadà.  
“Com a veí del carrer de Sant Gregori, em sento molest per vore com van passant els anys i el carrer 
va perdent. Les voreres són menudes, en alguns trams hi ha desigualtats que fan que alguns casos 
siguen perillosos per caminar. També l’asfaltat està en males condicions amb molts de clots. També 
la falta de pintar alguns dels passos de vianants i pintar les places d’aparcament. Li preguem que, en 
definitiva, es faça una rentada de cara a este carrer perquè també paguem els nostres impostos”. 
Això és el que m’ha traslladat un ciutadà i en faig sabedor a este plenari.  
Com a primera pregunta li dic: passejant pel cementeri he vist, com exemple, per ficar un exemple, 
el mal estat en el qual es troba el carrer de Santa Isabel que necessita també una actuació imminent 
pel mal estat en el qual es troben el nínxols. Com altres carrers. Però en concret li’n diré un com a 
exemple. Ja li ho dic. Per cert, ¿ens pot explicar com està el tema de la renovació dels nínxols del 
carrer de Santa Rosa, que és un tema que en esta legislatura es va voler actuar?  
Segona pregunta. Per segon més consecutiu li pregunto; ¿s’ha fet alguna actuació de la neteja del 
llit de la desembocadura del riu Cervol? Sé que me l’ha contestada però com no he tingut massa 
temps no sé què ha dit. Per tant, me la torna a contestar. I li prego que si no actua la Confederació, 
doncs, que actue el mateix Ajuntament.  
I per tercera. Fa temps que ja s’ha peticionat per part del veïnat de la urbanització del Garrofer i per 
part de mi mateix, en petició per escrit, sobre la col·locació d’uns contenidors en la part alta 
d’aquesta urbanització. S’han ficat aquests contenidors a la urbanització del Garrofer? Res més. 
 
Sr. Alcalde.- Telegràficament Sr. Fontanet. Li ho contestaré per escrit. El carrer de Santa Rosa ha 
tingut un llarg procés judicial. Hi ha hagut moltes al·legacions. Espero que ja estiguen totes resoltes. 
De moment són totes favorables a l’Ajuntament. I per tant, era el que paralitzava l’obra.  
Respecte a la segona, s’ho ha contestat vosté, que és la contestació que li he donat. En el cas que 
no hi haja... hi haurà intervenció de l’Ajuntament.  
I respecte als contenidors en el Garrofer, sabia que hi havia problema en posar-los molt per a dins, 
per dificultats d’entrada del camió en el seu moment.  
Però li les contestaré per escrit. 
Sra. Barbé. 
 
Sra. Barbé.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Mire, primer que res, el veí del carrer de Sant Gregori que 
ha llegit aquí el Sr. Fontanet ens ha fet a nosaltres la mateixa protesta. No crec convenient tornar-la 
a llegir perquè diu exactament el mateix. Però que sàpiguen que protesten perquè este carrer està 
fet un fiasco. Llavors, jo porto aquí també una protesta dels veïns dels carrer de José Mª Salaverria. 
Exactament 37 veïns han signat estos fulls en el nom i en el número del DNI. I això li ho van fer 
arribar a vosté fa aproximadament uns dos mesos. Aleshores diuen: Senyor Alcalde de Vinaròs, Don 
Jordi Romeu,  
 
“Los vecinos de la calle José Mª Salaverría esperamos se nos dé una explicación sobre el motivo 
por el cual nuestra calle se ha quedado sin remodelar, máxime teniendo en cuenta que 
recientemente se han reformado todas las anteriores y posteriores calles limítrofes con la misma. O 
sea, Tomás Mancisidor, Sanchís y Vilaplana, Baix Maestrat y Ausías March. Estando la nuestra 
situada justo en medio de estas cuatro no llegamos a comprender que es lo que ha ocurrido. Pues 
creemos que lo más lógico hubiese sido hacer estos trabajos correlativamente calle tras calle, 
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incluyendo la nuestra. Los vecinos de José Mª Salaverría reivindicamos los mismos derechos que el 
resto de los ciudadanos a disfrutar de una calle digna en la cual se pueda ir por las aceras con una 
silla de bebé o de persona discapacitada, etc, sin tener que bajarse a la calzada en determinadas 
ocasiones con el consiguiente peligro que ello supone, principalmente en los puntos de coincidencia 
con las farolas debido a la estrechez de las aceras. Como no le vemos ninguna lógica a este hecho, 
queremos pensar que se trata de un error administrativo que se pueda subsanar a la mayor 
brevedad posible. Atentamente.” 
 
Ja li ho dic, signen 37 veïns. Això, el que volen saber ells, jo ja vaig parlar amb el Sr. Balada, em va 
dir que el carrer s’arreglaria però el que els veïns volen saber és per què no s’ha arreglat ja quan els 
de dalt i els de baix estan arreglats. I quan pensen arreglar-lo. Això és el que hi ha aquí escrit. 
 
I ara, seguint el mateix fil, del mateix tema, també els veïns del carrer del Remei i Locella i Cruz 
també demanen que, per favor, a veure si arreglen aquells carrers perquè ja no poden ni caminar de 
tots els clots que hi ha. I exactament igual els passa als del carrer de Sant Sebastià a la part que 
toca a la mar. Que hi ha cada clot que ja s’ha trencat alguna roda de cotxe. Per favor, que ho 
arreglen.  
 
No res més, Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sra. Barbé. Senyor Gandía. 
 
Sr. Gandía.- Sí, primer, moltes gràcies Sr. Alcalde. Si té algunes respostes de les preguntes fetes en 
el ple del mes passat d’agost. Molt bé, moltes gràcies. 
Vistes... bé, les d’avui no però les preguntes que ens va contestar del mes de juny i de juliol, i que li 
costen poc de contestar perquè ens contesta en un sí, no, no, no. Doncs bé, avui li farem unes 
quantes preguntes sobre uns diversos temes.  
 
El primer tema. El passat ple del mes de juliol, li vam preguntar sobre una pantalla de publicitat 
instal·lada a la plaça de La Mera. Li vam preguntar si era cert que no havia pagat un duro per emetre 
publicitat, per la qual l’empresa sí que cobrava eixa publicitat a les empreses. Vosté en la resposta 
que ens va donar el mes passat ens va dir que no era cert. La pregunta, per tant, és, si com vosté 
diu, esta empresa sí que ha pagat no tindrà problemes a informar al ple en quina data ho ha fet, 
quina ha sigut la quantitat ingressada i, sobretot també, en base a quina ordenança fiscal ho ha fet.  
De la mateixa manera, li vam preguntar sobre si esta empresa agafava la llum del pàrquing de la 
Mera. Vosté en les seues respostes per escrit el mes passat ens va dir que no. I per tant, si ens pot 
dir d’on agafava l’electricitat i on està situat el comptador d’esta pantalla.  
 
I finalment, li recordo que li vam preguntar per què des del moment en què el Partit Popular va 
denunciar el fet d’esta pantalla que estava en una situació... que nosaltres no sabíem en quina 
situació estava... esta pantalla està apagada. Esta pregunta no la va contestar i, per tant, demanem 
si va ser l’empresa la que voluntàriament la va apagar, cosa que no seria massa lògica si ha pagat 
una taxa, o si va ser per recomanació de l’equip de govern, o a instàncies de l’equip de govern.  
 
Un segon tema, també en el ple del mes de juliol, vam preguntar-li sobre per què ens nega l’accés al 
llibre d’obres del passeig. I a dia d’avui continuem sense tenir accés. A partir del mes de maig de 
l’any que ve, quan governem, ja el veurem. Però la pregunta... i jo li preguntava què posava en eixe 
llibre perquè no ens donés accés. I la seua resposta que ens ha donat per escrit és; no he llegit el 
llibre. I la pregunta, per tant Sr. Alcalde, és si una obra pressupostada per cinc milions d’euros, que 
acaba costant a les butxaques dels vinarossencs quasi nou milions d’euros, i ¿vosté no llig el llibre 
d’obra per saber com van les obres? En tots els sobrecostos que hi va haver, ¿vosté no ha revisat 
eixe llibre d’obra? Per tant, eixa actitud la podríem considerar de deixadesa. I per tant, una pregunta 
que la reiterem, ¿tornarem a tenir o tindrem accés al llibre d’obra? 
 
Tercer tema. Vosté en les respostes, en la pregunta número 5, li preguntàvem sobre una font que 
havia aparegut a una biga del pàrquing del passeig. Vosté en la resposta ens contesta; no tenim por 
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de res i menys del PP. La pregunta és; preguntant-li per una font que va aparèixer en una biga de la 
Mera on tot el món va veure que hi havia un raig d’aigua que sortia de la biga, ¿li pareix correcte a 
vosté la resposta de no tenim por de res? ¿No va veure vosté les fotografies on apareixia el raig? I ja 
que estem. En el pàrquing del passeig, ¿ha patit algun vehicle danys en la carrosseria per culpa de 
les goteres del pàrquing?  
 
Un quart tema també molt breu. En el ple del mes de juliol li vam preguntar sobre els tendals dels 
passeig. I amb això acabem les preguntes del mes de juliol. Vosté en les seues respostes diu que 
els tendals no són un empastre, cosa que és una opinió subjectiva seua, i que l’Ajuntament no paga 
elements de negocis particulars. La pregunta, per tant, és si l’Ajuntament no paga elements de 
negocis particulars, ¿per què no els dóna llibertat per tal que trien ells els elements dels seus 
negocis? 
 
I ara ja passem a les preguntes d’este mes. En el diari Mediterráneo, de data 10 d’agost, vosté 
anunciava que després de la retallada d’inversions del Ministeri; priorizaremos los espigones antes 
que la pasarela del Cervol. ¿Significa això que la passarel·la del Cervol promesa pel Govern Central 
un mes abans de les eleccions municipals ha quedat al fons del calaix? ¿Pensa reclamar en totes 
les seues forces com fa, moltes vegades davant de la càmera, la passarel·la del Cervol promesa pel 
Ministeri? I els espigons, ¿sabem alguna cosa? Portem cinc anys des de la promesa feta pel 
Ministeri. ¿Seran una realitat esta legislatura o serà una promesa incomplida més de la seua llarga 
llista?  
 
Sisé tema. Fa deu dies, el Secretario General de Transportes del Ministerio de Fomento, anunciava 
que abans de finals de novembre segurament estaria finalitzat l’estudi sobre l’ampliació dels trens de 
rodalia fins a Vinaròs. ¿Sabia vosté, Sr. Alcalde, que s’estava redactant este informe? Si sabia que 
s’estava redactant, ¿per què no va donar compte a la resta dels grups municipals? ¿Quina 
informació ha aportat l’Ajuntament de Vinaròs per a reivindicar amb més força els trens de rodalia 
que fan falta? ¿Quina o quines accions ha portat a terme vosté per a unir al conjunt de la societat 
civil entorn d’esta demanda com li vam demanar en el ple de fa ja uns quants mesos?  
 
Seté tema. En el diari Mediterráneo del mateix dia 10 d’agost de 2010, vosté afirmava que estaven 
mirant d’ampliar les places de la guarderia municipal per poder rebre ajudes de la Generalitat, 
perquè ara tal com està, reconeixia vosté que no pot rebre eixes subvencions perquè té molt 
poquetes places. El partit Popular li vam dir fa quasi dos anys que existia una línia de subvencions a 
través de la Generalitat i el Ministeri, conjuntament, que hagués servit per ampliar la futura guarderia 
amb un cost zero per a les arques municipals. Senyor Alcalde, ¿reconeixerà alguna vegada que la 
guarderia naix xicoteta i amb dèficit de places? ¿En què ha quedat la promesa feta pel seu equip de 
govern que al setembre del 2007 la guarderia estaria en marxa? ¿Quan pensen acabar-la? ¿Quan 
estarà en funcionament? ¿Amb quins diners l’ampliaran? I sobretot també, una pregunta que 
preocupa a molts de pares; ¿que passarà amb el xiquibono quan estiga en funcionament la 
guarderia municipal?  
 
Vuité tema. En l’últim plenari vosté va donar a la regidora de Cultura el quadre amb la llicència 
d’activitat de la biblioteca. I se’n recordarà que nosaltres, després d’haver-la reclamat durant 
pràcticament quatre anys, fins i tot els vam aplaudir de contents que estàvem. Preguntats en 
Comissió d’Urbanisme sobre les deficiències que presentava la biblioteca, el Sr. Javier Balada, 
regidor d’Urbanisme, va dir que eren quatre bovades, com per exemple que l’escala d’emergències 
estava plena de llibres. Sr. Alcalde, ¿és cert el que va firmar el Sr. Balada que l’escala 
d’emergències ha estat durant quatre anys plena de caixes amb llibres? ¿Podia dormir vosté tranquil 
sabent que en cas d’incendi l’escala d’emergència estava inoperativa? Si no és cert que l’escala 
estava plena de llibres, com ara gesticula el Sr. Balada, ¿per què va mentir a la comissió el Sr. 
Balada? I ja posats a obtenir llicències d’activitat, ¿té llicència d’activitat el pàrquing del passeig?  
 
Novena pregunta, referida no... indirectament sobre el mercat municipal. El passat divendres, el 
poso en antecedents: en la comissió de l’Escola de Persones Adultes la coordinadora de l’escola va 
parlar sobre la trobada de puntaires que es farà el proper diumenge dia 26 de setembre. Eixa 
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trobada es farà al carrer Major com tots els anys. I va traslladar la proposta de les puntaires de fer 
eixa trobada al mercat municipal en cas que plogués. El Sr. Beltrán en la comissió, cosa que ens 
pareix bé, va dir que no, al·legant que al mercat no es pot fer res fins que estiga acabat. Al dia 
següent ens assabentem per la premsa i a través de la Regidoria de Turisme, que enguany el 
concurs de Cuina Aplicada del Llagostí es farà dins del mercat. Sr. Alcalde, ¿esta és la coherència 
de l’equip de govern? ¿per què uns sí que poden utilitzar el mercat i els altres no, sent que només 
seria en cas d’urgència? 
 
Desé tema. Ens han fet arribar uns veïns, que s’han vist afectats perquè han sigut multats, unes 
multes sobre la zona blava. El Reial Decret Legislatiu 339/2009 sobre la Llei de Trànsit, que els 
recomano que el busquen, assenyala en el seu article 56 que “las indicaciones escritas de las 
señales se expresaran al menos en el idioma español oficial del estado”. Senyor Alcalde, ¿sap vosté 
que tots els senyals de la zona blava només estan en valencià i que, per tant, incompleixen la llei 
fent que totes les multes de la zona blava siguen il·legals i recurribles? I també, un fet que encara 
considerem més greu, és... això és una denúncia que signa vosté com a alcalde de la ciutat... el 
mateix Reial Decret Legislatiu 339/2009 assenyala en els articles 73 i 74 que les sancions o multes 
han de ser imposades “por un agente de la autoridad”. En totes les denúncies que ens han fet arribar 
de la zona blava, les multes de la zona blava les signa un mateix agent, “el agente 001”. Senyor 
Alcalde, ¿sap vosté si “el agente 001” existeix o és fictici? ¿Existeix realment eixe “agente 001” que 
posa les multes o no existeix perquè les multes les posen uns senyors de l’empresa? ¿Sap vosté, 
per tant, que totes eixes multes de la zona blava podrien ser també recurribles? ¿Era conscient 
abans d’este plenari la Sra. Librada López, regidora de Governació, d’este tema? I parlant de multes, 
de seguretat i de la Sra. López, l’informo que vosté no va informar o no va respondre a la pregunta 
que li vam formular en el mes de juliol sobre si els delictes a Vinaròs havien baixat, com havia dit la 
regidora de Governació, o havien pujat com havia dit el subdelegat. I ja posats en el tema de 
seguretat, sense dir massa coses, no siga cosa que emboliquem la cosa, la comissaria promesa per 
vostés l’any 2005, ¿la veurem algun dia? Els terrenys que vam cedir al Ministeri l’any 2008 ¿sabem 
si han fet alguna cosa, a part de criar herba?  
 
Onzé tema. Acabem. La ministra Salgado va anunciar fa poques setmanes que els ajuntaments no 
podrien demanar crèdits els anys 2010 i 2011. Després va rectificar i va dir que no es permetrien 
crèdits només a l’any 2011. Després va tornar a rectificar i va anunciar que permetrà als ajuntaments 
demanar crèdits l’any 2011 si no superen el 75%. Preguntat en Comissió d’Hisenda, el Sr. Beltran va 
informar que l’Ajuntament de Vinaròs supera eixe límit del 75% i, per tant, no podrem demanar 
crèdits l’any 2011. Senyor Alcalde, les preguntes referents a eixe tema són molt simples. ¿Quin és el 
percentatge d’endeutament de l’Ajuntament? ¿Què pensa fer per a reduir els més de 30 milions 
d’euros que es deuen en este moment? Si no es poden demanar crèdits, ¿com pensa quadrar el 
pressupost del proper any? ¿Quin marge de maniobra queda a l’Ajuntament? ¿Pensen deixar 
l’Ajuntament, a l’igual que l’any 1995, com un solar, quan vostés abandonen l’Alcaldia?  
 
El dotzé tema fa referència al Centre de Dia. Fa pocs dies que es van adjudicar les obres del Centre 
de Dia, que no la residència com vostés volen vendre en les fotos del Diariet, del 7 Dies... a la 
premsa. Després de tenir durant quatre anys el “cartelon” situat a la finca, hem vist que esta 
setmana s’han iniciat unes obres en una finca propera, però no a la finca on estava anunciat el 
Centre de Dia i tampoc a la finca sobre la qual les empreses van dissenyar eixe Centre de Dia. 
Senyor Alcalde, les obres que s’han iniciat a l’avinguda de Gil d’Atrosillo, just davant del Leopoldo 
Querol, ¿són les del Centre de Dia? Si com sembla ho són, ¿és lògic fer un projecte per a una 
parcel·la i construir-ho en una altra? ¿Com afectarà això el projecte? ¿Quina legalitat té este 
possible canvi d’ubicació? ¿Poden les empreses que no s’han adjudicat l’obra recórrer l’adjudicació? 
I sobretot, ¿amb quina serietat col·loquen vostés els cartells en finques que no són on finalment toca 
fer l’obra?  
 
Tretzena. Este matí en roda de premsa, vosté, Sr. Alcalde ha dit que al Partit Popular no ens 
interessen els temes que afecten els vinarossencs. I feia la broma sobre el tema de la moció del 
parany. Per això li pregunto, tant en el mes de juliol com en el mes d’agost, vosté en roda de 
premsa... Ho ha dit este matí Sr. Romeu, vosté va anunciar en roda de premsa al juliol i a l’agost que 



 

 19/19

l’atur havia baixat a Vinaròs, inclús destacava que l’Ajuntament havia contribuït en eixa davallada de 
l’atur contractant gent per a l’Illa i el PAMER, quan, per exemple, tot el món sap que són llocs que 
moltes vegades estan subvencionats per altres administracions. Una dada, en el mes de juny de 
l’any 2007, quan va arribar vosté a l’Alcaldia, i segons dades del SERVEF, hi havia a Vinaròs 757 
persones en atur. Avui, a 1 de setembre hi ha 2.440. Mentre vosté ha estat alcalde, 1.683 persones 
han perdut el seu lloc de treball. ¿Què pensa fer l’Ajuntament per evitar esta sagnia que afecta a 
milers de famílies? ¿On està la dinàmica positiva que vosté volia vendre en la seua roda de premsa?  
 
Sr. Alcalde.- Per favor. 
 
Sr. Gandía.- I sobretot, si li sembla ètic apropiar-se de la baixada de l’atur, dos mesos que baixa a 
l’estiu, quan durant tres anys s’han destruït a Vinaròs 1.700 llocs de treball.  
 
I dos últims temes. Després de paralitzar l’obra durant cinc anys, la variant de la 340 es va arrancar 
fa uns mesos. En la retallada d’inversions del Ministeri de Foment, des del Partit Popular vam 
anunciar que la N-340 era una de les carreteres afectades per eixa retallada del Ministeri de Foment 
i vostés, vosté i la resta de l’equip de govern van negar-ho. Fa setmanes el Ministeri de Foment 
publicava esta nota de premsa que vosté la tindrà igual que jo, on el que deia era: “El Ministerio de 
Fomento mejorará la inversión presupuestaria prevista en 2011 en 49 actuaciones que habían sido 
reprogramadas o rescindidas en el ajuste del mes de julio”. I a la tercera pàgina trobàvem la 
carretera 340 Vinaròs-Peníscola, la variant Peníscola-Vinaròs. Per tant, la pregunta; ¿continua 
negant que el Ministeri va parar les obres en un primer moment? ¿Per què si no s’havien parat, com 
diu vosté, el Ministeri anuncia en el mes d’agost que “reemprende las obras y es una de las 49 que 
salva”? 
 
I finalment, un últim tema. Este matí en la seua roda de premsa vosté ha dit que el nostre 
portaveu havia perdut els papers, que estava molt nerviós. Jo l’he vist a vosté... no li diré 
nerviós, perquè simplement no l’he vist mai d’una forma que no siga esta. Però la pregunta 
és: estant vosté imputat com està, i després de les declaracions del secretari general del 
Partit Socialista a la nostra província dient que no vol veure imputats a les candidatures, 
¿serà vosté candidat del Partit Socialista o buscaran un substitut que no estiga imputat? 
Moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta més? Un moment Javier. La veritat és que... li les contestaré per 
escrit perquè és que avorriríem la ciutadania amb les contestacions a preguntes tan insulses, 
algunes tan faltes de credibilitat i que... l’únic que li preocupa a vosté és que este equip de govern no 
guanye les eleccions. No és que guanye el Partit Popular, és que no guanyem les eleccions. 
Referent a imputats jo suposo que vostés poden donar una lliçó amb el Gürtel, amb el Brugal, etc. I 
“imputado, imputado” com a alcalde de Vinaròs em sento orgullós de defensar els ciutadans de 
Vinaròs perquè jo estic per treballar aquí. I l’únic que faig és que les escombraries d’aquest poble es 
tiren al lloc on s’han tirat en l’anterior legislatura, en l’altra, en l’altra i en l’altra. Però que jo, sortint en 
un vídeo o en fotos amb bosses d’escombraries, carregant i comptant els diners com els seus 
coreligionaris, estos ja no és que estan imputats, és que és l’evidència clara. I ahí està la diferència, 
jo puc estar imputat per ser alcalde de Vinaròs i defendre els interessos de Vinaròs i els altres estan 
imputats per emportar-se els diners de la ciutadania. S’alça la sessió.  
 
 
S’aixeca la sessió a les 23.00 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 

  
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 


