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05 / 2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2011.-  
 
A Vinaròs, sent les vint-i-una hores del dia 12 d’abril 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, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE DATES 08-03-11 I 15-03-
11.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 08-03-
11 i 15-03-11, que prèviament s’han distribuït a tots els membres, juntament amb la convocatòria i 
l’ordre del dia de la present sessió. 
 
La Presidència pregunta als senyors regidors presents si volen fer alguna observació als esborranys 
de les actes assenyalades. 
 
D’acord  amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 08-03-
2011 i 15-03-11.  
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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 al mes de març de 2011. 
 
 
 
3.- CANVI DE NOM DE CARRER DEL CAPITÁN CORTÉS PEL DE CARRER DE SANTAELLA.- 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de data 4 de març de 2011. 
 
Atesa la proposta d’Alcaldia emesa en data 4 de març de 2011: 
 
“Atés l’expedient que es tramita per al canvi de nom del carrer Capità Cortés. 
 
Vistos els vincles socials i històrics tradicionalment existents entre la ciutadania de Vinaròs i el 
municipi de Santaella, a la província de Córdoba. 
 
Atés que, la nostra localitat no disposa encara en l’actualitat d’una via pública amb el nom de 
Sanatella. 
 
De conformitat amb l’anterior, l’Alcaldia proposta al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Aprovar el canvi de nom del carrer Capità Cortés pel de carrer de Santaella.” 
 
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 vots en contra (PP). 
 
 
4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA SEGONA FASE DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT 
MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de data 
6 d’abril de 2011. 
 
Atés l’informe de fiscalització núm. 23/2011 emés per la Intervenció municipal. 
 
Atesa la Mesa de Contractació de data 1 de març de 2011 que en part diu: 
 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Data: 1 de març de 2011 
Hora d’inici : 13:30 hores 
Hora de finalització: 13:45 hores 
Lloc: Saló de Sessions 
 
Assistents 
 
Jordi Romeu Llorach, president 
Maribel Sebastià Flores, PSOE 
Javier Balada Ortega, PVI 
Juan Bautista Juan Roig, PP 
Doménec Fontanet i Llàtser, BLOC 
Andrés Vicente García García, interventor de la Corporació 
Jordi Romeu Granados, secretari de la Corporació 
Mª Dolores Miralles Miralles, administrativa 
 
Ordre del dia 
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(...) 

2. SEGONA CONVOCATÒRIA DE L’AUTORITZACIONS D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL 
MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS (EXP. GENERALS 18/10) 

 
Desenvolupament 

(..) 

2. SEGONA CONVOCATÒRIA AUTORITZACIONS D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT 
MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS (EXP. GENERALS 18/10) 

El secretari de la Mesa dóna compte de l’acte públic de tria de llocs de venda del mercat municipal de 
Sant Agustí de Vinaròs, de data 21 de febrer de 2011. Així mateix, dóna compte de la proposta de la 
Regidoria de Comerç de data 28 de febrer de 2011 d’adjudicació de llocs. 
 
La Mesa de Contractació per unanimitat acorda elevar al Ple de la Corporació la següent proposta 
d’acord, prèvia presentació dels proposats adjudicataris de la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir 
la garantia definitiva pel 5 per cent del preu d’adjudicació (IVA exclòs), i previ informe de la 
Intervenció de Fons: 
 

1) Adjudicar els següents llocs de venda del Mercat Municipal Sant Agustí: 
 
GRUP A2 (PRODUCTES VARIS) .  

 
NOM LLOC PREU  M2 TOTAL PREU  
VICENTA LLOPIS FOIX 19 839,15  17,00 14.265,55 € 

 
GRUP B (PEIX I MARISC).   
 

NOM LLOC PREU M2 TOTAL 

CELESTE VIDAL SEGARÓ 37 991,00  13,60 13.477,60 € 
  

GRUP D (FLORISTERÍA)   
 

NOM LLOC PREU  M2 TOTAL 

CARLOS MONFORT FÉLIX 7 341,59  18,15 6.199,86 € 
  
 

2) Acceptar la renúncia de la Sra. Rosa María Arín Foix. 
 
3) Declarar deserts els següents llocs:  

 
TIPOLOGIA PRODUCTES A LA VENDA NÚM DE LLOC (SEGONS PLÀNOL)
A1 Carn i xarcuteria 20, 22  
A2  Productes varis 24, 25, 26, 27, 39, 40, 41 
B Peix i marisc 31, 32, 36 
C  Fruites i verdures 8, 11, 15 
E Bar- Cafeteria (*) 42 

 
4) Notificar als adjudicataris. 
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5) Publicar l’adjudicació en el Perfil de Contractant.  
 
A la vista de l’anterior la Mesa, per unanimitat, acorda elevar al Ple de la Corporació l’anterior 
proposta d’acord.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT GENERAL DE REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL 
MERCAT MUNICIPAL DE VINARÒS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos 
Humans i Noves Tecnologies de data 7 d’abril de 2011: 
 
No obstant l’informe emés pel secretari en data 7 d’abril de 2011. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia emesa en data 7 d’abril de 2011: 
 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 
En relació a la proposta de Reglament General de Regulació de l’Activitat del Mercat Municipal de 
Vinaròs redactada per la Regidoria d’Indústria i Comerç; no obstant l’informe jurídic emés pel 
secretari de l’Ajuntament emés en data 7 d’abril de 2011. 
 
Atesa la necessitat de regular l’activitat del Mercat Municipal davant la seua pròxima obertura 
després de la seua remodelació.  
 
PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament General de Regulació de l’Activitat del Mercat Municipal de 
Vinaròs. 
 
2.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones interessades per un 
termini de trenta dies amb la prèvia publicació del reglament al BOP i Tauler d’Edictes, per tal que 
puguen presentar reclamacions i suggeriments. 
 
3.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins 
aleshores provisional.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
antºerior, amb 20 vots a favor (7 vots PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 10 vots PP) i 1 abstenció (BLOC). 
 
 
 
6.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC A LA PARTIDA BARBIGUERA, 
CARRER BARBIGUERA P Nº 2.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de data 
8 de març de 2011, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic a 
la Partida Barbiguera, carrer Barbiguera P nº 2 de data 4 de febrer de 2011: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
 
Reunidos en la casa consistorial, de una parte Willem Zonnevijlle con NIE X-4698862-P y Virginia 
Govers con NIE X-4684793-S, y de otra Jorge Romeu Llorach, alcalde-presidente de esta 
corporación y en nombre y representación del Ayuntamiento. 
 
Los intervinientes, 
 

Comentario [AdV1]:  Acord 
rectificat en l’acta de 10-05-11 en 
el punt núm. 1. 
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E X P O N E N  
 
Primero.- Que Willem Zonnevijlle con NIE X-4698862-P y Virginia Govers con NIE X-4684793-S son 
propietarios de la finca registral nº 16.726, Tomo 1.860,  Libro 603 , Folio 186 del Registro de la 
Propiedad de Vinarós. 
Según consta en la escritura de compraventa aportada por el cedente, las circunstancias personales 
de este son las siguientes: “mayores de edad, de nacionalidad holandesa, casados en régimen legal 
de comunidad universal de bienes, vecinos de 4617ME Bergen Op Zoom (Holanda), con domicilio en 
Oudland, número 9” 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas, gravámenes y arrendamientos de la titularidad 
dominical del terreno que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al 
Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos descritos.  
 
CEDEN gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado en 
este acto por Jorge Romeu Llorach. 
 
ACEPTA, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 

 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
“Parcela de forma rectangular, emplazada en Partida Barbiguera, calle Barbiguera P nº 2, de 
superficie  37.17 m2, definida entre el vallado actual y la alineación oficial de la carretera de Costa , 
distante a 9 metros del vallado situado en su frente. Sus lindes son: 

Norte: Barranco Triador 
Sur: Calle Barbiguera P 
Este: Actual Carretera de Costa 
Oeste: Resto de finca” 

• Datos registrales:  Finca 16.726, Tomo 1.860,  Libro 603 , Folio 186 
• Datos catastrales: Referencia:  8064701BE8886S0003YW 
• De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la división o 

segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea forzosa o 
voluntaria, gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno resultante de la 
división al uso o servicio público al que se encuentra afecto” resulta innecesaria la expedición de 
la licencia de segregación. 

 
La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el pleno de la aceptación de la misma.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda ratificar per unanimitat l’acta de cessió 
anterior.  
 
 
7.- CESSIÓ DE TERRENYS AMB DESTINACIÓ A VIAL PÚBLIC A L’AVINGUDA BARCELONA I 
VIAL DE SERVEI PARAL·LEL INFERIOR A LA CN-340.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme de data 8 de març de 2011, se sotmet a ratificació l’acta de cessió de 
terrenys amb destinació a vial públic a l’Avinguda Barcelona i vial de servei paral·lel inferior a la CN-
340 de data 24 de febrer de 2011: 
 
“ACTA DE CESION DE TERRENO CON DESTINO VIAL 
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Reunidos en la casa consistorial, de una  parte D. Rubén Darío Álvaro Fuster con DNI 73.350.274-P 
y D. Victor Luis Palau Albiol con DNI 43.417.456-B en rep. de Rual Intermediación Inmobiliaria, S.L. 
con CIF B-12695896 y de otra Jorge Romeu Llorach, alcalde-presidente de esta corporación y en 
nombre y representación del Ayuntamiento,  
 
Los intervinientes, 
 
E X P O N E N  
 
Primero.- Que D. Rubén Darío Álvaro Fuster con DNI 73.350.274-P y D. Victor Luis Palau Albiol con 
DNI 43.417.456-B en rep. de Rual Intermediación Inmobiliaria, S.L. con CIF B-12695896 es 
propietario de la finca registral 29.777, tomo 1.080, libro 362, folio 151 del Registro de la Propiedad 
de Vinaròs. 
 
Segundo.- Que de conformidad con las disposiciones de la LUV 16/2005, procede la transmisión al 
Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de la titularidad dominical del terreno 
que a continuación se describe y que es objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento. 
 
Reconocida la capacidad legal del interviniente en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
citados preceptos legales, en su calidad de propietario de los terrenos descritos.  
 
C E D E N  gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaròs con destino a viales, quien es representado en 
este acto por Jorge Romeu Llorach. 
 
A C E P T A, la propiedad de los terrenos que a continuación se describen, aportándose croquis de 
emplazamiento que forma parte de la presente acta: 
 
DESCRIPCION DEL TERRENO CEDIDO 
CON DESTINO A VIAL PUBLICO 
“Terrenos de forma irregular, emplazados en la Pda. Puente o San Gregorio, hoy Avda. Barcelona y 
vial de servicio paralelo inferior a la C.N. 340, de superficie 911,52 m2, siendo sus linderos los 
siguientes: 
Norte: Avda. Barcelona 
Sur: Terrenos catastrados con la referencia 5842904 
Este: Resto de finca de los que se segregan 
Oeste: C.N. 340” 
∗ Finca registral: proviene de la finca nº 29.777, tomo 1.080, libro 362, folio 151 del Registro de la 

Propiedad de Vinaròs. 
∗ Cedente: 

Rual Intermediación Inmobiliaria, S.L. -  CIF B-12695896 
∗ De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.5 apdo. 3 del P.G.M.O.U. “e) Cuando la división o 

segregación sea consecuencia de una reparcelación o de una cesión, ya sea forzosa o voluntaria, 
gratuita u onerosa, a la Administración para que destine el terreno resultante de la división al uso 
o servicio público al que se encuentra afecto” resulta innecesaria la expedición de la licencia de 
segregación. 

La presente acta de cesión para su validez y efectos oportunos quedará supeditada a la ratificación 
por el pleno de la aceptación de la misma.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda ratificar per unanimitat l’acta de 
cessió anterior.  
 
 
8.- PROPOSTA RELATIVA A ADOPTAR MESURES D’AJUDA ALS CITRICULTORS AFECTATS 
PER LES GELADES I ALTRES ADVERSITATS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme del dia 21 de març de 2011. 
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Atesa la proposta emesa pel President de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Agricultura de data 
21 de març de 2011: 
 
“PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL PER ADOPTAR MESURES D’AJUDA AL CITRUCULTORS 
AFECTATS PER LES GELADES I ALTRES ADVERSITATS 
 
JAVIER BALADA ORTEGA, President de la Comissió Informativa de urbanisme i agricultura, 
PROPOSA perquè siga dictaminada la següent 
 
MOCIÓ 
 
Al llarg del mes de desembre de 2010 i gener 2011 s’ha produït un episodi de gelades que han 
afectat greument determinades zones productores de la Comunitat Valenciana. 
 
Este fet, unit a d’altres adversitats climàtiques com fortes ventades i sobretot, als baixos preus que 
estan rebent els citricultors per la venda de les seues producciones, estan posant en perill la viabilitat 
de les nostres explotacions i d’una activitat econòmica clau per al PIB valencià. 
 
La situació actual no varia en excés de la que va patir el camp valencià desprès de les gelades del 
primer trimestre de l’any 2005, on l’Administració General de l’Estat i la Generalitat Valenciana van 
posar en marxa tota una sèrie d’ajudes contemplades en el Reial Decreto-llei 1/2005 i el Decret 
22/2005, del Consell, ambdós de data 4 febrer de 2005. 
 
L’actual situació de descapitalització dels productors fa que tinguen dificultats per a fer front als 
pagaments del préstecs que ha sol·licitat durant els últims anys per intentar tirar endavant les seues 
explotacions. 
 
En este sentit, cal una moratòria de dos anys més dels préstecs subscrits per les gelades de 2005 i 
que ja van ser objecte d’una moratòria en l’any 2009. Les circumstàncies que van provocar esta 
primera moratòria no han variat i ne molts casos, ha empitjorat. 
 
Al mateix temps, es precisa per alliberar recursos amb l’objectiu de capitalitzar al sector, un reducció 
dels índex i mòduls i un augment de les despeses de difícil justificació en l’IRPF per evitar que es 
paguen impostos sobre pèrdues, així com una condoncació de sis quotes de la Seguretat Social. 
 
D’acord amb tot l’anterior, s’eleva a la consideració del Plenari l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 

 
1. L’Ajuntament insta a l’Administració General de l’Estat a establir una línia d’ajudes similars a 

les establertes en el Reial Decret-Llei 1/2005 de 4 de febrer. 
 

2. L’Ajuntament insta a la Generalitat Valenciana a establir una línia d’ajudes similars a es 
establertes en el Decret 22/2005, del Consell, de 4 de febrer. 

 
3. L’Ajuntament insta a la Generalitat Valenciana a establir una moratòria de dos anys dels 

préstecs concedits amb l’empera de l’anterior Decret (modalitats Gelades 2005 tram ICO, 
Gelades 2005 tram ICO Nou Termini i Gelades 2005 tram CAPA). 

 
4. L’Ajuntament insta a l’Administració General de l’Estat a establir una reducció dels mòduls i 

un increment de les despeses de difícil justificació, segons els casos, en l’IRPF i una 
condonació de sos mesos de le quotes de la Seguretat Social dels citricultors inclosos dins 
del Règim Especial de la Seguretat Social de l’Agricultura. 

 
5. S’informe del resultat de la votació de la present moció a la Conselleria d’Agricultura, Ministeri 

de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i a LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders (C/ Mar, 22-1 de 
València – 46003 - ).” 
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Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
9.- PROPOSTA PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MIGJORN RELATIVA AL 
RECOLZAMENT DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA REFORMA DE 
L’ACTUAL LLEI HIPOTECÀRIA.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos Humans 
i Noves Tecnologies del dia 7 d’abril de 2011. 
 
Atesa la proposta de l’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn”: 
 
“Vicent Beltran Salazar, President de l’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn”, 
 
EXPOSA: 
 
La situació econòmica en la que estem submergits està provocant que, cada cop més, hi hagi milers 
de persones que no tenen treball i moltes d’elles ja han esgotat qualsevol forma d’ajut econòmic al 
que fins ara havien tingut dret. 
 
Aquesta situació està provocant que comencen a ser milers de famílies les que es veuen forçades a 
haver de deixar de complir les obligacions contretes amb bancs i caixes d’estalvi per l’adquisició dels 
seus habitatges. 
 
És inadmissible i totalment injust que en un Estat Social i democràtic de Dret, totes les 
conseqüències recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats 
financeres responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries dels nostres impostos sense haver 
d’assumir cap responsabilitat 
 
És per això que demanem els partits que formen part del Ple de l’Ajuntament de Vinaròs que recolzin 
la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs recolza la iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada al 
Congrés dels Diputats per diverses Associacions per tal que es reformi l’actual llei Hipotecària en el 
sentit de fer la Dació en pagament la formula preferent per donar resposta a les execucions 
hipotecaries per manca de pagament per part de milers de famílies que van subscriure préstecs de 
bona fe i que deguda la crisi se’ls fa impossible assumir-los. 
 
2.- Aquest record es farà arribar als representants al congrés dels Diputats a Madrid per tal que 
recolzin l’esmentada ILP i a les Corts Valencianes perquè amb caràcter d’urgència s’actui en el 
mateix sentit en allò que sigui atribució autonòmica.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.  
 
 
10.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES.-  
 
Sr. Alcalde.- S’ha formulat a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i per part de 
l’Associació de Veïns Migjorn, a aquest plenari d’abril, el següent text amb les preguntes: 
Bona nit a tots, Sr. Alcalde,  
Un prec, si sobra algun euro després de pagar el de Vandowsca i etc. per favor, si es poden comprar 
uns bancs nous o posar butaques, ja que després del Ple fa molt de mal l’esquena i de vegades el 
cap. 
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Hem demanat moltes vegades la neteja i tancat dels solars, especialment al Fora del Forat. Vosté, 
Sr. Alcalde, ens van contestar que es posaria en contacte amb els amos, segons vostés cosa difícil. 
Per a nosaltres, tenen tres possibles solucions per a acabar amb aquests abocadors plens d’herbes, 
que són un perill d’incendis. 
1- Fer netejar el solar als amos i tancar el perímetre. 
2- Netejar-los l’Ajuntament, tancar-los i passar factura als amos. Si no paguen, expropiació. 
3- Que es negocie un acord, com han fet en altres llocs, i adeqüen el solar per a aparcament o 

lloc d’esbarjo. 
S’han negociat algun d’estos punts? 
 
Els he de contestar que sí. En concret i alguns, en l’última Junta de Govern, tenien llicència 
demanada d’obra i per tant s’han tirat arrere i demanaven l’ICIO . Per tant, es va instar des de la 
devolució de les taxes que van pagar en el seu moment i de l’ICIO a la neteja dels dits solars. També 
en el mateix Fora del Forat o en alguns altres solars que es poden aprofitar com a aparcament, ho 
hem fet a l’Ajuntament. No és el cas, en este precís moment, del Fora del Forat, on ja utilitzem un 
solar i amb la resta s’està continuant amb les instàncies corresponents perquè procedisquen a 
complir amb la neteja i el tancament dels solars. Alguns contesten, pocs ho fan i altres estan en 
tràmit d’execució. [Contestació de l’alcalde]. 
 
Es va fer el quatre de març una denuncia davant del SEPRONA per la contaminació d’aigües al riu 
Cervol i a la platja de Fora del Forat. El vint-i-un de març, remetérem aquesta denúncia a les 
autoritats de València, de l’estat i a l’Ajuntament. 
La pregunta és si s’ha rebut alguna informació respecte d’aquest tema. L’Associació no n’ha rebuda 
cap. I, ens informaran? 
 
L’única cosa és que després, en finalitzar el Ple, el mateix algutzil... hem tingut contestació de 
l’EPSAR referit a l’informe sobre els motius de l’alleugeriment del bombeig del sistema de 
sanejament i depuració. I respecte d’aquest punt que... després els faré entrega a l’Associació. 
[Contestació de l’alcalde]. 
 
Al final del passeig de Sant Pere (cafè Vilet) hi havia dos arbres i una palmera, que no feien cap 
nosa, feien ombra i captaven CO2. Per què no s’han replantat? Pensen fer-ho o primer són les 
taules? 

 
Dins de l’estructura de remodelació del passeig s’ha cregut no convenient posar-los en eixe 
punt.[Contestació de l’alcalde]. 
 
Al Ple de març es va preguntar, al mateix Fora del Forat, pels pins i les palmeres de la part de Fora 
del Forat a l’extrem de la vorera del riu i pròximament pregunten vostés: Quan es plantaran? 
 
Els pròxim dies es procedirà a la remodelació d’aquell espai.[Contestació de l’alcalde]. 
 
Al passeig de Colom s’han fet molts clots, esperàvem que alguns servirien per a soterrar els 
contenidors de residus urbans i pregunta: Per què no els han soterrat? 
 
No es contemplava en el projecte del passeig marítim esta instal·lació i per això, pel cost i per... 
d’alguna manera la solució que se li dóna al que és la plaça de Sant Telm, de moment no s’han 
posat. [Contestació de l’alcalde]. 
 
El pàrquing del Pilar. Pregunta per la sentència de demolició o de la part il·legal del dit pàrquing, de 
fer complir la sentència.  
 
Prescriure no prescriu i, per tant, en el seu moment, s’hauria d’executar aquesta 
sentència.[Contestació de l’alcalde]. 
 
Quant a les obres del port que estan aturades des de  fa molt temps. La Generalitat, per part de la 
Generalitat,  la plataforma “Salvem el Port” no ha estat informada i el Partit  Popular de Vinaròs 
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creiem que tampoc ho ha fet públicament. És parla molt però s’informa poc. Ens podria informar a la 
ciutadania per què estan aturades? 
 
Doncs... lògicament apareix des de fa molts anys, “remodelación puerto, lonja pesquera, etc. etc.”, 
però que en moltes altres coses eixos pressupostos de la Generalitat desgraciadament o 
malauradament al poble de Vinaròs no es materialitzen. Suposem que en este, en l’altre o en els 
anteriors que hi ha hagut eixes partides no s’han gastat i lògicament s’han repetit reiteradament en 
els pressupostos de la Generalitat, sense executar-se, menys el que s’ha executat fins ara i que ve 
ocupant la part tècnica l’empresa ESCAL en el projecte CASTOR.[Contestació de l’alcalde]. 
 
Una última pregunta és que s’interessa l’Associació de Veïns Migjorn... quan vénen a Vinaròs polítics 
o gent de l’administració central, als del Partit Popular no se’ls veu de vegades, tanmateix quan es 
munten inauguracions fantasmes o simplement preses de pèl, per què va l’equip de govern? Fer el 
tanoca és fer el joc als que no respecten les regles del joc democràtic. 
 
Jo crec que són... es comunica a l’Ajuntament quan ve algun càrrec o quan ve algun conseller i 
lògicament s’hi assistix. Quan es comunica, es comunica als regidors i lliurement assistixen els que 
volen, i evidentment l’alcalde, jo crec que té el deure d’assistir-hi. [Contestació de l’alcalde]. 
 
En tallar la gespa amb “filet” al voltant dels arbres, també es talla la circulació de la saba, més d’un 
arbre ha mort, altres no creixen. Per què els jardiners no tenen més cura? 
 
Se’ls ha passat el missatge. En el seu moment l’Associació Migjorn ho va fer palés i continuaré dient-
ho en eixe sentit o que es pose la protecció als arbres perquè no ocórrega.[Contestació de l’alcalde]. 
 
Bona nit a tots, que mengen bones mones i bones farinades. No malgasten el ciri , la processó no 
s’acaba el vint-i-dos de maig de 2011. 
 
Sr. Alcalde: Més preguntes? 
Agutzil, són la contestació per escrit de les preguntes que em va formular el BLOC nacionalista en la 
passada... 
Més preguntes? 
 
Un ciutadà: Puc fer-ne jo una? 
 
Sr. Alcalde: Un moment, que hi ha preguntes per part del Partit Popular. 
 
Sr. Luis Gandia: Sí. Primer que res, un prec. En el punt número dos de l’ordre del dia, s’ha donat 
compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia del mes de març. Simplement, el Partit Popular 
anuncia al plenari, perquè conste en l’acta, que el Partit Popular presentarà un recurs de reposició 
contra un decret de data dos de març de 2011 que conté eixa llista. 
I ara sí. Les preguntes, Sr. Alcalde, són molt curtes.  
Tot el que ha dit vosté de la Generalitat ja ho sabíem, ja ho vam demanar i el Partit Popular va 
recolzar-ho votant a favor eixa moció, les preguntes són: 
Si vostés reclamaran amb la mateixa insistència i la mateixa força al govern central la futura A-68 i la 
millora de la 232, o no s’atreviran? 
Si s’atreviran o no s’atreviran a presentar una moció reclamant al govern central que la 340, la N-340, 
tinga els terminis i no estiga abandonada l’obra com està ara.  
La pregunta és si s’atreviran o no s’atreviran vostés a presentar una moció per a reclamar al govern 
central la millora de la carretera N-238 a Ulldecona. 
La pregunta és si s’atreviran o no s’atreviran a reclamar al govern central la construcció de la 
comissaria que té els terrenys cedits des de fa tres anys i allí estan criant herbes. 
La pregunta és si vostés s’atreviran o no s’atreviran a reclamar al govern central la millora o la 
construcció dels espigons que va prometre el subdelegat del govern,amb vosté al costat, en 
campanya electoral, la del 2007, per valor de més de vint milions d’euros. 
La pregunta és si s’atreviran o no s’atreviran vostés a demanar els trens de rodalies. 
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La pregunta és si s’atreviran o no s’atreviran vostés a reclamar al govern central que complisca el 
projecte ambiental de Sòl del Riu aprovat l’any 2003 amb govern del Partit Popular a Madrid. 
La pregunta és si vostés s’atreviran o no s’atreviran a reclamar al govern central la protecció de la 
costa, en lloc de fer pagar als veïns la protecció. 
I després, referent a les obres de la Generalitat, unes preguntes que ja vam fer en un anterior Ple i 
que vosté no ens va contestar.  
És cert que el col·legi Jaume I, l’anterior núm. 5, encara no s’ha iniciat però, vosté pot dir fa quants 
mesos ha cedit els terrenys? Perquè no són massa. 
O, quan vosté ha posat en disposició de la Generalitat els terrenys del Vilaplana? Perquè vostés han 
estat set anys o vuit anys... ja porten vostés, i pràcticament ha sigut ara al final. 
O si, per exemple, en la seua gestió considera normal que en el mes de novembre es gasten 
quaranta mil euros arreglant una rotonda en Pablo Picasso i Pius XII i a penes quatre mesos després 
la rotonda s’haja desfet. 
Les preguntes eren estes, el que falta de la Generalitat ja ho sabem i nosaltres ho vam recolzar.  
La pregunta és: tindrem nosaltres l’oportunitat de recolzar-lo a vosté davant de les reclamacions que 
ha de fer com alcalde de Vinaròs al govern central? 
 
Sr. Alcalde: Li contestaré per escrit en el pròxim Ple. 
Més preguntes? 
S’alça la sessió.” 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 21.30 hores del dia que consta a l’encapçalament, de la qual cosa, com a 
secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  

 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 

 
 
 

 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 


