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03 / 2011 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 08 DE MARÇ DE 
2011.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia 8 de març de 2011, 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 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, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE DATA 08-02-11.- Se sotmet a 
aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 08-02-11, que prèviament s’ha distribuït 
a tots els membres, juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia de la present sessió. 
 
La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació al esborrany de 
l’acta assenyalada. 
 
D’acord  amb l’anterior s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 08-02-2011. 
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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 dels 
decrets dictats per l’alcalde corresponents als mesos de gener i febrer de 2011. 
 
 
 
3.- ATORGAMENT DE NOM DE CARRER DE LA CINTA I DE CARRER DEL XANGUET.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de data 4 de febrer de 2011: 
 
“Vista la sol·licitud del negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs sol·licitant donar nom a dos 
vials de nova obertura resultants de la UE 1 R 07 (Guarderia); vista la proposta de noms proposats 
pels veïns de la costa nord, i vist l’informe favorable de la Comissió de Toponímia de l’Ajuntament de 
Vinaròs. 
 
La Comissió Informativa de Cultura, en sessió ordinària celebrada el 4 de febrer de 2011, va acordar 
per unanimitat dictaminar favorablement els noms de carrer de la cinta i carrer del Xanguet, per a 
la citada proposta.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
4.- ATORGAMENT DE NOM DE CARRER DE LA BRÒTOLA.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de Cultura del dia 4 de febrer de 2011. 
 
“Vista la sol·licitud del negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs sol·licitant donar nom a un 
vial de nova obertura de la zona nord perpendicular a l’Avinguda de Francisco José Balada; vista la 
proposta de noms proposats pels veïns de la costa nord, i vist l’informe favorable de la Comissió de 
Toponímia de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
La Comissió Informativa de Cultura, en sessió ordinària celebrada el 4 de febrer de 2011, va acordar 
per unanimitat dictaminar favorablement el noms de carrer de la Bròtola, per a la citada proposta.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
5.- ATORGAMENT DE NOM DE CARRER DE LLEIDA I DE CARRER DE GIRONA.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa de Cultura del dia 4 de febrer de 2011. 
 
“Vista la sol·licitud del negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs sol·licitant donar nom a dos 
vials de nova obertura resultants del PAI de Mercadona, i vist l’informe favorable de la Comissió de 
Toponímia de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
La Comissió Informativa de Cultura, en sessió ordinària celebrada el 4 de febrer de 2011, va acordar 
per unanimitat dictaminar favorablement els noms de carrer de Lleida i carrer de Girona, per a la 
citada proposta.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
6.- ATORGAMENT DE NOM DE CAMÍ DE LA CREU.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
de Cultura del dia 4 de febrer de 2011. 
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“Vista la sol·licitud del negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs sol·licitant donar nom a un 
vial situat junt a l’Avinguda de Saragossa al polígon 29, i vist l’informe favorable de la Comissió de 
Toponímia de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
La Comissió Informativa de Cultura, en sessió ordinària celebrada el 4 de febrer de 2011, va acordar 
per unanimitat dictaminar favorablement el nom de camí de la Creu, per a la citada proposta.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
7.- ATORGAMENT DE NOM DE CARRER DEL MESTRE JOAN GOMBAU.- Atés el dictamen de la 
Comissió Informativa de Cultura del dia 4 de febrer de 2011. 
 
“Vista la sol·licitud del negociat d’Estadística de l’Ajuntament de Vinaròs sol·licitant donar nom a un 
vial de la zona sud, i vist l’informe favorable de la Comissió de Toponímia de l’Ajuntament de Vinaròs. 
 
La Comissió Informativa de Cultura, en sessió ordinària celebrada el 4 de febrer de 2011, va acordar 
per unanimitat dictaminar favorablement el nom de carrer del mestre Joan Gombau, per a la citada 
proposta.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
8.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DEL SÉNIA, AMB 
LA INCORPORACIÓ DELS MUNICIPIS D’HERBÉS I SAN RAFAEL DEL RÍO.- Atés el dictamen de 
la Comissió Informativa de Cultura de data 4 de març de 2011. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 2011: 
 
“Els municipis d’Herbés per acord plenari de 23 de setembre de 2010 i de San Rafael del Rio  per 
acord plenari  de 10 de desembre de 2010, van sol·licitar incorporar-se com a municipis de ple dret a 
la Mancomuitat de la Taula del sénia 
 
La incorporació de nous membres a la Mancomunitat es farà conforme a les disposicions dels 
Estatus i concretament el seu art. 29 que diu: 
 
Article 29.- Modificació i incorporació de nous membres. 
La modificació dels estatuts de la mancomunitat, inclosa la incorporació de nous municipis, 
s’efectuarà a proposta de l’Assemblea general i seguirà el mateix procediment de la seva constitució, 
conforme a les disposicions de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, del capítol IV 
del Títol I del RD 1690/1986 de Reglament de població i demarcació de les entitats locals i del RD 
2568/1986 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i tota 
aquella normativa bàsica que li sigui de aplicació. 
 
L’assemblea de la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb data de 16 de desembre de 2010, va 
aprovar la incorporació a la mateixa dels municipis d’Herbés i de San Rafael del Rio de la provincia 
de Castelló. 
 
No s’ha sol·licitat la reincorporació de cap altre municipi, segons manifestacions de la pròpia 
Mancomunitat . 
 
Seguint els tràmits pròpis del procediment administratiu per la incorporació de nous membres i 
modificació dels Estatuts. 
 
L’ajuntament de Vinaròs amb el quorum de majoria absoluta acorda: 
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Primer.- Acceptar la incorporació a la Mancomunitat de la Taula del Sénia de la que forma part 
l’ajuntament de Vinaròs dels municipis d’Herbés i de San Rafael del Rio de la provincia de Castelló. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia 
ens els termes següents: 

 
TEXT ACTUAL: PREAMBUL .- És en aquest sentit que els ajuntaments de Vinaròs, Alcanar, 
Ulldecona, La Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, La Jana, Sant Carles de la Ràpita, 
Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals Santa 
Bàrbara, Beceite, Peñarroya de Tastavins, Valderrobres, Pobla de Benifassà i Castell de 
Cabres acorden promoure la constitució d’una mancomunitat que es regirà pels següents 
ESTATUTS: 

 
TEXT DEFINITIU.- PREAMBUL.- És en aquest sentit que els ajuntaments de Vinaròs, 
Alcanar, Ulldecona, La Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, La Jana, Sant Carles de la 
Ràpita, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals 
Santa Bàrbara, Beceite, Peñarroya de Tastavins, Valderrobres, Pobla de Benifassà, Castell 
de Cabres, Herbés i San Rafael del Rio acorden promoure la constitució d’una mancomunitat 
que es regirà pels següents ESTATUTS: 

 
TEXT ACTUAL: Article 1.- Composició. 
Els municipis de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, La Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, La 
Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig, Cervera, 
Vallibona, Benicarló, Freginals Santa Bàrbara, Beceite, Peñarroya de Tastavins, Valderrobres, 
la Pobla de Benifassà i Castell de Cabres  s’associen en una una mancomunitat, amb 
personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment del seu objecte, de conformitat amb 
allò que estableix l’article 44 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. Així 
mateix, podran associar-se en el futur altres municipis de la zona, d’acord amb les 
disposicions legals i conforme als estatuts de la mancomunitat. 
 
 
TEXT DEFINITIU: Article 1.- Composició. 
Els municipis de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, La Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, La 
Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Càlig, Cervera, 
Vallibona, Benicarló, Freginals Santa Bàrbara, Beceite, Peñarroya de Tastavins, Valderrobres, 
la Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Herbés i San Rafael del Rio s’associen en una una 
mancomunitat, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment del seu objecte, 
de conformitat amb allò que estableix l’article 44 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local. Així mateix, podran associar-se en el futur altres municipis de la zona, d’acord 
amb les disposicions legals i conforme als estatuts de la mancomunitat. 

 
Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions contra el mateix, s’entendrà aquest acord com 
definitiu, i es donarà compte del mateix a la Mancomunitat per seguir amb el procediment” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
 
9.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS, CONSELLERIA 
D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ, I LA CONFRARIA DE PESCADORS DE VINARÒS, 
PER A LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES PESQUERS FRESCOS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 2011.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de data 4 de març de 
2011. 
 
Atesa la proposta d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2011: 
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“Visto el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vinaròs y la Generalitat Valenciana, por 
medio de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Cofradía de Pescadores de Vinaròs 
para la promoción de los productos frescos en la Comunitat Valenciana. 
 
La Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vinaròs y la Generalitat 
Valenciana, por medio de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Cofradía de 
Pescadores de Vinaròs, para la promoción de los productos pesqueros frescos de la Comunidad 
Valenciana. 
 
SEGUNDO.- 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. 
 
 
 
10.- AUTORITZACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PLACES DE PÀRKING AL SUBSÒL DE 
L’ÀMBIT “HORTS DELS FARGA” UE2R15.- A proposta del Sr. alcalde, s’acorda retirar aquest punt 
del ordre del dia.  
 
 
 
11.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 19 DEL PGOU DE VINARÒS.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 7 de febrer de 2011. 
 
Atés l’informe de Secretaria emés en data 4 de març de 2011. 
 
Atesa la proposta de la Presidència d’Urbanisme de data 7 de febrer de 2011: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO 
 
Vista la propuesta de la modificación puntual nº 19 del PGOU relativa a la ubicación que 
determinados usos industriales, en el polígono industrial Planes Altess. 
 
Visto el Informe favorable de la arquitecta municipal y de la técnico de administración gral. al 
respecto. 
 
Visto el Informe favorable del Conseller de Medio Ambiente, Agua, urbanismo y Vivienda, de fecha 
17 de enero de 2.011. 
 
 
PROPONGO a la Comisión de Urbanismo dictamine la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º. Aprobar la modificación puntual nº 19 del PGMOU, cuyo objeto es la modificación del artículo 6.58 
del PGOU permitiendo en Planes Altes (zona de ordenación ZU82) el uso Ind. 4 definido en el PGOU 
los usos correspondientes a las agrupaciones 24 y 62 ( epígrafes 621 y 629), con las limitaciones 
descritas en el mismo artículo.  
Estos epígrafes se refieren a los siguientes usos: industrias de productos minerales no metálicos y 
eliminación y/o recuperación de productos y su almacenamiento a excepción del epígrafe 622 de 
recuperación de papel, cartón, trapos plásticos y el 623 plantas de tratamiento de basuras.) 
 
2º. Desestimar la alegación presentada por Inversiones Rytxi SL, por los motivos expuestos y estar 
justificado el  interés general de la modificación . 
 
3º.Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
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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. 
 
 
 
12.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 21 DEL PGOU DE VINARÒS.- Atés el 
dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 1 de desembre de 2010. 
 
Atés l’informe de Secretaria emés en data 4 de març de 2011. 
 
Atesa la proposta de la Presidència d’Urbanisme de data 1 de desembre de 2010: 
 
“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE URBANISMO 
 
VISTA la propuesta de modificación puntual a instancias de la mercantil INDUSTRIAL MÁRMOL 
EXPORT SA, al amparo del art. 81.2 dela Ley Urbanística  Valenciana. 
 
El presidente de la Comisión de urbanismo somete a Dictamen la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Exponer al público, mediante anuncio en un diario de difusión en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana y DOG por un plazo de un mes, para formular las alegaciones y sugerencias que estime 
oportunas, la modificación puntual nº 21 del PGMOU, consistente en Modificación de alineaciones y 
zona de protección de la ctra. sobre el vial CV-102 y reclasificación de suelo en Polig. Industrial 
Planes Altes.” 
 
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. 
 
 
 
13.- DESPATX EXTRAORDINARI.-  
 
 
DE 1.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DATA 8 DE FEBRER DE 2011 D’APROVACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A DUR A TERME EL TALLER D’OCUPACIÓ VINARÒS PER 
A LES PERSONES II.- El Sr. alcalde justifica la urgència del mateix. Sotmesa a votació la urgència, 
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 7 de març de 2011: 
 
“ JORGE L. ROMEU LLORACH, com a alcalde de l’Ajuntament de Vinaròs, 
 
En relació amb la sol·licitud de subvenció realitzada per este Ajuntament a la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, per a la realització del Taller d’ocupació Vinaròs per les persones II, d’acord amb 
el que disposa l’Ordre de 30 de desembre de 2010, per què es regulen i convoquen els programes 
d’Escoles Taller, Tallers d’Ocupació, Cases d’oficis i UPDs, per a l’exercici 2011. 
 
Atés el requeriment de documentació complementària de l’expedient pel qual es sol·licita l’aprovació 
de la sol·licitud del projecte pel Ple o l’òrgan competent, 
 
Proposo al Ple de la Corporació que adopte el següent acord: 
 

- Ratificar el Decret de data 8 de febrer de 2011 relatiu a l’aprovació de la sol·licitud de 
subvenció per a dur a terme el Taller d’ocupació Vinaròs per les persones II.” 
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Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la proposta 
d’acord anterior.” 
 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP EN RELACIÓ ALS XIRINGUITOS A LA 
PLATJA DEL FORTÍ I FORA FORAT.- El regidor Sr. Gandia justifica la urgència de la moció. 
Sotmesa a votació la urgència, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal PP: 
 
“Juan Bautista Juan Roig, Portaveu municipal del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Vinaròs, 
en nom i representació del mateix, i a l’ampara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de la Llei de Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, article 
97.3, presenta al Ple la següent MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vinaròs és una ciutat on el sector turístic té un pes important en l'estructura econòmica de la mateixa. 
 
Durant molts anys a la platja del Fortí i de Fora Forat s'han instal·lat diversos “xiringuitos”, unes 
instal·lacions amenaçades ara per la decisió del Govern Central de no autoritzar per més temps eixos 
negocis. 
 
Sabedors que per part del Govern Central s'ha concedit una moratòria d'un any i que per tant en el 
present 2011 encara serà possible la instal·lació d'estos negocis. 
 
Conscients de que estos “xiringuitos” són creadors de llocs de treball. 
 
Coneixedors per la premsa de les paraules de l'Alcalde de Vinaròs que aposta única i exclusivament 
pel passeig marítim per a la seua instal·lació, negant la possibilitat d'instal·lar els “xiringuitos” a les 
nostres platges. 
 
Proposem al Ple de l´Ajuntament la següent proposta d’ACORD: 
 
Que l'Ajuntament de Vinaròs sol·licite a la Subdelegació del Govern, en els terminis establerts a 
l'efecte, els permisos corresponents per tal que s'autoritzen la instal·lació dels “xiringuitos” de la 
mateixa forma que s'ha fet en els últims anys.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la moció d’acord 
anterior, amb 11 vots a favor (10 vots PP i 1 vot BLOC) i 10 vots en contra (7 vots PSPV-PSOE i 3 
vots PVI). 
 
 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
 
(...) 
 
Donaré lectura i contestaré les preguntes que per escrit s’han formulat des de Participació Ciutadana 
per part de l’Associació Migjorn per al plenari del mes de març de 2011. 
 
  millor. Millor per a Vinaròs, no per al partit, que siga neta, que cap partit faça ús de joc brut. Joc brut 
que alguna vegada s’ha passejat per aquesta sala. 
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Fem les preguntes “xorres, poc-sucades” que fem tots els plens ordinaris, que segons el Reglament 
de Participació Ciutadana, tenim tot el dret de fer-les, mal que li sàpiga al Sr. Tàrrega.  
 
Primera. Fa tres plens instàrem el Sr. Alcalde perquè s’informés de la Generalitat com estan les 
obres del port i al mes següent ens informa que Generalitat no li havia contestat. Pregunta: La 
Generalitat l’ha informat? 
 
La Generalitat, i pel que respecta a Vinaròs i al port concretament, no informa de res. I en els 
pressupostos d’aquest any de la Generalitat i per al port de Vinaròs, res de res, com tots els anys. 
Això és el que sabem fins ara, i el protocol... aquell famós protocol que es va comprometre a firmar 
en aquesta sala no ha arribat mai ni crec que arribe mai. [Contestació de l’alcalde] 
 
Segona pregunta. Tots els ports, aeroports, estaciones ferroviàries, etc. tenen el control de les 
mercaderies. Des que fa ús Escal UGS, aquest port té un moviment que feia anys que no tenia. 
Pregunta: Quantes tones de materials s’han carregat o descarregat els últims mesos? 
 
Ho desconeix aquesta Alcaldia. Ens remetrem a la Conselleria si és que té dades al respecte o a la 
mateixa empresa que és la que gestiona, l’única, en aquests moments en el port de Vinaròs. 
[Contestació de l’alcalde] 
 
Pregunta número tres. Respecte al pinar de Fora del Forat, per col·locar el tub de pluvials talaren part 
del pinar, més dels que feia falta. Alguna palmera no ha superat el trasllat, és millor temps ara per 
plantar que per podar. Pregunta: Quan pensen reposar el pins i les palmeres mortes?    
Pròximament, ja que per al trasplantament i en particular pel que fa referència a les palmeres, cal 
esperar el màxim possible al bon temps per tal d’assegurar la seua supervivència. Però es procedirà 
al repoblament en qüestió. [Contestació de l’alcalde] 
 
Pregunta número quatre. Des del 27 de febrer les ribes del riu i la platja de Fora Forat, tenen unes 
boles de greix, que al Ple passat de gener ja denunciàrem i a poc a poc la gent se l’endú pegada a 
les sabates. Pregunta: Com el Sr. Guimerà està missing, pot dir-nos vosté per què no es neteja? 
Respecte a la mateixa qüestió, jo crec que el Sr. Guimerà, com sempre, està al seu lloc i tan sols, i 
per a demostrar-ho, tan sols cal preguntar en l’última setmana i en tota la tasca... i la feina referida 
als Carnavals que s’ha fet en molts àmbits es pot demostrar. Però en particular i pel tema que ens 
preguntaven, per part de l’UTE-FOBESA s’informa que el passat dia 28 del 2 de l’11 a sol·licitud del 
regidor de Serveis, el Sr. Agustí Guimerà, va ser requerida una brigada de neteja d’FCC-FOBESA 
UTE Vinaròs des del passeig de Colom junt a l’antic col·legi de Sant Sebastià fins a la 
desembocadura del riu Cervol per tal de netejar unes boles de greix.  
Desplaçada la brigada a la zona no va observar cap tipus de brutícia, cosa que  es posa en 
coneixement, segons  l’informe que per part de l’UTE-FOBESA se’ns ha passat. [Contestació de 
l’alcalde] 
 
El dia 29 de gener assistírem a l’assemblea d’Òmnium Cultural a Vilafranca del Penedès, aparcàrem 
en un pàrquing soterrat, de tres hores i mitja, pagàrem vuit euros. Aquest temps a Vinaròs val tres 
euros. Pregunta: Amb aquest preu cobreixen despeses?  
 
Evidentment que no. [Contestació de l’alcalde] Tenen benefici? Evidentment que no. [Contestació de 
l’alcalde] Si no cobreixen les  despeses per què és? En el seu moment es va aprovar  una taxa amb 
el vots del Partit Popular i del BLOC, en la qual ja es reflectia que tindria un dèficit important 
l’explotació d’aquests pàrquings. [Contestació de l’alcalde] 
 
En referència a la pregunta anterior volem dir, amb aquest preu suposem que els pàrquings són 
deficitaris, suposem que el seu dèficit es cobreix amb el pressupost municipal. Pregunta: Per què ha 
de pagar aquest dèficit gent que no l’usa, que no té cotxe, i paga un aparcament per a gent que no 
paga impostos a Vinaròs?  
 
Jo crec que tot això va quedar contestat per part de l’equip de govern, quan va explicar que la taxa 
l’únic que volia era, com totes les taxes que s’imposen, cobrir despeses en base a l’estudi que es fa 
del cost d’un determinat servei, d’aquest servei. Si hi ha dèficit, com bé diu la pregunta, es contesta 
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per si mateixa, és a dir, la paguem entre tots tant els que tenim cotxes com els que no tenim cotxes. 
[Contestació de l’alcalde] 
 
L’avinguda del País Valencià és una artèria important, té molt de trànsit (és una altra pregunta)  tant a 
peu, com d’automòbils. És perillós per a la circulació rodada, és incòmode per als vianants, les 
voreres són estretes... Creiem que és una reforma urgent, canviar el sistema d’aparcament, 
eixamplar les voreres, i plantar molts més arbres. Pregunta: Tenen contemplada aquesta reforma?  
 
En els propers pressupostos. He de dir que no és una obra molt important i d’un cos elevat. I 
d’alguna manera, obra d’urbanització estricta és la que tenim en els... aquest any s’executarà la de la 
Colònia Europa i, en el proper, Dr. Fleming com a obra d’urbanització important. Veurem en partides 
pressupostàries el que podem fer. [Contestació de l’alcalde] 
 
Tenen tres mocions per contestar, pensen fer-ho? Capitán Cortès, Alonso Vega, i rehabilitació del 
casc antic. I gravera, antenes del Puig i pàrquing del Pilar.  
 
Referit al Capitán Cortès va passar per la Comissió de Cultura l’eliminació del nom en qüestió en 
base a la Llei de la memòria històrica i a proposta d’Alcaldia es proposava canviar-lo, substituir-lo pel 
nom de carrer de Santaella. I està pendent simplement que la Comissió de Toponímia una vegada va 
aprovar-ho la Comissió de Cultura que es va celebrar la setmana passada, vaja a la Comissió de 
Toponímia que és dictamen preceptiu per a venir al plenari. Referit a la gravera està en la situació  
jurídica que estava. I el de les antenes està per a comprar un nou solar i una possible reubicació. 
[Contestació de l’alcalde] 
 
Felicitem l’Ajuntament per no posar xiringuitos a la platja. De part de l’Ajuntament, gràcies. 
[Contestació de l’alcalde] 
 
Per part de l’agutzil s’entregarà al representant del BLOC, tal com marca el reglament, la contestació 
per escrit al plenari següent, de les preguntes que es van formular en el Ple del mes de febrer. 
 
Precs i preguntes... 
 
Sí, Sr. Fontanet. 
 
Sr. Fontanet: Gràcies. Bé, hem vist la col·locació de diferents cartells de grans dimensions 
publicitaris, per oferir i no cedir terrenys a les diferents Conselleries de la Generalitat. 
Em pot dir quin cost han tingut? 
No troba que és innecessari gastar-se aquests diners? 
I, com és que en els terrenys que es van cedir a l’estat per fer una comissaria no existeix cap cartell? 
Em vol contestar? 
 
Sr. Alcalde: Li contestaré per escrit en el pròxim plenari. 
 
Sr. Fontanet: Molt bé. 
En el mes de gener li vaig preguntar per les tanques que hi ha a la rotonda de l’avinguda de  la 
Llibertat amb Mª Auxiliadora i em va dir que estaven per senyalitzar el pas de vianants. 
 
Creu que és la imatge que ha de donar el nostre poble amb aquestes tanques rovellades? 
Pensa llevar-les? 
 
No vol contestar? 
 
Sr. Alcalde: Li he dit que tal com marca el reglament, les preguntes que es fan orals es poden 
contestar com li he fet durant tota la legislatura, i li ho vaig dir en el plenari anterior, i tal com ho he 
complit ara fa un moment, per escrit. 
Vosté té el dret a presentar-ho en el mateix plenari i la Presidència té el mateix dret que vosté a 
contestar-li per escrit. Li ho vaig dir en el plenari anterior i li ho recordo que amb setanta-dues hores 
d’anticipació, com vosté rep les mocions. La Presidència d’aquesta Corporació li demana que li les 
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faça arribar per escrit com ho fa l’associació Migjorn i li les contestaria en el mateix plenari amb tot 
luxe de detalls. 
 
Sr. Fontanet: Molt bé. Però jo puc preguntar-li, no, si me les vol contestar? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, naturalment. 
 
Sr. Fontanet: Doncs, ja està, doncs jo li preguntaré. 
 
Sr. Alcalde: I jo li contestaré el mateix. 
 
Sr. Fontanet: Correcte. Durant aquests mesos li he estat preguntant el nom i càrrec de les persones 
que vosté va invitar amb els diners de tots els vinarossencs al sopar de gala del concurs de Cuina 
Aplicada al Llagostí a l’ermita. La meua pregunta és: Ja sap a qui va invitar vosté a aquest sopar? 
 
Sr. Alcalde: Li he contestat per escrit a la pregunta, no sé si quan se la llija serà  satisfactòria o no, 
però li la contestaré per escrit en el pròxim plenari.  
 
Sr. Fontanet: Molt bé. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? 
Doncs, s’alça la sessió. 
 
S’aixeca la sessió a les 21.45 hores del dia que consta a l’encapçalament,  


