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13/2011 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE JULIOL 
DE 2011.- 
 
A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 28 de juliol de 2011, es reuneixen, en primera convocatòria, al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. Juan Bta. Juan Roig, 
assistit pel secretari Jordi Romeu Granados i l’interventor municipal, Sr. Sr. Andrés V. García García, 
i els següents senyors regidors: 
 
PP 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL 
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
JUAN AMAT SESÉ 
LUIS S. ADELL PLA 
CARLA MIRALLES CASTELLÁ 
JOSÉ RAMÓN TÁRREGA ESTELLER 
PSOE 
JORGE ROMEU LLORACH 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
ANA ROSA ESCUIN FERRER 
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ AGUILAR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
GUILLERMO ALSINA GILABERT 
BLOC 
DOMÉNEC FONTANET I LLATSER 
JORDI MOLINER CALVENTOS 
PVI 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
ESQUERRA 
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU 
 
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 11-06-11 I 28-06-
11.- Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 11-06-
11 i 28-06-11, 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 11-06-
11 i 28-06-11. 
 
 
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 
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decrets dictats per l’alcalde corresponents al mesos de maig i juny de 2011, així com els incorporats 
com annex. 
 
3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET DE DELEGACIÓ EFECTIVA DE LA PRESIDÈNCIA DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES.- Es dóna compte del decret de l’Alcaldia de data 6 de juliol de 2011, 
de delegació efectiva de la Presidència de les Comissions Informatives: 
 
“DECRETO DE LA ALCALDÍA 
 
Vinaròs, 6 de julio de 2011 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 125 del RD 2568/86 de 28 de noviembre y a propuesta de las 
respectivas Comisiones Informativas 
 
RESUELVO 
 
Primero.- Delegar la presidencia efectiva de las Comisiones Informativas del modo que se dirá: 

Área de Infraestructuras Juan Bta. Juan Roig 
Área de Economía, Educación y Deportes Luís S. Adell Pla 
Área Gubernativa Amparo Martínez Albiol 
Área Social Carla Miralles Castellá 

 
Segundo.- Fijar como día y hora de celebración de la sesión ordinaria de cada una ellas: 

Área de Infraestructuras 1er Martes 13.00 
Área de Economía, Educación y Deportes 1er Miércoles 13.00 
Área Gubernativa 2º Martes 13:00 
Área Social 2º Miércoles 13:00 
 

Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución al primer Pleno que celebre la Corporación.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 
 
 
4.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET DE FIXACIÓ DE NOVA HORA DE CELEBRACIÓ DE LES 
SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Es dóna compte del decret de 
l’Alcaldia de data 19 de juliol de 2011, de fixació de nova hora de celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local: 
 
“DECRETO DE LA ALCALDÍA 
 
Vinaròs, 19 julio de 2011 
 
El art. 112.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, señala que corresponde al Alcalde fijar mediante Decreto el día y hora en que debe 
celebrarse sesión ordinaria por la Comisión de Gobierno, actual Junta de Gobierno Local. 
 
Vista la propuesta, aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 
15 de julio de 2011, sobre el cambio de hora de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
En uso de las facultades que me confiere la normativa citada, 
 
RESUELVO: 
 

Primero.- Fijar como nueva hora de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno Local los viernes a las 13,00 horas. 

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
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Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 
 
 
5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL SEGON 
TRIMESTRE DE 2011.- D’acord amb el que estableix la base 44ª de les del vigent Pressupost 
Municipal en relació al que disposa l’article 207 del Texte Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Local, es dóna compte de l’execució comptable del segon trimestre de 2011. 
 
6.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ I LA TRESORERIA SOBRE EL 
GRAU D’ACOMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT.- Es dóna compte de l’informe de 
la Intervenció i la Tresoreria sobre el grau d’acompliment de la Llei de Morositat: 
 
“INFORME CONJUNTO DE INTERVENCIÓN/TESORERIA 
 
La Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2011 de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su 
 artículo 4 establece: 
 
“Morosidad de las Administraciones Públicas... 
...3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de 
las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 
 
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes...” 
 
El artículo 5.4. de la mencionada norma establece: 
”La intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad 
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en al artículo anterior, una relación de facturas o 
documentos justificativos al respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su 
anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestos la ausencia de tramitación 
de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y 
documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación...” 
 
En cumplimiento de lo indicado, la Intervención y la Tesorería municipal 
 
INFORMAN: 
 
PRIMERO: Que de los datos obrantes en la Contabilidad municipal se desprende la existencia de 
facturas o justificantes de pago que, habiendo sido validados por el órgano gestor, no han sido objeto 
de tramitación en plazo, por no existir crédito suficiente 
 

 NOMTERCERO NUMFACTUR FechaFact ImporteFactura
  A   
V EXCAVACIONES JIRES SL A-43 07-abr-11 8.788,64 
V EXCAVACIONES JIRES SL A-44 07-abr-11 24.058,28 
V EXCAVACIONES JIRES SL A-45 07-abr-11 3.851,52 
V EXCAVACIONES JIRES SL A-52 07-abr-11 1.964,70 
V EXCAVACIONES JIRES SL A-66 06-may-11 440,14 
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V EXCAVACIONES JIRES SL A-70 06-may-11 5.748,96 
V GUERIN SA 27859 28-abr-11 4.138,65 

 
 
SEGUNDO: Que de los datos obrantes en la Contabilidad municipal se desprende la existencia de 
facturas o justificantes de pago que, habiendo sido validados por el órgano gestor, no han sido objeto 
de tramitación en plazo, por pertenecer al ejercicio 2010. 
 
 

CODEST 
TRAM 

 
NOMTERCERO Nº fra. 

FechaFac 
t DescFact 

 
Importe 

cod.fra
. 

 
R 

IBERDROLA 
GENERACION SAU 53379

07/09/201
0

Consumo Avda. 
Libertad, 22

 
468,7246590

 
TERCERO: Que de los datos obrantes en la Contabilidad municipal se desprende la existencia de 
facturas o justificantes de pago que habiendo sido objeto de reconocimiento de la obligación que 
justifican no han sido pagadas dentro del plazo legalmente establecido, según detalle: 
 
 

 

FACTURAS CONTABILIZADAS PENDIENTES DE PAGO A 30 DE JUNIO DE 2011
   Demora hasta 

30d. 
Demora entre 31- 
90d. 

Demora entre 91- 
180d. 

APLI.PRESUP. NºFact Importe Nº fras. Importe Nº fras. Importe Nº fras. Importe
2011/10/920/2210

3
 

2 
 

0,03 0 0,00 2 0,03 
 

0 0,00
2011/10/920/2220

1
 

1 
 

0,06 0 0,00 0 0,00 
 

1 0,06
2011/10/920/2260

1
 

1 
 

533,63 1 533,63 0 0,00 
 

0 0,00
2011/12/155/2270

1
 

1 
 
5752.80 1 5752.80 0 0.00 

 
0 0.00

2011/14/170/2270
0
 

1 
 
7207.35 1 7207.35 0 0,00 

 
0 0,00

2011/17/324/2269
9
 

4 
 

83,17 0 0,00 4 83,17 
 

0 0.00
 
Total general 

 
10 

13577.0
4 3

13493.7
8 6 83.20 

 
1 0.06

 
 
El interventor. Andrés V. García García .LaTesorera acctal. Rosa Mª Beltrán Ferré. 
 
Vinaròs, 18 de julio de 2011.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de la Corporació, queda assabentat. 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2010.- Atés el dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea Econòmica, Educació i Esports de data 22 de juliol de 2011. 
 
Atesa l’informe d’Intervenció nº 36/2011 de data 29 d’abril de 2011. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda de data 15 de juliol de 2011: 
 
“ERNESTO MOLINOS REDÓ, Regidor de la comissió d’hisenda i especial de comptes, d’aquesta 
Corporació, vist l’expedient d’aprovació inicial del Compte General de l’exercici 2010, finalitzar el 
termini per a presentar reclamacions, elevo a la referida comissió, i posterior aprovació pel Ple de la 
Corporació, la següent 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER: Aprovació del Compte General de l’exercici 2010. 
 
SEGON: Remissió a la Sindicatura de Comptes.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 20 vots a favor (11 vots PP, 6 vots PSOE-PSPV, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció 
(ESQUERRA). 
 
 
8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA BASE 29 D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’ANY 2011.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Económica, 
Educació i Esports de data 22 de juliol de 2011. 
 
Atesa l’informe d’Intervenció nº 60/2011 de data 15 de juliol de 2011. 
 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda de data 15 de juliol de 2011: 
 
“ERNESTO MOLINOS REDO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vinaròs, RESULTANDO, 
que en fecha 11 de junio de 2011 fue constituida la nueva Corporación municipal para la legislatura 
2011-2015, 
VISTO, que en sesión plenaria de fecha 28 de junio de 2011 se aprobaron las nuevas retribuciones 
para aplicar en la presente legislatura, 
VISTO, que en la Base de ejecución del presupuesto 29, establece: “Los concejales devengarán 
retribuciones por dedicación exclusiva o por las asistencias de acuerdo con lo establecido en el 
acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Vinaròs de 9 de marzo de 2010”, 
VISTO: El informe de la Intervención municipal de 15 de julio de 2011, 
 
Se propone a la Comisión de Hacienda y posteriormente al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente 
 
ACUERDO: 
 
Primero.- Modificación de la Base 29 de ejecución del presupuesto de 2011, la cual quedará 
redactada en los siguientes términos: 
 
“ Los concejales devengarán retribuciones por las asistencias de acuerdo con lo establecido en el 
acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Vinaròs de 28 de junio de 2011”, 
 
Segundo.- Exponer al público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de 15 dias, tal y como establece el artículo 169.1 del RDL 2/2004 que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, para que los interesados puedan presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 
 
Si en dicho plazo no se presentan reclamaciones se entenderá el expediente definitivamente 
aprobado; en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolver. 
 
Tercero.- Una vez aprobada la modificación, se publicará el texto íntegro en el Boletín oficial de la 
Provincia, y se remitirá copia a la Administración de la Comunidad Autónoma.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 11 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (6 vots PSOE-PSPV, 2 vots BLOC, 1 vot PVI i 1 
vot ESQUERRA). 
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9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea 
Econòmica, Educació i Esports de data 22 de juliol de 2011. 
Atesa l’informe d’Intervenció nº 62/2011 de data 19 de juliol de 2011. 
Atesa la proposta del regidor d’Hisenda de data 19 de juliol de 2011: 
 
 “D. ERNESTO MOLINOS REDÓ, Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento Vista la necesidad de 
tramitar la presente modificación de la Ordenanza de Recogida de Basuras para poder financiar la 
prestación del Servicio Público obligatorio que con tal fin presta el Ayuntamiento. 
 
Vista la Providencia de la Alcaldía ordenando la tramitación del expediente de modificación. 
Considerando lo establecido en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que establece los costes del servicio como la referencia para la determinación 
de la cuota tributaria. 
 
Visto el informe técnico-económico emitido por la Intervención municipal, en el cual se determinan 
los costes de prestación del servicio, así como el índice de cobertura financiera que produce la 
modificación de la Ordenanza. 
 
Visto el informe de la Intervención Municipal nº 62/2011. 
 
A la Comisión Informativa de Economía, Educación y Deportes, para su posterior elevación a Pleno, 
propongo la adopción del siguiente 
 
ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 2º de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Recogida de basuras en los términos que se reproducen: 
 
Donde dice : 
 
“Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de 
recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades 
industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios. 
 
2.- A tal efecto se consideran basuras los desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la 
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos peligrosos o 
cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de 
seguridad.” 
 
Debe modificarse con el contenido que sigue: 
 
“Artículo 2º.- Hecho imponible. 
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de 
recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades 
industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios; así como la recogida de la basura 
domiciliaria de viviendas y almacenes de uso particular en el término municipal de Vinaròs. 
 
2.- A tal efecto se consideran basuras los desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la 
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos peligrosos o 
cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de 
seguridad.” 
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SEGUNDO: Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Recogida de basuras en los términos que se reproducen: 
 
Donde dice : 
 
“Artículo 4º.- Cuantía. 
 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local que se determinará en función 
de la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo. 
 
TIPO DE VIVIENDA O LOCAL EUROS 
• Establecimientos y locales no comprendidos en los apartados siguientes.. 44,38 € 
• Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares..................................... 69,47 € 
• Fábricas........................................................................................................ 96,48 € 
• Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías ........ 79,11 € 
• Cafés, bares................................................................................................ 135,07 € 
• Fondas y hoteles de 1 y 2 estrellas ............................................................ 135,07 € 
• Restaurantes de 1 y 2 tenedores................................................................. 135,07 € 
• Pubs y discotecas ........................................................................................173,66 € 
• Hoteles de más de 2 estrellas ..................................................................... 173,66 € 
• Restaurantes de mas de 2 tenedores ...........................................................173,66 € 
• Supermercados y grandes superficies de hasta 500 m2..............................160,79 € 
• Supermercados y grandes superficies de 501 a 2000 m2............................546,71 € 
• Supermercados y grandes superficies de 2001 a 3000 m2..........................803,99 € 
• Supermercados y grandes superficies de más de 3000 m2 ......................1061,26 € 
 
Debe modificarse con el contenido que sigue: 
 
“Artículo 4º.- Cuantía. 
 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local que se determinará en función 
de la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo. 
 
TIPO DE VIVIENDA O LOCAL EUROS 
• Viviendas o almacenes de uso particular....................................................... 38,00 € 
• Establecimientos y locales no comprendidos en los apartados siguientes.... 44,38 € 
• Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares ..................................... 69,47 € 
• Fábricas......................................................................................................... 96,48 € 
10 
• Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías ........ 79,11 € 
• Cafés, bares................................................................................................. 135,07 € 
• Fondas y hoteles de 1 y 2 estrellas ............................................................. 135,07 € 
• Restaurantes de 1 y 2 tenedores.................................................................. 135,07 € 
• Pubs y discotecas ........................................................................................173,66 € 
• Hoteles de más de 2 estrellas ..................................................................... 173,66 € 
• Restaurantes de mas de 2 tenedores ............................................................173,66 € 
• Supermercados y grandes superficies de hasta 500 m2...............................160,79 € 
• Supermercados y grandes superficies de 501 a 2000 m2............................546,71 € 
• Supermercados y grandes superficies de 2001 a 3000 m2..........................803,99 € 
• Supermercados y grandes superficies de más de 3000 m2 ......................1061,26 €” 
 
 
TERCERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Recogida de basuras en los términos que se reproducen: 
 
Donde dice : 
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“Articulo 6º.- Normas de gestión. 
 
1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la tasa 
los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula presentando al efecto la correspondiente 
declaración de acta y la autoliquidación realizada en la forma y modo que indique el Ayuntamiento 
por la cuota correspondiente a los trimestres que falten para finalizar el ejercicio. A tal efecto se 
dividirán la cuota anual por cuatro trimestres. 
 
2.- Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los 
datos figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se halla efectuado la 
declaración.” 
 
Debe modificarse con el contenido que sigue: 
 
“Artículo 6º.- Normas de gestión. 
 
1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la tasa 
los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula presentando al efecto la correspondiente 
declaración de acta y la autoliquidación realizada en la forma y modo que indique el Ayuntamiento 
por la cuota correspondiente a los trimestres que falten para finalizar el ejercicio. A tal efecto se 
dividirán la cuota anual por cuatro trimestres. 
 
2.- Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los 
datos figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se halla efectuado la 
declaración. 
 
3.- El Ayuntamiento aprobará un padrón o censo de contribuyentes que incluirá el detalle del sujeto 
pasivo y la deuda que se devengue. 
 
4.- Cuando se tenga conocimiento de la existencia de variaciones en el censo o padrón, se producirá 
la aprobación de la modificación del mismo. 
 
5.- La liquidación del impuesto podrá prorratearse por trimestres completos, computados a partir de 
la inclusión del sujeto pasivo el padrón o censo aprobado; que deberá ser objeto de notificación, que 
determinará el plazo de pago de la misma (artículo 20 del Reglamento General de Recaudación)” 
 
CUARTO.- Como consecuencia de la modificaciones anteriores, la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa de Recogida de Basuras, que entrará en vigor el día siguiente al que se produzca su 
publicación definitiva en el B.O.P., quedará redactada en los términos que siguen: 
 
“2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA 
 
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. 
 
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y de conformidad con el artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales se establece la tasa por RECOGIDA DE BASURAS. 
 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de 
recogida de basuras de alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades 
industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios; así como la recogida de la basura 
domiciliaria de viviendas y almacenes de uso particular en el término municipal de Vinaròs. 
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2.- A tal efecto se consideran basuras los desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la 
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos peligrosos o 
cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de 
seguridad. 
 
Artículo 3º.- Sujetos pasivos. 
 
1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se 
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria propietarias de las viviendas y locales. 
 
2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente el inquilino de las 
viviendas o locales con independencia de que se pueda repercutir sobre ellos la cuota por parte del 
contribuyente. 
 
Artículo 4º.- Cuantía. 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local que se determinará en función 
de la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo. 
 
TIPO DE VIVIENDA O LOCAL EUROS 
• Viviendas o almacenes de uso particular....................................................... 38,00 € 
• Establecimientos y locales no comprendidos en los apartados siguientes.... 44,38 € 
12 
• Bancos, cines, estaciones de autobuses y similares ..................................... 69,47 € 
• Fábricas......................................................................................................... 96,48 € 
• Almacenes de frutas, verduras tiendas de ultramarinos y carnicerías ........ 79,11 € 
• Cafés, bares................................................................................................. 135,07 € 
• Fondas y hoteles de 1 y 2 estrellas ............................................................. 135,07 € 
• Restaurantes de 1 y 2 tenedores.................................................................. 135,07 € 
• Pubs y discotecas ........................................................................................173,66 € 
• Hoteles de más de 2 estrellas ..................................................................... 173,66 € 
• Restaurantes de mas de 2 tenedores ............................................................173,66 € 
• Supermercados y grandes superficies de hasta 500 m2...............................160,79 € 
• Supermercados y grandes superficies de 501 a 2000 m2............................546,71 € 
• Supermercados y grandes superficies de 2001 a 3000 m2..........................803,99 € 
• Supermercados y grandes superficies de más de 3000 m2 ......................1061,26 € 
 
Artículo 5º.- Devengo 
 
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la 
prestación de servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del 
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basura 
domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los 
contribuyentes sujetos a la tasa. 
 
2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán desde el primer 
día de cada trimestre natural. Las bajas se reflejarán en el padrón desde el primero de enero del año 
siguiente al que se produzcan. 
 
Artículo 6º.- Normas de gestión. 
 
1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la tasa 
los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula presentando al efecto la correspondiente 
declaración de acta y la autoliquidación realizada en la forma y modo que indique el Ayuntamiento 
por la cuota correspondiente a los trimestres que falten para finalizar el ejercicio. A tal efecto se 
dividirán la cuota anual por cuatro trimestres. 
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2.- Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los 
datos figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se halla efectuado la 
declaración. 
 
3.- El Ayuntamiento aprobará un padrón o censo de contribuyentes que incluirá el detalle del sujeto 
pasivo y la deuda que se devengue. 
 
4.- Cuando se tenga conocimiento de la existencia de variaciones en el censo o padrón, se producirá 
la aprobación de la modificación del mismo. 
 
5.- La liquidación del impuesto podrá prorratearse por trimestres completos, computados a partir de 
la inclusión del sujeto pasivo el padrón o censo aprobado; que deberá ser objeto de notificación, que 
determinará el plazo de pago de la misma (artículo 20 del Reglamento General de Recaudación) 
 
Artículo 7º.- Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL.- 
La presente ordenanza fiscal se aprobó en Pleno de fecha .................. y ha entrado en vigor el 
día ..............., permaneciendo en vigor en tanto no sea derogada total o parcialmente. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- 
A la entrada en vigor de esta Ordenanza, se entenderán derogados automáticamente todos los 
acuerdos aprobados con anterioridad y que sean contrarios a la misma.” 
 
QUINTO.- Que el presente Acuerdo se exponga al público en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días, al efecto de dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como su remisión al 
B.O.P. y a uno de los diarios de mayor difusión de la provincia para la publicación 
del anuncio de exposición. 
 
El presente quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, en caso de que 
no se presenten alegaciones en el plazo de exposición pública.” 
 
**** 
Vista l’esmena presentada pel grup municipal socialista de data 28 de juliol de 2011: “Esmena 
d’adició: Ordenança Taxa recollida d’escombreries. 
 
Article 3 
“Estaran exempts les persones jubilades majors de 65 anys i els aturats que porten més d’un any en 
aquesta situació”. 
*** 
Per part del grup municipal socialista es demana la retirada del punt de l’ordre del dia per tal que 
siguen incorporats els informes corresponents a la seua esmena. L’Alcaldia pregunta al secretari si 
l’expedient inclòs a l’ordre del dia es troba complet. El secretari manifesta que sí, que l’expedient 
original es troba complet. A la vista de l’anterior, l’alcalde indica que no retira el punt de l’ordre del 
dia. 
 
*** 
Durant el debat, el regidor Jordi Romeu demana conste en acta el següent: 
 
“SR. ROMEU.- Jo no sóc economista, evidentment sóc professor, a molta honra, però el que jo no 
admeto és que d’un economista, en este saló de plens i demano que es ratifique, que es ratifique, i 



 

11/35 

que siga nota literal per part de la Secretaria General és que el dia 11 de juny en l’acta de arqueig no 
hi havia més de 6 milions d’euros, el senyor Molinos ha dit que no els trobava i això és molt greu, i 
aleshores demano que ho retire o emprendré les acciones legals pertinents.” 
 
*** 
Sotmesa l’esmena a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la proposta 
d’acord anterior, amb 7 vots a favor (6 vots PSOE-PSPV i 1 vot PVI), 13 vots en contra (11 vots 
PP i 2 vots BLOC) i 1 abstenció (ESQUERRA) 
 
*** 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 11 vots a favor (PP) i 10 vots en contra (6 vots PSOE-PSPV, 2 vots BLOC, 1 vot PVI i 1 
vot ESQUERRA). 
 
10.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REGIDORS REPRESENTANTS PER A FORMAR PART 
DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES NO UNIVERSITARIS SOSTINGUTS AMB FONS 
PÚBLICS.- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 13 de juliol de 2011. 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 7 de juliol de 2011: 
 
“PROPOSTA DE LA ALCALDÍA 
 
Visto el acuerdo núm. 4 adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de 28 de junio de 2011, 
por el que, entre otros, se designan a concejales de este Ayuntamiento como representantes de este 
Ayuntamiento para formar parte de los Consejos Escolares de los centros no universitarios. 
 
Vista la necesidad de reestructurar la designación de los representantes de este Ayuntamiento para 
formar parte de los Consejos Escolares adoptada por el Pleno de la Corporación en fecha 28 de 
junio de 2011 
 
El Alcalde-Presidente propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Designar como representantes de este Ayuntamiento para formar parte de los Consejos 
Escolares de los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos a los concejales que a 
continuación se relacionan: 
 
- C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Misericordia: LUIS GANDÍA QUEROL 
- C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Asunción: ELISABET FERNÁNDEZ MILLÁN 
- C.E.I.P. San Sebastián: JORDI MOLINER CALVENTOS 
- C.E.I.P. Manuel Foguet: DOMÉNEC FONTANET I LLATSER 
- C.E.I.P. Jaume I: AMPARO D. MARTÍNEZ ALBIOL 
- I.E.S. Leopoldo Querol: JUAN AMAT SESÉ 
- I.E.S. José Vilaplana: Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
- C.P. de Educación Especial “Baix Maestrat”: MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
- Centro de Formación de Personas Adultas FPA: LUIS S. ADELL PLA 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 
Tercero.- Facultar a la Alcaldía para que, en ejecución de lo aquí acordado, pueda suscribir la 
documentación necesaria al respecto.” 
 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord 
anterior, amb 14 vots a favor (11 vots PP, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 7 abstencions (6 abstencions 
PSOE-PSPV i 1 abstenció ESQUERRA). 
 
 
11.- PROPOSTA DE REPARTIMENT DEL FONS SOCIAL PER A L’ANY 2010.- Atés el dictamen de 
la Comissió Informativa de l’Àrea Governativa de data 12 de juliol de 2011. 
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Atesa la proposta del regidor de recursos humans i noves tecnologies de data 12 de maig de 2011: 
 
“PROPOSTA DEL REGIDOR DE RECURSOS HUMANOS I NOVES TECNOLOGIES 
 
En relació amb la proposta presentada per la Comissió Mixta, formada per membres de la Junta de 
Personal i Comité d’Empresa, de repartiment del Fons d’Ajuda Social. Considerant el disposat en 
l’art. 11 dels annexos del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral i l’Acord de Relacions laborals del 
Personal funcionari (2005-2006) referent a les subvencions sanitàries. 
 
Sent que en Pressupost hi ha consignat l’import corresponent al Fons d’Ajuda Social per al conjunt 
de personal laboral i funcionari. 
 
La regidoria de Recursos Humans proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de repartiment del Fons social presentada per la Comissió Mixta 
formada per membres de la Junta de Personal i del Comité d’Empresa. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les quantitats acordades.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
12.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DESERTA DE LA TERCERA CONVOCATÒRIA DE LES 
AUTORITZACIONS D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT 
AGUSTÍ DE VINARÒS (EXPT. GENERALS 06/11).- Atés el dictamen de la Comissió Informativa de 
l’Àrea Governativa de data 12 de juliol de 2011. 
 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2011: 
 
“PROPOSTA ALCALDIA 
 
En relació amb l’expedient de contractació relatiu a la TERCERA CONVOCATÒRIA DE LES 
AUTORITZACIONS D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ 
DE VINARÒS (EXP. GENERALS 06/11), el qual va ser aprovat per acord del Ple de la Corporació, 
de data 26 d’abril de 2011. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 58, data 10 de maig de 2011, es va publicar 
l’anunci licitació per a la presentació d’ofertes de les empreses interessades en participar en el 
procediment. 
 
Sent que, durant el termini de presentació d’ofertes (de l’11 al 25 de maig de 2011), no s’ha presentat 
cap oferta. 
 
Donat que, la Clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la licitació, en part, indica 
el següent: 
 
“ (...) 
Per al supost de quedar llocs vacants una vegada realitzada l’adjudicació, aquests podran ser 
adjudicats directament, durant el termini d’un any des de la data de l’adjudicació de les parades 
objecte de la present licitació. Amb aquesta finalitat se seguiran les següents directrius: 
a) Cada persona, física o jurídica, podrà demanar un màxim d’una parada o dos consecutives. 
b) El preu d’adjudicació serà el de licitació. 
c) L’adjudicació de llocs es realitzarà per ordre de petició, sempre que vaja acompanyada, en tot cas, 
dels certificats de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i 
l’abonament del 5 per cent del preu de licitació en concepte de garantia definitiva, i el compromís 
d’assumir la totalitat d’obligacions que corresponen als venedors derivades dels plecs de clàusules 
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administratives i tècniques. L’ordre de petició es considerarà des del moment que la documentació 
anterior estiga completa. 
d) El Ple de la Corporació realitzarà l’adjudicació, a partir de la qual se seguiran la resta de tràmits 
generals establerts en aquest plec i, en particular, aquells que fan referència a la formalització de la 
relació i l’abonament del preu d’adjudicació.” 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent: 
 
1. 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 
B Peix i marisc 31, 32, 36 
C Fruites i verdures 8,11, 15 
E Bar- Cafeteria (*) 42 
F Quiosc premsa 41 
 
2. Tramitar l’adjudicació del llocs de venda del mercat municipal Sant Agustí de Vinaròs, d’acord amb 
el previst en la clàusula 12 de Plec de Clàusules Administratives, aprovat pel Ple de la Corporació en 
data 26 d’abril de 2011.” 
 
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior. 
 
 
13.- DESPATX EXTRAORDINARI.- 
DE 1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA VINARÒS SOBRE L’ACCIÓ 
CONJUNTA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A L’AJUT DE LA 
COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT A L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DAVANT L’ACTUAL 
CONJUNTURA ECONÒMICA.- El Sr. Batalla justifica la urgència de la moció presentada en la difícil 
situació econòmica actual. Sotmesa a votació la urgència, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda aprovar-la. 
 
*** 
Atesa l’esmena presentada a la moció pel grup municipal PVI: 
 
“ESMENA A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA VINARÒS SOBRE 
L’ACCIÓ CONJUNTA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A L’AJUT A LA 
COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT A L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DAVANT L’ACTUAL 
COJUNTURA ECONÓMICA 
 
Mª Dolores Miralles Mir, com a portaveu del grup municipal del Partit de Vinaròs Independent, en 
aplicació del ROF presenta la següent esmena a la moció presentada pel grup municipal 
d’ESQUERRA VINARÒS sobre L’ACCIÓ CONJUNTA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL PER A L’AJUT A LA COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT A L’ENSENYAMENT 
OBLIGATORI DAVANT L’ACTUAL COJUNTURA ECONÓMICA. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Som conscients de les mancances que pateixen moltes famílies de Vinaròs, per la greu crisi 
econòmica. Moltes d’elles a dia d’avui es troben sense feina, a l’atur, i moltes no estan reben cap 
tipus de prestació social. 
 
Per aquest motiu demanem que una part d’aquest diners se li donen a Càritas Diocesana Vinaròs 
perquè som coneixedors de la gran labor social que porta a terme el nostre municipi. 
 
TEXT DE L’ESMENA 
 



 

14/35 

Que el punt 2 de la moció quede redactat de la següent manera: 
 
“Segon.- Iniciar els tràmits per a destinar aquest 110.100 euros a ajuts a la compra de llibres de text i 
a Càritas Diocesana Vinaròs.” 
 
Sotmesa l’esmena a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la proposta 
d’acord anterior, amb 8 vots a favor (6 vots PSOE-PSPV, 1 vot ESQUERRA i 1 vot PVI) i 13 vots en 
contra (11 vots PP i 2 vots BLOC). 
 
*** 
 
Atesa l’esmena presentada a la moció pel grup municipal BLOC: 
 
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ 
 
Domènec Fontanet i Llàtser, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOCCOMPROMÍS en 
l'Ajuntament de Vinaròs, en aplicació del ROF, proposa incloure la següent esmena de substitució a 
la proposta de la MOCIÓ SOBRE L'ACCIÓ CONJUNTA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL PER A L'AJUT A LA COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT A L'ENSENYAMENT 
OBLIGATORI DAVANT L'ACTUAL CONJUNTURA ECONÒMICA. 
 
SUBSTITUIR el 1er i 2on punt de la moció pel següent punt: 
 
Primer.- Iniciar els tràmits per tal que la diferència d'augment del cost de les retribucions de l'acord 
plenari de l'11 de març de 2010 amb l'acord del 28 de juny de 2011, la diferència durant els quatre 
anys de la legislatura 2011-2015, siga destinada íntegrament al departament de Benestar Social.” 
 
Sotmesa l’esmena a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la proposta 
d’acord anterior, amb 2 vots a favor (BLOC) i 19 vots en contra (11 vots PP, 6 vots PSOEPSPV, 
1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA). 
 
*** 
 
Atés el text definitiu de la moció presentada pel grup municipal ESQUERRA “MOCIÓ PER UNA 
ACCIÓ CONJUNTA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER L’AJUT A LA 
COMPRA DELS LLIBRES DE TEXT A L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DAVANT L’ACTUAL 
CONJUNTURA ECONÒMICA 
 
En Lluís Batalla Callau, portaveu del Grup Municipal ESQUERRA :de Vinaròs, en aplicació dels 
articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seva inclusió i debat del Ple Ordinari de la Ajuntament la 
següent MOCIÓ per una acció conjunta dels membres de la corporació municipal per l’ajut a la 
compra dels llibres de text a l’ensenyament obligatori davant l’actual conjuntura económica 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La situació econòmica dels Ajuntaments no és fàcil davant la davallada en els ingressos com a 
conseqüència de la greu crisi econòmica. 
 
L’Ajuntament de Vinaròs no ha escapat d’aquesta situació davant la qual s’han d’assumir decisions 
encaminades a reduir les despeses que no són prioritàries. 
 
Davant la decisió de l’equip de govern, del Partit Popular ,de retallar les percepcions assignades als 
grups i regidors municipals , sent en aquest moment de 18.350 euros al mes. 
 
Davant la reiterada alarma social de la manca de recursos econòmics, feta davant dels mitjans de 
comunicació, per part dels responsables de l’àrea econòmica de l’equip de govern. 
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Davant l’esforç d’estalvi que s’ha fet des de l’equip de govern pel que fa a les assignacions a 
regidors i grups polítics, però amb perspectives d’estalvi efectiu a mig termini. 
20 
Davant la reiterada demanda d’austeritat als diferents mitjans de comunicació dels diferents grups 
polítics, alguns d’ells demanada amb argumentació i contundència. 
 
Davant la càrrega econòmica que suposa per a molts ajuntaments assumir despeses no obligatòries, 
com són els ajuts a la compra de llibres de text a l’ensenyament obligatori . 
 
Davant les receptes contra el dèficit públic del govern central, on s’eliminen les ajudes a les famílies. 
 
Conscients del component altruïste que té la política local, i que finalment , s’està a la política per a 
realitzar un servei públic, com així ho creem, i com així ho mostren les diferents manifestacions dels 
representants del govern municipal de Vinaròs. 
 
Conscients que ningú dels que estem aquí, ho hem fet per fer dependre la nostra economía 
domèstica i familiar de la tasca que aquí realitzem. Estem en política de manera absolutament 
esinteressada i voluntària. 
 
Conscients com som des d’Esquerra, com hem dit amb anterioritat, de la necessitat de reduir 
despeses, i 
 
Finalment, conscients , sensibilitzats i responsabilitzats de manera greu, davant les hores més baixes 
que ara vénen per a moltes famílies de Vinaròs, en els moments més crítics dels darrers anys, i en el 
moment més crític de tot l’any com és el començament del curs escolar. 
 
Per tot això, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal ESQUERRA, proposo al plenari de 
l’Ajuntament els següents acords: 
 
Primer.- Iniciar els tràmits per a eliminar les assignacions tant a regidors ,grups polítics com Alcaldia, 
fins l’1 de gener de 2012, que significarà en 6 mesos un estalvi total de 110.100 euros(18.319.098 
pts). 
 
Segon.- Iniciar els tràmits per a destinar aquests 110.100 euros a ajuts a la compra de llibres de text, 
a raó de 100 euros per alumna/e, arribant a 1.101 vinarossenques i vinarossencs. 
 
Tercer.- Instar a la Generalitat Valenciana a que face efectiva la gratuïtat de l’ensenyament 
obligatori, assumint despeses que no tenen perquè assumir els ajuntaments. 
 
Quart.- Instar a la comunitat educativa, i en especial al col.lectiu docent , a la realització de material 
escolar propi sempre que siga possible, i que permeti un estalvi en la compra de menys llibres de 
text. 
 
Cinquè.- L’ Ajuntament de Vinaròs notificarà l’adopció d’aquest acord a la Conselleria d’Educació i a 
la Conselleria d’Economia, mitjançant l’entrada per registre; a més aquest acord es notificarà per 
correu certificat als principals sindicats representatius d’ensenyament, així com als diferents centres 
escolars públics i concertats de Vinaròs.” 
 
Sotmés el text de la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la 
proposta d’acord anterior, amb 8 vots a favor (6 vots PSOE-PSPV, 1 vot ESQUERRA i 1 vot PVI) i 13 
vots en contra (11 vots PP i 2 vots BLOC). 
 
 
DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA VINARÒS I 
PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE UNA EDUCACIÓ PLURILINGÜE QUE 
GARANTISCA A L’ALUMNAT VALENCIÀ LA CAPACITACIÓ EN LES DUES LLENGÜES 
OFICIALS I, COM A MÍNIM, LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN UNA LLENGUA 
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EXTRANGERA.- El Sr. Batalla justifica la urgència de la moció en que el curs escolar està pròxim a 
començar. 
*** 
S’absenta de la sessió la regidora Mª Dolores Miralles Mir. 
*** 
Sotmesa a votació la urgència, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar-la. 
*** 
S’incorpora a la sessió, la regidora Mª Dolores Miralles Mir. 
*** 
Atesa la moció presentada per conjuntament pel grup municipal Esquerra i el grup municipal 
Socialista sobre una educació plurilingüe que garantisca a l’alumnat valencià la capacitació en les 
dues llengües oficials i, com a mínim, la competència comunicativa en una llengua extrangera: 
 
“MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSPV-PSOE I ESQUERRA PER UNA 
EDUCACIÓ PLURILINGÜE QUE GARANTISCA A L’ALUMNAT VALENCIÀ LA CAPACITACIÓ EN 
LES DUES LLENGÜES OFICIALS I, COM A MÍNIM, LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN UNA 
LLENGUA ESTRANGERA. 
 
En Jorge Romeu Llorach, Portaveu del Grup Municipal Socialista i Lluís Batalla Callau, portaveu del 
Grup Municipal d’ESQUERRA de Vinaròs, en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenten per 
a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de la Ajuntament la següent MOCIÓ per una educació 
plurilingüe que garantisca a l’alumnat valencià la capacitació en les dues llengües oficials i, com a 
mínim, la competència comunicativa en una llengua estrangera. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'Estatut d'Autonomia del País Valencià, en el seu article 6.2, expressa literalment: “L'idioma valencià 
és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. 
Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament del, i en, idioma valencià”.  
 
Igualment, en el seu article 6.3, resa: “La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dues 
llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement”. 
 
La Llei d'ús i ensenyament del valencià té com un dels seus objectius bàsics “protegir la recuperació 
del valencià i garantir el seu ús normal i oficial” (article 1.2.b), i declara que al finals dels cicles 
obligatoris “els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en 
igualtat amb el castellà” (article 19.2). 
 
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que el sistema educatiu español 
s’orientarà, entre altres fins, a aconseguir la capacitació de l’alumnat per a la comunicació en la 
llengua oficial i cooficial, quan n’hi haja, i en una o més llengües estrangeres. Així mateix, atribueix a 
les administracions educatives la provisió dels recursos necessaris per a garantir l’establiment de 
programes de reforç de l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 
 
La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel que es regula el 
plurilingüisme al País Valencià, on la seua aplicació comporta l’eliminació del programes lingüístics 
que, des de fa anys, s’apliquen als centres educatius i, en particular, els programes d’ensenyament 
en valencià i d’immersió lingüística. Segons els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat 
Educativa (IVAQE), depenent de la pròpia Conselleria d’Educació, fets públics per última vegada 
l’any 2004, els programes plurilingües aplicats sobre la base dels programes d'ensenyament en 
valencià i d'immersió lingüística són els que ofereixen millors resultats en la capacitat per a aprendre 
una llengua estrangera, de la mateixa manera que són els únics que garanteixen un domini efectiu 
del valencià, tal i com exigeixen les lleis en vigor. 
 
Així, des de 2004 no coneixem, per tant, cap avaluació del funcionament dels programes lingüístics. 
Així i tot, la Conselleria impulsa uns programes plurilingües experimentals i, amb aquest decret, 
generalitzats a tot el sistema a partir de 2012, sense tindre en compte els resultats dels programes 



 

17/35 

lingüístics actuals. L’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l'aprenentatge de totes tres 
llengües siga introduït amb criteris científics i educatius, segons allò que la psicolingüística diu sobre 
l'aprenentatge de les llengües: immersió en les llengües minoritzades, assoliment de la 
lectoescriptura primer en les llengües minoritzades i després en la resta. Aquesta és l'única forma 
avaluada de garantir l'aprenentatge de les llengües, a més de ser el sistema recomanat per la Carta 
Europea de les llengües de l’any 2000 que va ser signada per l’Estat espanyol i per la propia 
Conselleria. No hi ha cap avaluació disponible sobre el model proposat per la Conselleria d'Educació, 
centrat en les hores destinades a les llengües i no en el seu aprenentatge efectiu. 
 
El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana tampoc garanteix el 
compliment de la Llei d’ús i ensenyament del valencià ni dels decrets curriculars de primària i 
secundària en el que es refereix a l’adquisició de les mateixes competències lingüístiques en 
valencià i en castellà. 
 
Per tots els motius exposats fins aquest punt, i com a mesures a prendre atenent les circumstàncies 
de crisi econòmica actual, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple de l’Ajuntament de Vinaròs 
l’adopció dels següents acords: 
 

a) Declaració institucional de l’Ajuntament de Vinaròs en favor d’un model educatiu lingüístic de 
consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper protagonista del valencià a 
l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme, d’integració i d’oportunitats de futur. 

b)  L’Ajuntament de Vinaròs demana a la Conselleria d’Educació: 
 
Que retire l’esborrany de Decret sobre el plurilingüisme al País Valencià i negocie de forma 
consensuada amb la comunitat educativa un model d’ensenyament plurilingüe que garantisca 
l’acompliment de les finalitats de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, la LUEV i la Llei Orgànica 
d'Educació en base a l’avaluació dels programes plurilingües, atenent a criteris científics i pedagògics 
basats en l’avaluació dels programes lingüístics actuals i en les recomanacions de l’informe de 
l’IVAQE , referit anteriorment. El consens en una matèria tan sensible com l'educació ha de ser un 
requisit en qualsevol canvi d'un model aplicat des de fa més de 25 anys. 
 
Que garantisca els recursos necessaris per la implantació d'aquest model consensuat 
d'ensenyament plurilingüe per tal que oferisca els resultats exigits per les lleis abans esmentades. 
 
Que implante un sistema d'avaluació que determine el nivell de competència lingüística de l’alumnat 
en valencià, castellà i anglès i els dissenys dels plans de millora en base als resultats. 
 

c) L'Ajuntament de Vinaròs notificarà l'adopció d'aquest acord a la Conselleria d'Educació 
mitjançant l'entrada per registre. A més, aquest fet es notificarà per correu certificat a Escola 
alenciana-Federació d'Associacions per la Llengua.” 
 

Sotmés el text de la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda desestimar per majoria la 
proposta d’acord anterior, amb 10 vots a favor (6 vots PSOE-PSPV, 2 vots BLOC, 1 vot PVI i 1 
vot ESQUERRA) i 11 vots en contra (PP). 
 
 
DE 3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC EN CONTRA D’EXPERIMENTAR 
AMB CULTIUS TRANSGÈNICS AL NOSTRE MUNICIPI.- El Sr. Fontanet justifica la urgència de la 
moció en les informacions aparegudes recentment en prensa relatives a la possible ubicació d’una 
indústria de tractament de cultius transgènics. Sotmesa a votació la urgència, el Ple de l’Ajuntament, 
per unanimitat, acorda aprovar-la. 
 
Atesa la moció presentada pel grup municipal Bloc en contra d’experimentar amb cultius transgènics 
al nostres municipi: 
 
“MOCIÓ EN CONTRA D'EXPERIMENTAR EN CULTIUS TRANSGÈNICS AL NOSTRE MUNICIPI 
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Domènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 del 
ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de l'Ajuntament de 
Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l'Ajuntament, prèvia ratificació 
d'urgència establida per l'article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Que segons informacions publicades l'empresa italiana Transactiva SRL, ha sol·licitat cultivar 
experimentalment a l'aire lliure arròs transgènic dins del terme municipal de Vinaròs, polígon 34 Urb 
12. 
 
Que les competències per atorgar les pertinent autoritzacions sobre aquest cultius experimentals 
correspon al Comite Valencià de Control d'Organismes Genèticament Modificats, en els que es 
necessari l'emissió d'una avaluació de riscos ambientals per part de la Comissió Nacional de 
Bioseguretat, la qual ja ha donat la seua aprovació. 
 
Que existeixen diversos casos de cultius experimentals de transgènics que han acaba contaminant la 
cadena alimentaria, la vegetació o altres cultius. 
 
Que el lloc proposat per realitzar aquest cultius transgènics dins del municipi de Vinaròs està ubicat a 
escassos 20 del Delta de l'Ebre, amb lo qual seran imprevisibles multiples afeccions a nivell agrari, 
econòmic, medi ambiental i de salut pública. 
 
S'ha demostra, tot i que les mesures de confinament que es puguen prendre (refugis, mesures de 
seguretat, etc.) les experiències verifiquen que es impossible evitar la contaminació per transgènics 
en altres vegetals, cultius, cadena alimentària, i que per tant, es deuria de seguir, mentre no es 
demostre el contrari, un principi bàsic de precaució davant un rics inaceptable per a la salut pública i 
el medi ambient. 
 
Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS 
proposem al plenari de l'Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer.- Mostrar el posicionament en contra dels cultius transgènics al nostre municipi, seguint el 
principi de precaució vers aquests cultius, sent primordial la salut dels ciutadans, seguint l'exemple 
de pobles com Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita. 
 
Segon.- Instar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua per a que el Comitè Valencià 
de Control d’Organismes Genèticament Modificats, en vista del perill de contaminació a la vegetació, 
als cultius o a la cadena alimentària, denegue el permís a l’empresa italiana Transactiva per a 
cultivar arròs modificat genèticament en aquest terme municipal. 
 
Tercer.- Instar al Consell a declarar el País Valencià zona lliure de cultius d’organismes modificats 
genèticament.” 
 
Sotmés el text de la moció a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta 
d’acord anterior, amb 4 vots a favor (2 vots BLOC, 1 vot ESQUERRA I 1 vot PVI) i 17 abstencions 
(11 abstencions PP i 6 abstencions PSOE-PSPV). 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
Sr. Alcalde: Abans de començar, igual que vam informar en la sessió de la Junta de Portaveus, vull 
dir a tot el plenari que esta Alcaldia, en este apartat, intentarà respondre, com se’ls va informar, a 
totes les preguntes que es produïsquen i arriben per part dels diferents grups municipals, i 
evidentment, individualment dels regidors. Però aquelles que requerisquen algun informe o consulta, 
evidentment, es quedaran pendents per a un pròxim plenari, de la mateixa forma que si sobre alguna 
creu l'Alcaldia que tenen mes informació els regidors de l'equip de govern doncs, evidentment, les 



 

19/35 

traslladarem els regidors pertinents de l'àrea. I dit això, senyor alguatzil, per favor, com també han 
arribat a esta Alcaldia per part d'Esquerra Unida i d'una associació de veïns preguntes al plenari, 
doncs… que tinguen les respostes en el mateix plenari. Moltes gràcies. Sr. Batalla. 
Sr. Batalla: Sí, gràcies. 
Sr. Alcalde: Un segon, vull dir-li també que per intentar agilitzar-ho una mica, totes les preguntes les 
intente formular seguides i jo li donaré resposta. 
Sr. Batalla: Molt bé. Tinc diversos blocs. 
Sr. Alcalde: Com vulga. Ho intentem i si és possible… per fer-ho mes àgil. D’acord? 
Sr. Batalla: Molt bé, molt bé, gràcies. Respecte al tema Diariet recordem el plantejament del nostre 
grup en l'anterior ple, on vam plantejar que certes seleccions de cert tipus de personal haurien de 
redundar en la millora del servei prestat. En el cas de la direcció del diari Vinaròs, que és de propietat 
municipal, i del qual el senyor alcalde és el director de fet… Amb quin criteri s'ha designat Juan 
Esteller Grañana com a director del Vinaròs? Seria la primera pregunta. La segona és que si no hi 
havia ningú més. I a més a més que som conscients que hi havia una opció que era molt arriscada 
per a l'Ajuntament… I jo em poso en la seua pell i patixo molt perquè una opció arriscadíssima i 
atrevida, i inclús, suïcida, seria haver recorregut, per a portar un periòdic, a un periodista, però en fi, 
ja em contestarà. Per què s'ha nomenat seguint els criteris que marca el reglament aprovat pel ple de 
9 de març de 2004? S'agafa eixe reglament, i segons eixe reglament, es nomena un director però, 
curiosament, és l'única vegada que s'ha mirat eixe reglament, perquè el reglament també marca 
clarament la distribució de continguts, els objectius que ha de perseguir el Diariet. És curiós que 
només es recorre a eixe reglament, aprovat en ple, per a nomenar director, però tota la resta de 
coses que posa el reglament que haurien d'estar plasmades, mentre no hi haja un altre reglament en 
el Diariet, no està fet d'esta manera. I no començaré a ploriquejar per l'assumpte de la pàgina 
sencera… Si és que a mi, només que tinguérem tots el mateix espai, en tindríem prou, perquè jo 
entenc que la llibertat de… Pregunto. 
Sr. Alcalde: Pregunte perquè… No, no, no, només un incís. Això dels espais, si vol, ho pregunta i li 
ho contestaré però no ho faça com a justificació. 
Sr. Batalla: Bé, doncs, la pregunta és si té l'alcalde butla per a saltar-se allò que s'aprova en un ple. 
És este el consens que va prometre en esta sala el dia que va prendre possessió? Actuant d'esta 
manera respecte al Diariet? És este l'alcalde, entre cometes, per descomptat, diferent, modern, 
dialogant, amb capacitat d'escoltar, sense sectarismes, el que està silenciant veus discrepants o 
crítiques en un mitjà d'informació municipal? Una altra pregunta: per què vostés critiquen tant els 
acords verbals dels governs anteriors i vostés fan el que volen amb els reglaments vigents que estan 
aprovats en el ple? I respecte al Diariet una altra vegada, tenen una altra definició de llibertat 
d'expressió que no siga expressar tots i totes, lliurement, les idees en les mateixes condicions de 
temps i d’espai? 
Respecte al tema de l'assessor, del personal eventual que ara està en Serveis, amb quin criteri s'ha 
triat esta persona? I torno a recordar que sempre és per a millorar en eficàcia. Quines són les seues 
capacitats i experiències en este àrea que no tinguen el personal encarregat que ara està treballant 
en eixe departament? I per què demanen austeritat i al mateix temps donen prebendes i sous 
innecessaris? 
Pel que fa a la barra de festes, s'ha parlat molt de recaptacions i, francament, políticament, igual no 
és el tema que ara mateix puga interessar. Quin ha sigut l'argument objectiu, i no l'excusa, pel qual la 
barra de la carpa de festes se li ha tret a la COC i se li ha concedit a membres de l'Associació 
d'Hostaleria amb el seu president al capdavant, Rafael Miralles? Quin ha sigut el control que 
l'Ajuntament que vosté presideix fa sobre l'activitat d'esta barra? Però, no volem saber els números ni 
res, és només saber si hi ha un control que assegure quins són els ingressos en caixa, i també volem 
saber a què es destinaran els fons de la barra de festes. 
Es pot parlar de pluralitat en la Comissió de Festes després de la història de la barra de festes 
assignada a dit? És que el Partit Popular només sap fer les coses a dit, inclús triar els Molt 
Honorables? 
Respecte a la Festa de la Misericòrdia… Tinc fetes les preguntes, les puc passar després, vull dir 
que tinc còpies… 
Sr. Alcalde: Si li pareix, puc contestar-li algunes i després li dono la paraula una altra vegada. No 
per res perquè no tinc cap problema a anar contestant. 
Bé, com han sigut diversos blocs li les contestaré en l'ordre en què me les ha fet. 
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El Diariet, el criteri de l'elecció. Evidentment s'ha fet per decret de l'Alcaldia, com vosté sap. I no 
entenc la crítica a la persona, jutjant-la abans de conéixer quin ha de ser el seu treball i el seu 
desenrotllament en eixa funció que, evidentment, no entenc la critica quan inclús és una persona que 
hauríem de parlar que… des d'esta posició de l'equip de govern… una persona exsenador socialista. 
No sé que prejuí té vosté quan és una persona que en principi ha marcat un caràcter d'esquerres en 
el seu pronunciament, per tant jo… Per favor, no crec que esta persona… el que he dit no siga cert. 
Per tant, crec que és una forma de menysprear la capacitat d'una persona abans que la puga 
demostrar. Que em pregunte si no hi ha ningú més, evidentment, mire, des d'este equip de govern, 
amb anterioritat, quan estàvem en l'oposició, vam plantejar fer un reglament del Diariet que, qui avui 
ocupa la bancada de l'oposició no va tindre cap voluntat de tirar-lo endavant i tot van ser, justament, 
boicots al fet que allò avancés i que pogués donar un resultat que ara facultaria que nomenéssem, 
amb un nou reglament… el que, com vosté també em demana en alguna pregunta, hi haja consens 
suficient perquè siga amb el grat de tots els grups. Mire, jo no li contestaré que em diga que és una 
postura suïcida, jo penso que això ja no mereix ni que li ho responga. Però el que sí que li respondré 
és quan em pregunta si no s'han respectat els criteris del reglament. Li torno a dir que sí, és a dir, la 
potestat la té l'alcalde per decret, evidentment, i ho ha fet. Quant a si té butla o no, bé jo també crec 
que no és una pregunta que vinga a to a respondre res, sinó que ve més perquè vosté vulga fer 
afirmacions o asseveracions per donar la seua opinió sobre el personatge o sobre el que representa 
esta persona al capdavant de la direcció del Diariet. Tota la resta, d'acords verbals, és a dir, tot això, 
vosté continua fent preguntes de les quals no crec que vulga la resposta, perquè els acords són els 
acords sempre que tinguen validesa de poder emportar-se a cap, ja siguen verbals, escrits o de la 
manera que siga. Jo no sé a quin acord vosté fa menció per poder designar el representant o director 
del Diariet. Quant a la menció dels espais, ja que ho ha fet, sí que voldria explicar-ho una miqueta. Jo 
crec que esta Alcaldia ha tingut voluntat, i ho està expressant des del primer moment, és a intentar 
no utilitzar l'Alcaldia per a fer política i crec que queda patent en totes les intervencions que hi ha 
hagut en una sessió ordinària com avui. De la mateixa manera ho vam voler expressar en el Diariet 
retirant els espais polítics perquè el Diariet siga, realment, el que pretén, un setmanari d'informació i 
que el prioritari siga la informació del que passa en este municipi. I en segon lloc, doncs, estructurar, 
mentre no hi haja una altra manera de fer-ho, estructurar els espais d’acord a la representació que 
avui tenim aquí, perquè vosté recordarà, que vosté ha sigut molt crític, i li ho recordo, quan no tenia 
representació municipal, que no tenia eixe espai, li ho recordo que vosté era crític, però també li 
recordo que ara estan altres partits que no tenen representació i no tenen espai per a poder 
tindre eixa opinió expressada en el setmanari. Per favor, quan acabe, si vol, em pregunta el que 
crega oportú. Dit això, també li vull contestar que, evidentment, vosté sap que s'ha fet amb un criteri 
de representativitat del qual l'únic partit majoritàriament que surt perjudicat és el Partit 
Popular. I damunt hem aconseguit amb eixe criteri, justament, eliminar el que estem parlant, eliminar 
el que és el nombre de pàgines de contingut polític per a poder-les dedicar bàsicament a opinió o 
inclús que tinguen la possibilitat de, a més, utilitzar-se com a tauler d'anuncis de diferents qüestions 
que siguen necessàries per a informar en este municipi. Per tant, esta ésl'explicació, li pot o no 
agradar, és voluntat de cada un entendre-ho d'eixa manera. 
Després m'ha preguntat per la persona de servicis que volem crear. Doncs bé, tornen a fer el mateix. 
Vostés, ràpidament, ja li fiquen la llosa a una qüestió, sense conéixer-la ni saber, com se li va 
explicar o se'ls va explicar, quines són les funcions que creem que avui són molt necessàries i 
justament per un factor fonamental que és augmentar la prestació de servicis i millorar la seua 
qualitat. Jo crec que ho hem explicat claríssimament. No ho volen entendre. 
Mire, no li contestaré en el tema… si costarà o no costarà… en l'austeritat… perquè ja li ho vam 
repetir quan li vam plantejar el que eren càrrecs de confiança. L'anterior legislatura en plantejava 
tres. Que una persona en concret, en una regidoria com era la de Participació, en l'últim any, ningú 
sap que és el que va estar fent, perquè no es va convocar cap vegada. Per tant, jo crec que en una 
qüestió tan transparent, tan clara, i a més, que vostés tindran informació de tots els treballs que 
realitze esta persona… Que també li he de dir una qüestió, jo crec que és evident que tenim personal 
molt bo, molt eficient en este Ajuntament però que a vegades és insuficient per a poder abordar, 
doncs… moltíssimes qüestions, i crec que inclús, eixa plaça, hauria de ser una plaça de creació 
d'oferta pública d'ocupació. I li diré per què, i em permetrà que m'estenga només un minut. Mire, 
bàsicament perquè avui tenim moltes de les factures de qüestions que s'han contractat en un 
concurs, li diré per exemple, el tema de regularització de l'ORA, o diré, per exemple, la regularització 
de la vigilància del servici dels pàrquings, i no hi ha cap tècnic que vulga afrontar la firma d'eixa 
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factura que cada mes arriba a este Ajuntament i que, per tant, té un informe d’objecció. Vosté creu 
que això és normal? Quan el concurs s'ha fet de manera normal, pública, però no hi ha tècnics que 
puguen fer el seguiment d'eixos contractes? És a dir, per això li estic dient que inclús hi hauria 
d’haver una persona que revisés i fes seguiment de tots eixos contractes que… per sort o per 
desgràcia, l'Ajuntament presta moltíssims servicis però que no hi ha una persona encarregada de la 
gestió i de la vigilància, tant del servici prestat com de la garantia que la qualitat del servici siga 
l'adequada. Però li podria seguir parlant, i vosté sap que hi ha arguments de pes que no estaven 
quan es van nomenar tres persones, que una era secretària de confiança, i l'altra, era una persona 
que va estar en Participació Ciutadana, però que l'únic informe que es feia era de quatre telefonades, 
que sempre eren les mateixes, menys l’últim any en què ja no ens va arribar ni eixe informe. Per tant, 
jo crec que em pot exigir que nosaltres, com a equip de govern, li mostrem quin és el treball realitzat. 
Jo estic disposat, perquè sap que hem dit amb tota claredat que vostés tenen tot este Ajuntament a 
l’abast per tindre tota la informació que necessiten, però no jutgen, com estan fent, i no creen prejuís 
abans que es produïsquen, per dir-li d'alguna manera, o vegen els efectes si són positius o negatius. 
Jo simplement els diría això. 
I en el grup de la barra de festes… m'alegra que m’ho pregunte, m'alegra que m’ho pregunte perquè, 
clar, fa la sensació que… la barra de festes haja passat una cosa tan greu, doncs jo crec que s'ha fet 
com sempre. Amb quins criteris i de quina forma s'atorgava a una associació o a un col·lectiu que no 
era municipal?, Amb cap. Amb quin criteri es feia el seguiment i el control dels ingressos que produïa 
eixa barra? Doncs mire, amb cap. He revisat la documentació del 2010, la del 2009, la del 2008, la 
del 2007… No he trobat res. És a dir, és com si mai hi hagués hagut barra de festes en este poble. 
Llavors, què m'estan dient, que abans la portava algú i era com si fos un fantasma? No hi havia 
ingressos ni gastos, ni hi havia res? Doncs mire, justament tot el contrari. El compromís d'este equip 
de govern serà donar compte exacte amb una associació que no tindrà cap benefici, sinó que tots 
ingressos que es produïsquen estarán regulats i controlats per l'Ajuntament. Per a què? Mire, li ho 
puc dir perfectament, perquè així va arribar el compromís d'este equip de govern que va ser, que el 
que generés de beneficis, anava per al Carnaval, però de forma transparent i neta i així es farà. Per 
tant, no es preocupe vosté, que en el temps que pertoca tindrà tots els ingressos, tota la informació 
necessària per a saber que ha ocorregut en eixa barra. I si vol que continuem o m'he deixat alguna, 
m'ho diu. 
Sr. Batalla: Sí. Li sembla un bon bagatge per part del director que ha col·locat vosté en el Diariet, la 
relació que fa el 28 d'octubre, en un article que es diu “ETA y los buzos”… 
Sr. Alcalde: Havíem acabat el bloc del Diariet. Si vol s’ho guarda per a un altre ple. Li he dit que si 
vol continuar en aquelles que encara no havia formulat, no seguim reiterant. 
Sr. Batalla: Doncs seguirem. Li sembla bé tindre en el seu organigrama una persona que ha 
relacionat nacionalisme i terrorisme? 
I referent a la festa de la Misericòrdia, es va anunciar a so de bombo i platerets això de les 1.500 
racions de paella de l'ermita. M'agradaria saber, i la veritat és que noto com si estigués una mica a la 
defensiva, m'agradaria saber només qui va planificar, qui va previndre, tots els actes que passarien 
el dia de la festa de la Misericòrdia. És una cosa tan senzilla com això i no té perquè traure-li més 
punta que la que té. I, quin va ser el cost de les publicitades i anunciades 1.500 racions d'arròs que el 
govern socialista va cometre el pecat de no fer l'any anterior. M'agradaria saber també, si li consta, 
que del total anunciat per a major glòria del nou i auster equip de govern, no es va servir ni la meitat 
de racions de paella. Vull dir que no eren 1.500 i, per què no es va fer una foto de grup, davant de 
l'arròs sobrant. Jo què sé, com aquella foto de les 6 caixetes de peix, que hagués estat tot un detall. 
També volia saber del tema dels lots, i només és saber-ho, i sé que ho sabré a la llarga perquè vosté 
m'informarà, efectivament… Li consta quant han costat els 1.300 lots a la gent gran que es van fer? I 
ho dic sense amb ànim de fiscalitzar, és només saber-ho. 
Respecte a l’abonament d’autobús. Per què es demana l'esforç als pares i a les mares sobre 
l’abonament del bus universitari, que és un pagament que han de fer les famílies de 900 euros, 
mentre l'Ajuntament i la Diputació, com hem vist estos dies, malbaraten els diners públics en sous 
d’assessors i assessores?. 
Pel que fa als locals, mentre molts vinarossencs i vinarossenques paguem tots els impostos, volem 
saber si el govern municipal seguirà mirant cap a un altre lloc o emprendrà una tasca fiscalitzadora 
respecte locals d'estiu que tinguen personal sense contracte, la qual cosa és un greuge comparatiu 
respecte a les persones que paguem impostos. O també sobre les terrasses amb sobresaturació de 
taules que sé, molt bé, que hi havia un acord verbal, hi havia un acord verbal, efectivament, s'ha dit 
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que hi havia un acord verbal però jo crec que quan hi ha un acord verbal d'un equip de govern 
anterior… 
Sr. Alcalde: Faça preguntes i no valoracions. 
Sr. Batalla: Molt bé. Me'n vaig per les rames, no es preocupe… Anava a preguntar-li alguna cosa 
de… 
Sr. Alcalde: Vol que li conteste i continuem? 
Sr. Batalla: Sí, sí, millor. 
Sr. Alcalde: Però li diré una cosa, no li contestaré cap que reitere temes anteriors. És a dir, li he 
donat l'oportunitat que, indubtablement, faça les preguntes per grups i com veig que en té moltes, li 
dono resposta en la mesura que veig que… és possible recordar totes les que em pregunta. 
Bé, quant a la Misericòrdia, vosté em pregunta qui va plantejar la festa i qui va prendre les decisions. 
Evidentment, este equip de govern. En qüestions algunes que estaven ja, indubtablement, 
concertades i heretades, com les Festes de Sant Joan i Sant Pere, però dir-li que, evidentment, es va 
incloure, com em pregunta, tornar a facilitar la possibilitat que hi hagués repartiment d'arròs, que en 
la previsió, com l'any anterior vosté ja sap que no es van fer… és a dir, no se sabia el que podria 
sobrar en proporció. Se’n van fer 1.500, una paella més que l'anterior any que es van fer, i una més 
perquè també van pujar els pelegrins, una més de les que es feien per a oferiment a totes les 
persones que participen en la processó que es fa. 
Vull dir-li també que el cost de les racions, doncs això no li ho podré contestar, ho hauré de 
consultar, però com estes preguntes jo li reitero que vosté té tota la informació al seu abast i pot anar 
directament. Si les fa només per complir i quedar ben davant del saló de plens em pareix bé, però 
vosté sap que demà al matí pot anar, perquè inclús jo no he anat ni a preguntar-ho, pot anar vosté i 
preguntar-ho. I sap que la informació se li dirà i se li donarà. Si la meitat es van quedar, de racions, i 
perquè no ens vam fer una foto… vull dir-li que tot això, crec que no té sentit que li conteste. 
El tema dels lots sí que li’l contesto perquè m'han passat la informació, si no també li faria el mateix, 
però bé, de la mateixa manera que vosté té disponibilitat… Van costar 28.000 euros i sé que del que 
hi havia dotat, pel nombre de lots que es van fer, es va haver de destinar una xicoteta partida més 
d'una altra partida pressupostària, és a dir, fent arts malabars per a poder quadrar i tindre recursos 
per a poder fer front a totes les despeses, qüestió que, evidentment, no hi ha cap problema que 
també conega, 1.600 euros crec que van ser, si no m'enganyo. Si no, la regidora de Benestar Social 
pot donar la informació, amb què es va haver de suplementar la partida que hi havia disposada per 
als lots. 
Quant als bons universitaris i tal, doncs mire, jo li diré una qüestió, jo crec que és un motiu de 
satisfacció, ja que tenim un gran incompliment en la nostra comarca de tindre suficients serveis, 
sobretot de rodalia, per a fer que esta comarca tinga les mateixes oportunitats en tots els nivells, i en 
l'universitari encara més, com la resta de la província o de municipis que están pròxims a la capital i 
que gaudisquen de la possibilitat de tindre la universitat prop de casa i passar tots els dies amb la 
seua família o a casa seua. Per tant vosté sap que l'esforç el fa, per un costat la Diputació; per l’altre, 
la Universitat, l’UJI de Castelló i per l'altre, com avui ho hem estat tractant i mirarem si tenim 
possibilitat i recursos, tant Benicarló com Vinaròs, per a acabar abaratint, si cal més, estos 900 € que 
possiblement coste la totalitat de l'any per este servici. Fixe's vosté si no estigués… i aquell 
universitari que no tinga esta possibilitat, si ha de buscarse un pis, quants diners li costaria els mesos 
que realment està residint a Castelló, i que ara per una quantitat molt menuda, perquè sortirà 
aproximadament a 2 € el viatge, o menys, tindrà la mateixa possibilitat que altres que tinguen servici 
de rodalies molt més eficients dels que tenim en esta comarca. Per tant, jo crec que fan malament de 
criticar este fet quan realment el que vosté, si s'interessa per conéixer en profunditat i encara no està 
perfilat… este Ajuntament farà tot l'esforç perquè els universitaris d'este poble… eixa tarifa anual la 
vegen disminuïda, si pot ser, en 100 o 200 € menys anuals, de tots els mesos que participen però, 
evidentment, com bé deia el regidor d'Hisenda, la complicació és buscar els recursos i d'on deixar de 
prestar altres qüestions que a la millor poden ser no tan necessàries i poder donar el servici pertinent 
a este col·lectiu que jo crec s’ho mereix. 
Després. No sé si me n'he deixat alguna, ja m'ho dirà. D’acord, té raó, m'ha seguit preguntant i li he 
dit que s’aturés per a no deixar-me’n cap. El que eren les terrasses i els locals, vosté sap i és 
evident, i té tota la raó, en això no li diré que no siga així… El que ha ocorregut des de la nova llei del 
tabac és que ens han aparegut terrasses sobretot, com si foren xampinyons. Curiosament, i amb 
l'esforç de la regidora de Governació i, evidentment, de la Policia Local, entemps rècord s'ha revisat 
la pràctica totalitat d'estes terrasses, amb la sorpresa d'este equip de govern que, majoritàriament, 
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ningú tenia regularització d'ocupació de via pública, amb independència que les ordenances estiguen 
millor o pitjor. Que també vostés sabran que el compromís d'este Equip de Govern, que ja ha posat a 
treballar els tècnics pertinents, és que treballem una nova ordenança que regule adequadament 
l'ocupació de la via pública, però fonamentalment en tots aquells temes que són els que afecten 
negocis o locals d'oci, per estètica, per ocupació, per qualitat, per tot, i marcar els criteris adequats 
perquè un municipi com el nostre que té un àmbit eminentment turístic estiga en les millors 
condicions, tant de seguretat com d'estètica. Dit açò no vol dir que obviem la necessitat, i no com es 
va fer, que algun dels locals, davant la sorpresa que estava la Policia revisant, pensaven que tenien 
un acord verbal, com vosté em pregunta, un acord verbal, que l'anterior equip de govern, amb 
l'alcalde del moment, perquè els va dir que no es pagarien terrasses enguany per les molèsties que 
havien ocorregut amb les obres del passeig marítim. Esta Alcaldia, els va respondre que això no són 
formes i que l'ocupació de la via pública s'ha de regularitzar. Una altra qüestió és que la taxa es 
rebaixe o s'eximisca en funció als perjuís o molèsties que hi haja hagut. Però eixos tipus d'acord, si 
no estan documentats, no tenen cap sentit. Si passa la Policia, a les terrasses que no regularitzen, 
evidentment, denunciarà o desmantellarà en funció a les ordenances actuals, que crec és el correcte. 
Amb independència, evidentment, com li deia, haurem de regularitzar perquè siguen el més coherent 
possible amb les necessitats del nostre poble. I dels locals… el mateix. Evidentment, estem fent tots 
els esforços perquè realment complisquen les normatives que avui tenim i si algunes no són ni 
actualitzades ni adequades, doncs… també el compromís de revisar-les. 
Sr. Batalla: Ja acabo. Bé, una pregunta que de veritat, i m'agradaria que no es vegés d'una altra 
manera… és respecte a la costa nord i la costa sud. En el poc de temps que portem representant 
aquí un grup municipal, sí que hem tingut consultes, queixes, protestes per part de persones que es 
dediquen a fer algun tipus d'activitat física, o bé per la zona de la costa nord o la zona de la costa 
sud, i seguixo amb este plantejament però no vull que no se li traga punta respecte al desgraciat 
accident de l'altre dia. 
Sr. Alcalde: No faça valoracions, cenyisca’s a fer-me la pregunta que vol, que sap que li contestaré. 
Sr. Batalla: Molt bé. Vist l'antecedent que hi ha un decret de l'Alcaldia d'este Ajuntament que, 
basant-se en un informe tècnic de perillositat, va fer possible, per exemple, enderrocar un convent, 
proposem a l'actual alcalde, i és una proposta, un prec, que faça tot el que estiga en les seues mans 
per tal d'obligar els propietaris dels xalets amb jardí limítrof a les avingudes de Francisco José 
Balada i Francisco Baila, que procedisquen a la urgent poda de totes aquelles plantes que envaïxen 
la via pública, i fan que els vianants hagen de passar a la part de la calçada, amb la perillositat que té 
per a eixa gent. Això d'una banda. D'altra banda, ens ha arribat la queixa i preocupació dels 
propietaris de la costa nord, i li portem este prec de part d'ells, respecte als PAI abandonats, que són 
adjacents a habitatges on estan vivint, i per l'estat d'abandó d'estos PAI abandonats i el creixement 
de la vegetació, per a ells, representa una amenaça quant a possibles incendis, sobretot en esta 
època estival. Li preguem la necessitat que es puguen netejar immediatament estos solars. I de 
moment ja no hi ha res mes. 
Sr. Alcalde: D’acord. Com són dos precs, simplement he de dir-li que la inquietud que manifesta 
també la compartim. És evident que en els temes de seguretat tots hem d’estar unint esforços per a 
evitar, indubtablement, fets com el que es va produir el passat diumenge, però a més a més vull i dir-
li que en el tema de la neteja, inclús el regidor del BLOC en l’última, en l’anterior legislatura, va 
demanar partida pressupostària. I sap per què va demanar partida pressupostària? Perquè quan no 
s'executa la neteja, a pesar que l'Ajuntament faça la seua tasca d'advertir el propietari que està en un 
solar que ha de tindre les condicions de solar, doncs resulta que si ha d'executar-ho l'Ajuntament 
necessita fons i recursos per a poder executar-ho. Este pressupost no l’ha preparat este equip de 
govern… recursos que, a més com li ha dit el regidor, tampoc n'hi ha per a altres coses i difícilment 
podem escometre la neteja amb càrrec a pressupost, encara que després puguem repercutir eixe 
import. Per tant, li entenc el prec, crec que la inquietud és la mateixa i la compartim, crec que la 
totalitat dels regidors. No és una qüestió individual ni de la seua persona ni de la representació que 
vosté fa, però vull dirli que evidentment, queden atesos els dos precs i intentarem resoldre-ho en 
pressupostos successius. 
Alguna intervenció més? Sra. Miralles. 
Sra. Miralles: Hi ha preguntes que li faré però que ja les ha contestades. 
Sr. Alcalde: Doncs, diga quines vol que li conteste. 
Sra. Miralles: D’acord. La primera era… 
Sr. Alcalde: No, no. Me les pot fer totes, però diga quines vol que li conteste. 
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Sra. Miralles: Per què s’han carregat la llibertat d’expressió del Diariet que és un mitjà de 
comunicació local retallant-li espai a l’oposició si els estatuts diuen que tots els partits polítics 
amb representació municipal tindran el mateix espai? 
I l’altra era, per què el nou director del Diariet, el Sr. Grañana, a dia d’avui està aplicant criteris de la 
llei electoral que no té res a veure amb el Reglament de funcionament del Diariet, aprovat en el Ple 
de 9/3/2004 i en vigor? Estes dos preguntes ja les ha contestades al Sr. Batalla. 
Esta ja no. Ara que el nostre Ajuntament és del mateix color polític que la Generalitat Valenciana, 
pensem que ara és el moment de reivindicar i demanar que l’EOI torne al nostre municipi i a més a 
més li vull fer un prec, també. Ens afectarà la reducció de places o cursos a Vinaròs? Perquè avui ha 
sortit a El País que… 
Sr. Alcalde: Perdone, prec o pregunta, perquè em fa un prec però preguntant. 
Sra. Miralles: Un prec, un prec, si sap si ens retallaran… 
Sr. Alcalde: Això és una pregunta, si sé si ens retallaran… 
Sra. Miralles: D’acord, doncs, perdó. 
Sr. Alcalde: Si no ho sé li diré que no ho sé, però si em diu si ho sé és una pregunta, ja no és 
un pret 
Sra. Miralles: Ens afectarà la reducció de places a l’EOI? 
Una altra pregunta. Saben quan començaran les obres del cinqué col·legi? I les del segon centre de 
salut? I l’ampliació de l’institut Vilaplana? 
A veure, ens han arribat també moltes queixes dels veïns del carrer d’Andorra perquè els han llevat 
els contenidors i ara han de sortit a tirar les escombraries a uns punts determinats del País Valencià. 
Sap per què s’ha pres aquesta mesura? 
Per què no està totalment en marxa l’ampliació de l’hospital en tots els serveis? Perquè en la roda de 
premsa de 2008 donaven a conéixer que es posaria en marxa l’ampliació i que es destinarien diners 
perquè funcionés al cent per cent. 
Una altra: el portaveu del PP ha dit públicament que el ban d’obres estival no té cap valor legal i que 
només és un ban que el Sr. Javier Balada va utilitzar de cara a la galeria. Està d’acord amb el que ha 
dit el seu portaveu? Per què l’ha firmat vosté aquest any? I per què no el fa complir? Aquí tinc el ban 
que està firmat per vosté. També ha manifestat públicament el seu portaveu que no hi ha cap 
ordenança… 
Sr. Alcalde: En té moltes? Perquè si no, li faig resposta o m’espero si no en té moltes més… 
Sra. Miralles: No, en queden dos, només 
Sr. Alcalde: Ah, d’acord. 
Sra. Miralles: També ha manifestat públicament el seu portaveu que no hi ha cap ordenança 
municipal d’ocupació de via pública. Vosté està d’acord amb les afirmacions del seu portaveu? Les 
desmenteix públicament? Perquè tant el ban com l’ordenança crec que estan aprovats pel ple i són 
legals. De les 150 propostes que va donar a conéixer a la ciutadania el Partit Popular en campanya 
electoral, pensa complir-ne alguna o se les passarà totes “pel forro” com ha estat per un costat la 
reducció de l’horari de tancament de la Biblioteca per les vesprades, que és el punt 87 del seu 
programa electoral, que també el porto, que me l’he estudiat i també ha tancat el pavelló per les 
vesprades? Em queden dos 
Sr. Alcalde: Encara li queden dos més? Ens aturem. 
Sra. Miralles: Va, aturem-nos. 
Sr. Alcalde: No per res, perquè si no després d’això del forro ja em perdré. Li diré en primer lloc que 
m’alegro de l’ànim de vosté reivindicatiu, sobretot després de passar a l’oposició i sobretot després 
que, evidentment, no ha tingut ni la cortesia ni la galanteria de respectar, com a mínim cent dies 
d’este govern que acaba d’aterrar a este ajuntament a este poble, però… cap problema. Dit això, li 
dic que, per tant, totes les reivindicacions estic d’acord amb vosté, les tirarem endavant amb la 
màxima celeritat que puguem i… Evidentment, en la primera, que és la reivindicació de l’EOI, vosté 
ja sap, i si no li ho afirmo ara, que ja estem treballant des del dia 1 en la necessitat que esta 
infraestructura finalment puga acabar en el nostre municipi amb independència que… el que siga 
reducció de places i tot el que m’ha dit, evidentment, no li puc contestar. I si vol, m’informaré 
exactament de com es pensa estructurar i ja li contestaré. Però després em parla si sabem quan pot 
començar, la data, com en el seu dia el senyor portaveu del Partit Socialista, que volia que el dia 13 
ja estigués la primera pedra d’este cinqué col·legi, que és el Jaume I, del centre de salut, de 
l’ampliació de l’IES Vilaplana… És evident que l’exigència i el rigor de pressió de vostés, que han 
estat governant i saben que tot això ho han aconseguit en un minut d’esforç, doncs, evidentment 
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vostés ho demanen des del primer minut de legislatura. Cap problema, i a més a més l’invito, en 
algunes de les gestions, a estar present i veure tots els esforços que este equip de govern farà per 
intentar que eixes infraestructures se fiquen i siguen una realitat per a donar satisfacció i servici als 
nostres veïns i veïnes del poble de Vinaròs. Per tant, no li contesto individualment, ni al col·legi… és 
a dir, vosté és conscient que no hi hauria d’altra qüestió que donés més satisfacció a este equip de 
govern que sortir a anunciar que demà es posen en marxa totes estes qüestions. Segur, que no hi 
hauria d’altra satisfacció per part d’este equip de govern que anunciar, o els portaveus de l’alcalde, 
que estes infraestructures estan en disposició perquè comencen a ficar-se en marxa. 
A partir d’aquí em pregunta pel carrer d’Andorra, els contenidors i si han anat al País Valencià, etc. 
etc. Bé, li ho dic jo, han anat al País Valencià per qüestió d’impossibilitat de traure la gestió del 
residus dels contenidors tal com estan actuant els veïns de la zona o veïns del nostre municipi 
estacionant en llocs no permesos i plantejant-se les dos opcions, és a dir, si és un carrer que és de 
doble direcció i només es pot entrar i sortir pel mateix punt, doncs, el camió de les escombraries s’ha 
trobat amb una conflictivitat alta. També li he de dir que vosté em pregunta que deixaven les 
escombraries en els contenidors i ara han de sortir al País Valencià… excepte aquells que seguixen 
deixant les escombraries a terra sense cap, diria jo, sense cap mirament cap al respecte del que fa la 
resta de veïns, com tots, que quan tenim una certa distància i no és elevada, si s’han de desplaçar 
100 metres, també ens hem de desplaçar a comprar a diverses botigues, doncs, evidentment, amb 
els residus que generem, també hem de tindre eixa constància de buscar el lloc que realment 
s’habilita per seguretat i per moltes altres qüestions. Però vull dir-li a més a més que en este carrer 
en concret la intenció és que realment els ciutadans entenguen que s’ha d’estacionar on s’ha 
d’estacionar i finalment tornar a ficar els contenidors en el lloc on estaven. Per tant, és una qüestió 
de provisionalitat donades les circumstàncies que he explicat, que no hi havia possibilitat de regular 
perfectament l’estacionament perquè no es respectava i evidentment, no només són qüestions de 
denúncies sinó que és qüestió de civisme i d’entendre la necessitat de fer-ho correctament. 
Respecte a l’ampliació de l’hospital, evidentment estarà com altres qüestions, com altres comunitats, 
que patixen els problemes econòmics, els retalls, però la diferència, és veritat que falta acabar de 
completar alguns servicis del nostre hospital però no s’anuncia com en altres comunitats, que moltes 
vegades s’han ficat de referència, no ho faré, però que anuncien tancament de plantes o reducció de 
personal. No estem en eixa situació, per tant, encara hem de, com a mínim, felicitar-nos que puga 
costar més, menys… Per favor… Puga costar més, menys, evidentment que es fiquen en marxa tots 
els servicis que, indubtablement, també estem d’acord que són necessaris, però no passa com en 
altres que a la millor es retallen. 
Respecte… estes qüestions són més complexes perquè són d’interpretació. Em fa referència al 
nostre portaveu, no són meues, però si el portaveu les vol contestar… o si no les contestaré jo amb 
el criteri del que em pareix personalment. Em pregunta pel ban que fem per a regular les obres i la 
resta i… al que es va referir el nostre portaveu és que és un ban que no té règim sancionador, no té 
capacitat de dir, com vosté em demana si el farem complir o no… com sancionem aquells que se 
salten el ban. Però governant vuit anys, part de la gent que està en este saló de plens, i vosté que ha 
sigut part d’eixe equip de govern durant els últims quatre, hauria de saber, que ja que es feia el ban 
per a poder-se regular ha de tindre un règim sancionador. Nosaltres vam entrar, vosté sap que a 
punt de començar l’estiu i de les primeres qüestions que em van portar a la firma va ser esta. I este 
alcalde va dir, més val al menys advertir que es regule que que no firmar-lo, però vaig preguntar i 
vaig demanar si teníem règim sancionador i em van dir que no. Doncs bé, en un mes no hem tingut 
temps de fer-lo, esperem que el pròxim estiu, damunt, es regule això també. Com moltes de les 
qüestions administratives que haurien necessitat de renovar i que l’anterior equip de govern no ha 
ficat la constància, les ganes, perquè hi havia a la millor un criteri més de gastar que de gestionar 
adequadament. 
El mateix que l’ordenança de via pública. També existix, però està, en una modificació que vostés 
van fer, creant la dificultat que els informes d’ocupació de via pública estiguen sobretot en la part de 
la calçada, creant discrepància amb els informes de la Policia que no siguen favorables i deixant en 
una situació bastant inconsistent… com fer valdre eixa ordenança. I evidentment, què li he de 
contestar… passar-me pel forro el que nosaltres hem garantit i ens hem compromés amb la societat 
de Vinaròs de les 150 propostes, en absolut. És una prioritat d’estes deu persones, inclosa la que 
avui li parla. Per tant, és un compromís irrenunciable dels 11 membres de l’equip de govern. De les 
150 i pel forro, vosté no sé que és el que es passarà, nosaltres, res. 
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Sra. Miralles: Una altra pregunta. Han obert la circulació del passeig marítim per a vehicles? Poden 
circular els regidors? Perquè avui a les onze del matí un regidor de l’equip de govern circulava pel 
passeig marítim. 
I l’última. Hi ha un responsable de l’àrea de Serveis i ens han fet arribar moltes queixes dels 
ciutadans que el poble està brut, sobretot el que fa referència als contenidors de vidre, perquè estan 
plens de gom a gom com vostés podran apreciar per les fotos que ens han fet arribar. I alguns d’ells, 
sobretot hi ha un que està molt a prop de casa del Sr. Tárrega, que és el responsable de l’àrea de 
Serveis, que la veritat és que fa molta pena, perquè està tot ple. Vosté suposo que sí que s’ha 
assabentat, no? De que sí que està… Home, jo em referixo a estos perquè són els que més… 
I l’ultima també feia referència a la Comissió de Festes però ja l’ha contestada. 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies Sra. Miralles. Quant al passeig, no m’agradaria estendre’m, però he de 
dir-li que la circulació del passeig marítim, quan va entrar este equip de govern, ja estaba en marxa, 
ja se circulava, de Costa i Borràs al túnel, perquè… si no recordo malament… vosté estava present 
quan es va inaugurar el túnel del passeig marítim? Vosté va estar present? 
Sra. Miralles: Sí 
Sr. Alcalde: I em pregunta a mi si la circulació estava en marxa o no? Es va obrir abans 
d’entrar. 
Sra. Miralles: Per dalt, per dalt 
Sr. Alcalde: Per dalt i per baix. De Costa i Borràs al túnel, jo, que sàpiga, quan nosaltres vam entrar, 
i hi ha suficients testimonis, i a més a més es pot corroborar, eixa circulació estaba oberta. A més a 
més hi ha un document… si vol li’n faré entrega, firmat pel Sr. Romeu amb Costes que jo crec que 
serà interessant que vostés coneguen. Però bé, no ve al cas ara i ja li l’ensenyaré en estes qüestions 
del passeig marítim que crec que li aclariran més temes. Però vull dir-li que mire vosté si la circulació 
estava oberta que la primera prioritat i la primera preocupació d’este equip de govern va ser anar a la 
Policia, com va cada dia majoritàriament a les set i mitja del matí i dir-li al cap de la Policia que com 
podíem permetre tindre oberta una circulació de Costa i Borràs fins al túnel del passeig marítim 
sense cap senyalització quan el passeig, la majoria de la gent creia que era de vianants. Qui havia 
permés que esta circulació estigués així, sense cap senyalització? És el primer que vam fer. 
Curiosament, als tres diez després d’haver pintat com a mínim dos passos zebra i les ratlles que 
delimiten el tram que es feia rodat, justament, ens va vindre una queixa de Costes, que com era, que 
havíem actuat en eixe passeig marítim quan la responsabilitat era de Costes. Però també nosaltres li 
vam recordar, ja que vostés fan tanta crítica que com era que si la responsabilitat era de Costes i 
l’obra estava en marxa, com es podia permetre no tindre cap senyalització i tindre oberta al trànsit la 
circulació del passeig marítim. I a més a més li vam recordar, que vostés són molt crítics també, com 
era que sense coneixement d’este Ajuntament, s’havia canviat el projecte de l’Oficina de Turisme i 
tampoc no ens saber respondre. Per tant, ja li responc que com vosté està fent menció de la caseta 
de Turisme, he de dir-li que esta caseta de Turisme l’hem heretada d’un projecte de Costes que han 
gestionat vostés. Moltes gràcies i… alguna altra intervenció? 
Sr. Moliner. 
Sr. Moliner: Sí, gràcies 
[Canvi de memòria] 
Sr. Moliner: …convidades per l'anterior alcalde al preu de 75 € el cobert. I continuant en la mateixa 
línia, també voldríem saber, quantes persones van ser convidades al sopar de gala de festes 
d'enguany, i si ens podia facilitar també el nom i el càrrec pel qual han sigut convidades. 
Ja fa mesos que ens apleguen queixes del veïnat que viu prop del pàrquing de davant de 
Mercadona, perquè hi ha instal·lat un remolc que es fa servir de bar, inclús amb tauletes i tot. 
Voldríem preguntar si té autorització este bar ambulant, si se sap si ha passat els controls de Sanitat 
i què pensen fer amb este assumpte en el cas que no tinga cap permís. 
Una altra pregunta, ja l'última. He vist que estan instal·lats els barets de la platja i estem molt 
contents que així siga i poder comptar amb este atractiu turístic i de poder crear mitjans de treball a 
Vinaròs, que bona falta fan. Ja va dir este grup, quan va donar suport a la seua moció presentada en 
la passada legislatura. Ha sigut molt difícil la tramitació per a poder ficar els barets, al final? Moltes 
gràcies. 
Sr. Alcalde: M'ha preguntat per la tramitació? 
Sr.- Moliner: Si ha sigut molt difícil aconseguir-ho, perquè sembla que sí. 
Sr. Alcalde: D’acord. Pel sopar de gala es referix als d’altres anys, este encara no s'ha produït. 
Vosté, és evident, jo estava aquí present, que han insistit reiteradament volent saber els noms i 
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cognoms… les persones que… com bé s’ha dit, també es van invitar. Jo no tinc cap problema si 
trobem el llistat, com vosté puc buscar-ho també o preguntar als tècnics si li'l faciliten, que hi haja un 
llistat de les persones que es van invitar… doncs, perfectament, perfectament ho podrá comprovar. 
Com el que em pregunta en segon lloc és el sopar de gala de festes i este ja va estar present l'actual 
equip de govern, doncs dir-li que, evidentment, sí que li puc… més o menys, si em deixo algun, bé, la 
regidora de Festes em pot corregir si hi ha alguna persona més. Jo no tinc cap problema a dir-li-ho, a 
més, pràcticament, em recordo de tots. Mire, pot anar sumant-los, després si vol me’ls suma, però jo 
se'ls aniré dient. No, li’ls dic, crec que és important que ho sapiguem. Vam invitar el qui era 
vicepresident de la Diputació i la seua dona; es va invitar també el Delegat del Consell, que va vindre 
sol; es va invitar el Diputat Autonòmic i la dona; el capità de la Guàrdia Civil i la dona; es van invitar 
els regidors, dels quals van asistir tots menys tres, crec que vostés no van vindre, ni el senyor Batalla 
tampoc. Per tant, bé llavors, crec que van ser 17 regidors de 21, si 4 no vam estar. He de dir que per 
primera vegada tots els acompanyants dels regidors, tots, de l'equip de govern i de l'oposició vam 
pagar la part de l'acompanyant, per primera vegada, també dir-li-ho, que no ocorria així, pagaven 
alguns i altres no. També vull informar-li que, evidentment, es va invitar les dames i els seus 
acompanyants, teníem 5 dames i 5 acompanyants si no m'equivoco; es va invitar les 2 de l'any 
anterior per omplir una miqueta més la festa, sense els acompanyants… I si em deixo algun… crec 
que també es van invitar els 4 o 5 membres de la Comissió de Festes que també, anteriorment, als 
acompanyants se'ls invitava i esta vegada els acompanyants dels membres de la comissió van pagar 
el seu tiquet. No sé si això fa la suma total però per aquí anirà si no me n'he deixat cap. 
La regidora de Festes em pot corregir, m'he deixat alguna persona invitada en el sopar de gala de 
festes? Perdó, té raó, també es va invitar Carmina que és la que ha estat col·laborant, com sempre 
ho ha fet, en tota l'organització de les dames, i crec que també hi havia dos persones contractades, 
un poc de fer de mantenidors i més… Crec que és la totalitat. No sé, si això ho ha sumat vosté, sabrà 
el nombre, els noms i els càrrecs, més o menys li ho he explicat. 
Després em pregunta pel tema d'una instal·lació d'un remolc en Mercadona, que jo em penso, que jo 
em penso… en el pàrquing que es va habilitar. Doncs li dic que m'informaré perquè desconec en 
quina situació està. Ho hem heretat també, ja estava allí i si, evidentment, no està en una situació de 
legalitat doncs, evidentment, se li reclamarà o se li demanarà que demane les autoritzacions, o si no, 
haurà de desallotjar perquè esta ocupant un espai públic en teoria,que també és ocupació de via 
pública. 
I quant als barets i la seua tramitació, com totes les coses, amb voluntat s'aconseguixen. I si hi ha 
autoritzacions i les permet Costes, i així s'ha fet, doncs no hi ha res a dir. Davant de la possibilitat 
que algun veí tinga l'oportunitat de poder defensar una possibilitat d'ocupació i de negoci doncs, 
evidentment, si així ho ha vist Costes i ens ho ha autoritzat… nosaltres hem fet les sol·licituds 
pertinents. Si que és cert que amb retard, a pesar d'haver aprovat, com vosté deia, una moció que 
l'equip de govern anterior, a pesar de tindre-la, no va voler tramitar-la adequadament, ni demanar 
que es produís. I ara, evidentment, l'únic que hem fet és insistir en el fet que hi havia eixa petició i 
s'ha fet, simplement això. Moltes gràcies. Sr. Fontanet. 
Sr. Fontanet: Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, li faré només una pregunta, jo. Després d'escoltar en roda de 
premsa els uns i els altres les opinions sobre l'espoli de mes de 200 arbres a les Soterranyes, des 
del grup BLOC-Compromís exigim que s'han de depurar responsabilitats. No pot quedar així com així 
estos fets. La meua pregunta és en quin estat es troba este tema?. 
Sr. Alcalde: Bé. Jo crec que és un dels fets lamentables el que ha passat en el nostre entorn 
mediambiental, en un paratge com és el de les Soterranyes. Qüestió que vostés saben que aquí, 
reiteradament, hem defensat la seua preservació i conservació i que, lamentablement, i facultat o no 
per autoritzacions que en cap moment han comportat les actuacions que s'han portat a terme… però 
han possibilitat que finalment allí es produïsca un espoli, únicament i exclusivament, en les finques 
municipals. Que és el que, potser, és el detall mes revelador, que només s'ha fet de forma selectiva 
en les finques municipals. Dit això, li he de dir que el sentit de prudència, conforme nosaltres vam 
tindre la informació, que va ser a partir d'un escrit que ens va arribar i una notícia que va sortir en els 
periòdics, vam tindre les primeres informacions. 
Donat que això es va produir el dia 3, diumenge dia 3, el dilluns vam posar a treballar els diferents 
departaments per a fer les investigacions pertinents per si hi havia autoritzacions municipals i quin 
nivell d'autoritzacions s'havien donat. No produint-se cap, no trobant res, el que vam demanar és que 
se'ns fera un informe per part de la tècnica de Medi Ambient que digués que cap departament, ni cap 
autorització municipal contemplava les actuacions que allí s'havien portat a terme. I amb això, més 
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una revisió del nostre tècnic de camp i de l'observació dels danys produïts i de l'espoli que se’ns 
havia fet de l'arbrat, el que vam fer va ser, ràpidament, presentar denúncia al quarter de la Guàrdia 
Civil i al cos de Seprona dels fets produïts i que avui ja estan a disposició del jutjat. I, evidentment, he 
de dir-li, que tindran tot un procés perquè, com li dic, realment les actuacions que allí s'han produït en 
cap moment están autoritzades, a pesar que hi ha unes autoritzacions que, com vosté sap, també 
vam fer públic 
davant de la sortida d'un anterior membre d'esta corporació que va sortir a justificar no sé què, 
probablement perquè ell era el que havia firmat una autorització que autoritzava una empresa a fer 
certs treballs en un entorn que, tant els informes tècnics requerien de les pertinents autoritzacions de 
la Conselleria, en este cas d'Agricultura, i també de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. Per tant una autorització un poc imprudent, però bé això és una qüestió que 
com torno a dir, no té res a veure amb els treballs que al final es van produir i que tot això, 
evidentment, esta en el jutjat i denunciat perquè no permetrem de cap de les maneres que esta 
situació quede impune i es demanen totes les responsabilitats a totes les persones que hagen fet de 
forma negligent la permissibilitat que allò ocorregués allí. 
Sr. Alcalde: Sí, diga’m. 
Sr. Jiménez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Yo le voy a preguntar sobre las fiestas, sobre la barra que se 
montó en la carpa de fiestas y sobre… una barra que se montó y el día 27 de junio presentamos una 
instancia en el Ayuntamiento donde también preguntamos en la Comisión Informativa y se nos 
respondió, por parte de usted, que se había peticionado el informe respecto a lo solicitado. Quiero 
saber si al día de hoy este informe ya está. ¿Continuo o le pregunto otra? 
Sr. Alcalde: Sí, sí, como quiera. 
Sr. Jiménez: También, si existe una certificación de la constitución y composición de esta 
denominada Comisión de Fiestas. 
Sr. Alcalde: ¿Estás son las mismas preguntas que están en la instancia? 
Sr. Jiménez: Sí, bueno, no. Diferentes también. 
39 
Sr. Alcalde: ¿Sí o no? 
Sr. Jiménez: Sí, varias. 
Sr. Alcalde: ¿Pero son las mismas? 
Sr. Jiménez: Las mismas, no. 
Sr. Alcalde: Porque esas ya tienen respuesta. 
Sr. Jiménez: Ya, pero bueno, yo no la tengo. 
Sr. Alcalde: Me ha dicho que sí, ¿no? Tiene las respuestas escritas. 
Sr. Jiménez: La respuesta que usted me dio es que “se ha peticionado el informe respecto a lo 
solicitado”. Yo le he preguntado si el informe ya está. ¿Existe un informe de Intervención con el 
precio público autorizado de los productos que se vendían, nombre de los trabajadores y contratos 
de los mismos y los salarios y los recibos de la Seguridad Social, si existen? El día 27, como también 
adjuntamos en esta instancia, compramos dos tickets en los cuales ponía “Comisión de Fiestas. 
Cubatas y Refrescos” y la numeración era 5.818 y 898 en refrescos, y bueno, las matemáticas son 
matemáticas, como muy bien nos han enseñado, y los 5.818 por 4 euros hacen un total de 23.272, 
que sumados a los 898 euros a 2 euros, que son 1.347… Nos consta que al día 26, según los 
tickets, la numeración, se habían recaudado 25.068 euros aproximadamente, por lo menos por la 
numeración que se había vendido en esa barra. 
Sr. Alcalde: ¿Puede repetirme? Gracias. ¿Cuánto ha dicho? 
Sr. Jiménez: 25.068, por la numeración que se vendió en esa barra el día 26. ¿Dónde está? 
Queremos saber dónde está ese dinero y quién es la persona responsable de llevarse la 
recaudación todas las noches de esa barra. ¿Los proveedores de esa barra facturaban al 
Ayuntamiento directamente o a alguna asociación? El día 11 de agosto es la Fiesta del Langostino. 
Esa barra… en esa fiesta, en esta fiesta siempre ha habido una barra que la ha llevado la Comisión 
Organizadora del Carnaval. ¿La va a continuar llevando la Comisión Organizadora del Carnaval o la 
va a llevar esta supuesta Comisión de Fiestas? 
Sr. Alcalde: Bien. Les contestaré en valencià. He de dir-li que a la majoria, jo crec, que ja li he donat 
resposta. Hem parlat un poc de la barra, però si cal, alguna qüestioneta la matisaré. S'ha dit qui ha 
portat la gestió, s'ha dit que es donarà explicació, evidentment. Vosté em demana un informe… No hi 
ha cap informe encara perquè no està conclosa tota la documentació de la gestió que ha portat una 
associació, conforme vostés… em pregunta si abans la portava o la portarà la COC la pròxima de 
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l’11 d'agost com anteriorment portava. Jo he intentat buscar la informació de la gestió de les barres 
anteriors i no l'he trobada. No he trobat ni una sola documentació del que vosté em demana, ni una, 
però la barra sí que s'ha portat dins de festes… I l'Ajuntament igual, és curiós que tampoc no em 
demane la gestió de la barra de festes de la Carpa Jove, és bastant curiós que no m'ho demane. Es 
va fer una concessió també, és curiós però en aquella vegada, com es va fer la concessió pel seu 
portaveu no li preocupa la gestió. Doncs mire, d'aquella gestió l'Ajuntament no sap res, no sap ni un 
cèntim del que ha passat allí. En canvi de la de la Carpa de Festes que vosté em diu, vosté tindrà 
complida informació, a més li puc dir que quasi ho ha clavat. És a dir, veig que han portat en bon 
seguiment, no crec que siga per la consumició que hagen fet, suposo que és perquè ha estat damunt 
com a regidor. Vull dir-li que de tiquets, les barres anteriors, l'Ajuntament sí que en repartia molts que 
no pagava ningú, que no pagava ningú, i que ara això no s'ha produït. Tot el món que ha consumit 
ha pagat, per això vosté fa un càlcul i un prorrateig del que és l'ingrés total brut i quasi ho ha 
encertat. S'ha quedat un poc curt, però quasi ho ha encertat, s'ha quedat curt però quasi ho ha 
encertat. Em permet que li done resposta? Estic contestant-li a les seues preguntes, quasi ho ha 
encertat. I quant a l'11 d'agost… evidentment, jo crec que ho hem expressat correctíssimament i més 
que sobradament. La barra de festes no té res a veure amb el Carnaval. El finançament del Carnaval 
és una altra qüestió. El compromís d'este equip de govern és que la recaptació acabarà facilitant-se 
al Carnaval de Vinaròs, al Carnaval de Vinaròs, al Carnaval de Vinaròs. Per què li dic al Carnaval? 
Doncs perquè a la millor la COC decidirà que l'Ajuntament col·labore ficant una sèrie de qüestions i 
quan presentarà factures se li abonaran, indubtablement, a càrrec d’eixes qüestions. He de dir-li que 
la d'agost és un muntatge de festa que fa la COC, organitza actes en eixa època i no hem dit en cap 
momento que no la porte, la gestió la pot portar. Vosté m'ha preguntat, vosté m'ha preguntat si la 
portarà la COC, la de l'11 d'agost, m'ha preguntat per l'11 d'agost, no? Estic contestant-li. No hem dit 
en cap moment que no la porte la COC, per tant jo crec que, si la regidora de Festes creu pertinent 
que la gestió de la barra, amb un mínim de criteris, la porte la COC, doncs la portarà la COC. També 
vull dir-li que el compromís d'este equip de govern és intentar legalitzar les barres, qüestió que no 
s’ha fet mai. També li ho anuncio, perquè no s’ha fet mai. I per a legalitzar les barres haurà de 
legalitzar-se l'activitat i posteriorment fer la concessió, amb un document. Perquè clar, donar a una 
entitat, que faça el que li de la gana en una gestió que recapta diners és bastant complicat, i això és 
el que s'ha fet sempre. Pareix mentida que vosté que sap, que ha estat en l'organització, ha manejat 
els recursos que s'han generat en eixa barra, no? I justament atorgats per un equip de govern del 
qual vosté, avui, forma part. Justament, justament. Llavors, pareix mentida que em faça preguntes 
com les que m'està fent, de les quals algunes més valdria que no es preguntessen. Dit això, crec que 
ja li he contestat quasi totes, i sobre les informacions que necessiten per a quadrar les dades, no es 
preocupe,que tindrà complida informació. Diga'm. 
Sr. Jiménez: Me falta la pregunta de quién se llevaba la recaudación de la barra todas las noches. 
Sr. Alcalde: Jo crec que li he dit que la gestió s'ha fet conforme també es donava. Hi havia una 
associació que ha portat la gestió, que portarà totes les dades a este Ajuntament i vosté tindrà 
disponibilitat, igual que jo, qüestió que anteriorment mai ha estat disponible esta informació detots els 
anys anteriors. Pareix que no m'haja escoltat. Moltes gràcies. Diga'm. 
Sra. Escuin: Gracias Sr. Alcalde. Mi pregunta viene referente a una publicación que salió el 21 de 
julio, hace ahora una semana, en el periódico El Mundo en que el señor Marcelino Domingo, alcalde 
de la ciudad de Benicarló, se estaba planteando cobrar dos tasas deferentes en el Conservatorio de 
Música Mestre Feliu, una tasa para los estudiantes de música de Benicarló y otra diferente para los 
estudiantes de otras ciudades, como podría ser Vinaròs. La pregunta es ¿qué le parece a usted y a 
su equipo de gobierno esta medida, que músicos de Vinaròs tengan que pagar más dinero por los 
mismos servicios que los estudiantes de Benicarló, cuando aquí en Vinaròs hay servicios comarcales 
sufragados por este Ayuntamiento sin cobrar ningún euro a los ciudadanos no residentes en ella? Y 
en caso de que se lleve a cabo esta diferencia de tasas, si este Ayuntamiento piensa tomar alguna 
medida para que los estudiantes de música vinarocenses puedan seguir formándose en este 
conservatorio con el mismo coste como hasta ahora. Gracias. 
Sr. Alcalde: Bien. Lo mismo, le responderé en valenciano. He de dir-li també, en este cas, que em 
demana opinió de la gestió d'un altre ajuntament. Què opino respecte a una gestió que porta un altre 
alcalde, en un altre consistori. No li contestaré l'opinió, sí la pregunta que em fa sobre si es crea una 
diferència de taxa per als que siguen de Vinaròs o de Benicarló. Evidentment, intentaré interessar-
me per això perquè este efecte discriminatori no es produïsca, però quant a l'opinió que m'ha 
demanat, que és un concepte d'opinió, no li contestaré. És obvi que cada u, en el seu municipi, ha de 
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crear o ha de fer les accions que creu pertinents. Però allò altre, em pareix que sí que és just que 
ens interessem i si hi ha possibilitat… que, evidentment, tinguen les mateixes taxes uns que altres, 
siguen d'un municipi o d'un altre. Diga’m. 
Sr. Albiol: Gràcies, Sr. Alcalde. Bé. Moltes de les preguntes o algunes de la preguntes que li volia 
formular ja s'han contestat en el decurs de la sessió. Per una altra banda sí que volia que el Sr. 
Alcalde em contestés si pensa que en les obres, o si creu vosté, també li vull demanar l'opinió, si 
creu vosté que en les obres de l'avinguda de la Llibertat s'ha incomplit el ban de l'Alcaldia. Després si 
pensen rectificar l'avís que hi ha en el Diariet referent a les obres de l'avinguda de la Llibertat en què 
diu que hi ha un sentit de circulació permés, quan això, si un intenta circular per l'avinguda de la 
Llibertat no és cert. Si pensen rectificar-ho i adequar-ho al que és el decurs de l'obra actualment. 
Després, li volia preguntar també, ja que durant estos dies primers de legislatura han sortit molts de 
rumors, inclús s'ha dit en alguns mitjans de comunicació, inclús s'ha reiterat en el ple d’avui que si hi 
havia problemes per a pagar les nòmines dels treballadors de l'Ajuntament. Esta pregunta li la 
reformularé el mes següent ja que el Sr. Molinos que, previsiblement, hi haja problemes a final 
d'agost, li la reformularé. L'aparco per al mes següent en el ple del mes que ve i sí que reitero la 
petició al Sr. Alcalde que demà membres del grup socialista ens posarem en contacte amb la 
tresorera per tal de veure l'estat de Tresoreria de l'Ajuntament. Li sol·licito la possibilitat d'acudir a 
Tresoreria. Després, per una altra banda, també li volia preguntar pels criteris del nomenament de 
l'assessor de Serveis. Ha contestat vosté en anteriors preguntes però sí que ens agradaria a 
nosaltres que concretés una mica més quines seran les potestats i quines seran les capacitats que 
tindrà este assessor de Serveis. Si es dedicarà únicament al que és l'assessoria del regidor d'Obres i 
Serveis, com era previst en un primer moment o si també entrarà a assessorar, com ha dit vosté que 
s'havien de reformular algunes ordenances o reformular alguns contractes, si també entrarà a 
assessorar als tècnics jurídics de l'Ajuntament. Per tant pensem… No, li pregunto a vosté si creu que 
també, dins d'eixes competències s'inclourà… 
Sr. Alcalde: Em permetrà que li diga que he fet menció que hi hauria d’haver una oferta d'ocupació 
pública per a una plaça tècnica amb capacitat de fer això. No he dit que esta persona de confiança 
tinga eixa capacitat, no ho confonguem. 
Sr. Albiol: No, no, jo. Bé gràcies. Jo li volia preguntar si dins d'eixes competències creu que també 
estaran les d’assessorament, a banda de… al regidor de Serveis, als tècnics de Contractació. Dins 
d’esta pregunta de l'assessor de Serveis, com bé, pensem que serà un assessor que complementarà 
el que són les feines del senyor Tárrega, del regidor de Serveis, Sr. Tárrega, i per a controlar l’UTE i 
el compliment de moltes de les qüestions que està realitzant l'empresa concessionària… També, 
parlant del Sr. Tárrega, voldríem que li transmetés la nostra felicitació pel nomenament com a 
membre del Patronat de Turisme de la província. 
Sr. Alcalde: Ho pot fer vosté mateix avui aquí en este saló. 
Sr. Albiol: I sí que voldríem… El felicitem, per part de l'equip socialista, i sí que voldríem dir que 
esperem que este nomenament com a assessor del Patronat no li impedisca realitzar les tasques 
que li quedaran després de l'ajuda que li farà l'assessor de Serveis. Pensem que… això, no supose 
que eixa dedicació al Patronat supose la necessitat d'un altre assessor que pagaríem entre tots els 
ciutadans i pensem que potser sí que hagués sigut més adequat, però això és posar-nos en coses 
que potser no ens interessen… però pensem que per al nostre ajuntament hauria sigut més adequat 
que s’hagués nomenat la senyora regidora de Turisme perquè potser seria un tema més adequat 
que el regidor de Serveis. 
Després, per una altra banda, el grup socialista va fer una petició de disposar, en data 1 de juliol de 
2011, de disposar d’espais o dependències i mitjans per tal de poder atendre la ciutadania. Hi ha 
constància per part de tots els grups, que en l'anterior legislatura tots els grups municipals, en govern 
i oposició, disposaven d'eixes dependències. Voldríem saber si tenen la previsió de facilitar-nos eixe 
espai i eixos mitjans per tal de realitzar la nostra tasca d'oposició. Lligat a esta pregunta, voldríem 
saber si actualment hi ha algun grup, que no siga de l'equip de govern, que continua gaudint d'eixos 
espais o dependències municipals, i en el cas que siga així, si encara s'utilitzen els mitjans que es 
disposen en els espais habilitats. Després, també, li voldria preguntar, ja que hem estat parlant de 
sopars, d’assistents i de quins eren els preus dels menús que costaven en cada sopar… El primer 
dia de festes les dames infantils van anar a sopar a un determinat bar restaurant del passeig marítim, 
voldríem saber si en eixe… 
Sr. Alcalde: Sap el determinat bar? 
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Sr. Albiol: Sí, el bar Limbo. En eixe sopar voldríem saber si van ser acompanyades les dames 
infantils per algun regidor d'este Ajuntament i quant va costar el cobert, en el cas que algun 
dels regidors hi anés. 
I després, ja, també, felicitar, i també a l'equip de govern, per la iniciativa, o en este cas a la 
Diputació i a l’UJI, per la creació d'una línia d'autobús que puga connectar la nostra localitat amb el 
que és la Universitat Jaume I. I bé, ja li ho han preguntat també, li volíem preguntar si pensava 
participar l'Ajuntament en este conveni, amb quina quantitat, si ho havien estudiat, si han contemplat 
també el percentatge d'alumnes que van en horari de tarda, que és una de les qüestions que potser 
s’hauria de mirar perquè, pel que vostés van explicar, l'autobús serà, d'anada a les 6 del matí 
aproximadament, i de tornada a les 4 de la tarda. Hi ha, evidentment, alumnes que van en horari de 
tarda, si havien tingut en compte esta previsió, i sí que els pregaríem que ens informés 
periòdicament en la comissió corresponent sobre el rendiment d'esta línia, sobre la gent que ha 
participat en la compra d'este bo, per a poder arribar, perquè potser ens servirà una miqueta per a 
veure la incidència, la possible incidència, que tindrien els trens de rodalia com a complement d'esta 
línia d'autobús. Moltes gràcies. 
Sr. Alcalde: Molt bé. Començo un poc pel final per a dir-li que la possible incidència no només 
estaria en el tema de la universitat i dels universitaris que puguen anar, sinó també en tots aquells 
que poden necessitar tant la connexió de la ciutat nostra amb la capital en el sentit professional o 
laboral, per tant només tindrà una referència, serà la part d'estudiants universitaris. Continuant, i 
començo per darrere, continuant amb el tema del bus, evidentment, tindrà complida informació. És 
voluntat, i ho he dit abans, d'este equip de govern col·laborar en la mesura de la limitada capacitat 
financera que té, avui per avui, el nostre poble, per a fer front a despeses no previstes, ho hem vist 
en el tema de fer front a despeses, sobretot no contemplades en pressupostos, que ha d'escometre, 
com són el transport i el tractament dels residus, que no estem parlant de pocs euros sinó de molts 
euros i ni hi ha recursos ni es pot fer front amb aquelles famoses reserves de romanents que vostés 
moltes vegades es vanagloriaven de dir que tant sobraven però que tants s’han gastat i tan poquets, 
no cap no en queda. Per tant és difícil però ho intentarem. Jo ja he dit el meu compromís, per tant, 
sap que així estarà. L’anterior que m'ha fet és sobre el tema de les disponibilitats dels espais per als 
grups, sobre la proposta que m'ha presentat l'1 de juliol el seu grup… és evident, he de dir-li que ho 
estem estudiant, per això no té resposta. El compromís és contestar esta Alcaldia tot el que es 
presente, no té cap problema a contestar, podem estar fins demà si volen, em poden preguntar el 
que vulguen, jo no em canso. Ni em canso ni tinc per què no contestar els regidors que fan el seu 
treball. Jo estic aquí per a, com vaig dir, treballar totes les hores que facen falta per a donar 
satisfacció al nostre poble. Per tant, vostés utilitzen el temps que necessiten, jo també disposaré del 
meu temps. Vull dir-li que els espais, doncs bé, amb eixa política d'austeritat vosté sap que hi ha una 
casa contigua que s'està utilitzant… Ja estava arrendada amb anterioritat i que té un cost i que 
mentre no puguem traslladar unes dependències que estan ocupant, el que és el tema de l'oficina de 
turisme… doncs, evidentment, hem de mantindre eixe lloguer, qüestió que la voluntat d'este equip de 
govern és no continuar-lo per a evitar eixa despesa que pensem que és molt alta i que damunt, sí 
que és veritat, que l'anterior corporació la va destinar als diferents grups, que crec que hi havia un 
habilitat per al Partit de Vinaròs Independent, que no sé si ha tornat la clau o no l'ha tornada, en té 
una el BLOC, també de disponibilitat; vostés penso que no tenien cap perquè utilitzaven les 
dependències municipals i no sé si la utilitzen o no la utilitzen. La veritat és que nosaltres també 
teníem una, una sala em referixo, amb una disponibilitat que no l’hem utilitzada, pràcticament. No 
tinc cap problema que vostés utilitzen eixes instal·lacions per a desenvolupar la seua activitat com 
diuen, però també sap i entén que en compensació, este Ajuntament està pagant als grups una 
assignació perquè també puguen exercir… si han de costejar-se…la tasca que vosté fa i em 
reclama. Però en el cas que, evidentment, es reestructuren part dels departaments o serveis, que 
com vosté sap també ens vam trobar la sorpresa que els departaments dels Serveis Tècnics, el dia 
9, dos dies abans d'entrar esta nova corporació, doncs van desplaçar-se d'estar en l'antic edifici de 
correus, van passar al nou Pirulí. A este edifici que jo crec que haurà sigut l'edifici més popular que 
l’anterior equip de govern haurà ofertat per a tot, des de l'oficina d'estrangeria, des de Serveis 
Socials, i al final li va trobar l'acomodament de ficar els Serveis Tècnics en les diferents plantes. Hi 
ha dos que no estan massa utilitzades, una que és una oficina per a la informació del Vinalab que 
ens costa uns diners també mantindre-la oberta, i una altra que està semibuida… Bé, mirarem en 
tota esta ubicació, que de forma precipitada, tan precipitada, com la compra del mobiliari, que amb 
informe d’objecció pertinent, es van gastar 50.000 euros a moblar aquell edifici, quan no es va fer el 
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concurs públic pertinent, perquè eren 18.000 euros el màxim que es pot contractar de la forma que 
es va fer, però que este govern perquè també ha acceptat, dins de les moltes de les qüestions que 
hereta d'una lamentable, no massa adequada bona gestió, per part de l'anterior equip de govern del 
qual vosté formava part. I dic açò perquè el que sí que em va preocupar, i jo els vaig enviar una carta 
des de l'Alcaldia, era justament pel que em demana, que la informació sap que la tenen tota, però 
l'ús ha de ser l'adequat, de la irresponsabilitat de la publicació de l'acta d'arqueig amb totes les 
entitats financeres amb què treballa este Ajuntament i tots els números de compte publicats, quan 
vosté sap que la Llei de Protecció de Dades no permet que es faça eixe tipus de publicacions, 
sobretot, inclús vosté sap de sobra que qualsevol moviment bancari, inclús sent seu, el número de 
compte, el document que el genera oculta una sèrie de dígits, i si m'equivoco em corregix. I el seu 
partit va ser tan irresponsable de publicar en un setmanari públic l'acta d'arqueig amb totes les 
entitats bancàries i tots els números de compte. Jo crec que certes preguntes haurien d’anar més en 
compte de com les fan perquè no és el més adequat. Informació la que vulguen, ho he dit sempre, no 
hi ha cap problema però per això vaig demanar que d’aquella documentació de la qual vostés 
demanen còpia, almenys, saber el que demanen perquè després seran responsables de l'ús que 
facen públic d'eixe document. 
Quant al tema de la persona de servicis, bé, jo crec que he parlat. Si vol continuem parlant de totes 
les funcions que pot fer o hauria de fer esta persona, de la qual el regidor de Servicis tindrà plena 
necessitat de comptar amb el seu treball, sobretot per a la gestió i el control de totes les qüestions 
que ja he explicat, que són necessàries per a millorar el servici i la qualitat als ciutadans de Vinaròs, 
però si vol li ho seguixo explicant. I aquelles qüestions en què vosté em demana l'opinió, doncs, no li 
les contestaré. Un poc li dic el mateix que al que m'ha demanat la seua companya que li he dit en 
principi, que no valoraré qüestions d'opinió, sobretot quan em demanen pel tema d'obres i el que és 
una rectificació… em demanava una posible rectificació per no estabilitat d'un dels carrils de 
l'avinguda de la Llibertat, crec que és el que em demanava per últim. Doncs, he de dir-li que haurà 
sigut alguna excepcionalitat. És evident que quan s'han estat col·locant els tubs del col·lector de 
pluvials, en eixe moment no es podía disposar de cap dels carrils, però normalment en els treballs 
diaris, la majoria de l'horari un vial ha estat obert, majoritàriament. Haurà coincidit que vosté ha 
passat, a la millor, en un moment que no estava obert, però ha estat com li estic dient. Mentre s'han 
col·locat els tubs i hi ha hagut una maquinària de grans dimensions s’ha estat utilitzant tota la 
dimensió del carrer de l'avinguda de la Llibertat, però quan no ha estat en la col·locació, ha estat 
obert. Així consta en els informes de la Policia i així ho hem traslladat, i jo no crec que haja de fer cap 
rectificació en el setmanari, perquè ha estat… amb la informació correcta i precisa en cada moment. 
Moltes gràcies. 
Sr. Albiol: Disculpe, una qüestió. S'ha deixat una pregunta, la del sopar de l'inici de festes, d’El 
Limbo. 
Sr. Alcalde: Perdó, me l’he saltada, té raó. Com he començat per darrere, esta me l'he deixada, té 
raó. A El Limbo es va anar… No sé exactament el cost total. Es va invitar les dametes i, evidentment, 
també hi havia per part d'este Ajuntament una invitació a la inauguració de les festes a totes les 
dames i els seus acompanyants i als portaveus de tots els grups. Vosté em demana si algú va anar a 
l'altre lloc, de regidors. Jo li dic que va anar un portaveu que va declinar la invitació del menú que hi 
havia preparat per als adults, per a les dames i els adults, i se'n va anar en companyia de les 
dametes a eixe lloc que vosté em diu. I per tant, doncs sí, va acompanyar-les un regidor, però el 
cost, lamentablement, li puc dir que no ho sé. Si vol li torno a remetre la possibilitat que ho consulte. 
Jo li puc buscar la informació i contestar-li el mes que ve, però si no vol que perdem més temps, 
doncs va directament i ho consulta. Cap problema. 
Sr. Alcalde: Sr. Romeu. 
Sr. Romeu: Gràcies, Sr. Alcalde. 
Sr. Alcalde: El seu torn de paraula. 
Sr. Romeu: Per ser l'últim em queden molt poques preguntes perquè pràcticament és allò que es diu 
que me les xafen tots, però també tinc l'avantatge que… 
Sr. Alcalde: L'últim no és, encara hi poden haver preguntes de l'equip de govern, no és l'últim vosté. 
Sr. Romeu: Ja ho sé. Gràcies. 
Però en les contestacions sí que li, i si m'ho permet, jo… per al qui el visite… i de part d'acords 
verbals… No sé si vosté ho farà, verbalment o no verbalment, però este alcalde no ha eximit de cap 
taxa a ningú quan era alcalde, verbalment, ni òbviament ho pot fer un alcalde. Per tant, no ho he fet. 
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El que si, evidentment tan preocupats… jo crec que hi ha ocupacions com les del mercat que encara 
no estan i no sé si se paguen, pregunto. 
Sr. Alcalde: Em pregunta si es paguen les adjudicacions… 
Sr. Romeu: L'ocupació, l'ocupació. Sí, sí. 
Sr. Alcalde: L'ocupació de les adjudicacions que es van fer en el mercat? Vosté sap… ho sap això, 
que no es paguen. De moment, no hi ha taxa. 
Sr. Romeu: D’acord. També ha dit que no hi havia cap senyal en el passeig marítim. Jo recordo, si 
no ho recorda és perquè no volien passejar, a la millor, que hi havia uns passos zebra i hi havia uns 
senyals, inclús un que vam posar després, posteriorment tapava un de semblant contingut. Per tant, 
pregunto una altra vegada si hi havia senyals. Si s'han completat, correctament, però hi havia 
senyals. 
Però continuaré. Els veïns de Rosa Maria Molas, del carrer de Rosa Maria Moles, han tingut quatre 
dies, no sé si ho sap el senyor alcalde, quatre dies tallat el carrer per l'entrada pel carrer del Pilar. De 
diumenge a dimecres. No han estat prou castigats sinó que ara els han llevat el contenidor. La 
pregunta és que si paguen la taxa, si els reposaran, amb la nova taxa d’escombraries, si se’ls 
reposarà, el contenidor. 
El carrer d’Andorra ha sortit, però pareix que el carrer d’Andorra s'haja obert ahir o despús-ahir, quan 
és un carrer que té molts d’anys, però molts, molts, molts, molts i ha entrat el camió d’escombraries. 
Sr. Alcalde: A qui li està preguntant, al nostre portaveu o a mi? 
Sr. Romeu: No, no, a vosté. És que a vegades em dirigixo a vosté i em contesta un altre. Que no 
s'ha descobert ni s'ha obert avui, el carrer d’Andorra, fa molts anys. També eixe 
problema… allí queda un contenidor d'envasos de vidre. Si hi ha problemes per a arreplegar les 
escombraries, també els hi haurà per al vidre. No sé si ara, en pagar la taxa, suposo que se'ls posarà 
el contenidor. Els contenidors de vidre, un escàndol, en pagar la taxa suposo que també. 
En el Setmanari Vinaròs, indignació, impotència i tristesa. Són uns alumnes d’anglés de l'aulari de 
Vinaròs. No sé si sap el Sr. Alcalde i farà l'esforç convenient perquè no es lleve el segon intermedi en 
l'horari de 19 a 21 hores que s’ha donat tradicionalment i de sempre a Vinaròs. 
Espero que en les reunions tripartides amb els tres alcaldes, es recupere este grup i no siga el 
desmantellament de l'aulari de Vinaròs. 
Penúltima. En un solar del passeig de Sant Pere, ha aparegut un anunci d'una promoció immobiliària 
en un lloc en què l'Ajuntament de Vinaròs té un excedent de via publica valorat pels Serveis Tècnics 
en el seu moment. La pregunta al Sr. Alcalde és si ja s'ha venut, si es pensa vendre, havent-se fet i 
estant feta la valoració. 
I l'última, i molt concreta i molt legal, Sr. Alcalde. Comisión de Fiestas de Vinaròs, Cubata 5.818. 
Comisión de Fiestas de Vinaròs, Refresco 0898. Existix legalment la Comissió de Festes? Perquè si 
no existix legalment esta comissió cal investigar qui ha fet estos talonaris, que se suposa seran els 
que han venut els tiquets dels talonaris, i se suposa que seran els que han cobrat amb els tiquets 
d'estos talonaris. Esta és la pregunta, si hi ha Comissió de Festes, si està legalment constituïda. Qui 
ha editat estos talonaris i qui ha venut estos talonaris? És moltsenzill , si és la Comissió de Festes. 
Sr. Alcalde: Està preguntant a l'alguatzil o a mi? 
Sr. Romeu: Sr. Alcalde, quan jo estava aquí dalt, hi havia regidors i regidores de vostés que miraven 
al limbe. 
Sr. Alcalde: Però jo sempre l'he atés i l’he mirat personalment. I si em fa les preguntes a mi, me les 
dirigix a mi. Perquè si no, no li les contestaré. 
Sr. Romeu: Em costa molt, però bé. 
Sr. Alcalde: Està mirant el nostre portaveu o el nostre alguatzil. No sé a qui mira. Me les fa a mi i jo li 
les penso contestar. 
Sr. Romeu: A vosté, a vosté. 
Mire, li les faig claríssimes, existix la Comissió de Festes legalment constituïda? S'han venut 5.800 i 
escaig de tiquets en nom d'una Comissió de Festes de Vinaròs? I finalment, están ingressats els 
diners a l'Ajuntament de Vinaròs? Algú els haurà ingressat. La Comissió de Festes suposo que no, 
perquè encara hi ha un reglament, el senyor Tárrega el coneixerà, de 1995, actualitzat el 2000, i en 
un dels seus articles, sap què diu? Que la Comissió de Festes no pot tocar un euro. 
Sr. Alcalde: D’acord. Començo per darrere, si li pareix també. La barra, crec que hem parlat prou. 
De tot el que em demana li acabaré donant complint, i li reitero una vegada més, tindran compliment i 
complida informació al detall, qüestió que no existia fins a la data i de tot això vosté hauria, un poc, 
d’avergonyir-se per no dir-li molt, perquè a més a més, no és només això sinó que tampoc sabíem 
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com es gestionava, ni perquè s'havia atorgat. No hi havia cap tipus de contracte ni cap tipus de 
document contractual que ho relacionés. Segon lloc, segon lloc, però la barra existia, tots els anys ha 
existit la barra i tots els anys s'ha gestionat. I este Ajuntament, del qual, si vol, li facilitaré tiquets. Este 
Ajuntament encara avui aquí, hi havia tiquets dels quals este Ajuntament disposava per a anar a 
prendre consumicions en aquella barra que vosté diu d'altres anys. Estan, encara els podem… li'ls 
facilitaré perquè també tinga complida còpia, el mateix que m'ensenya, de tiquets que no es 
cobraven, però no es preocupe que també li donaré complida informació. 
Per favor, jo sé que ja es fa llarg el ple però si les preguntes mereixen resposta, el normal és que les 
conteste. 
Sr. Romeu: És que no em contesta. Existix la Comissió de Festes? Existix la Comissió de Festes? 
Sr. Alcalde: Em fa el favor de deixar-me que li les conteste? 
Sr. Romeu: Ha dit que començava per l’última i l’última és molt senzilla. Existix la Comissió de 
Festes? Sí o no? 
Sr. Alcalde: Li he dit que li contestaré, no es preocupe, si tindran complida informació. És que pareix 
que a vosté no li agrade que li contesten. No li estic dient que sí li contestaré? Doncs, tinga la 
paciència i prudència necessària que no ha tingut en altres ocasions. Tinga la paciencia i prudència 
necessària que no ha tingut en altres ocasions, ni ha volgut respectar. Jo, ho faré, amb vosté. 
Sobre el solar de Sant Pere, sí que és veritat que l’he vist, el tema de… No sé què els deu fer gràcia, 
però jo crec que ho he reiterat prou vegades. El que hauria de fer el públic i els regidors és respectar-
se uns als altres. El solar de Sant Pere que m'ha preguntat, si està en un excedent de via pública el 
cartell o no, no ho sé, sé que està el cartell ficat, perquè he passat. Sí que passejo, com vosté diu, i 
també m'he fixat però no puc dir-li si està dins de la zona pública o privada. M'informaré i li ho diré. I 
per tant, si està anunciant una futura promoció, si s'ha adquirit eixe excedent de via pública i totes 
estes qüestions, vosté sap sobradament que hauré de buscar la informació i donar-li-la quan la 
dispose. Per tant, dic, crec que no està venut perquè no s'ha fet, i vosté si no ho ha fet amb 
anterioritat quan era alcalde… doncs, vosté sap que això passa per sessions del ple. Llavors pareix 
un poc ridícul que em pregunte si s'ha venut l'excedent de via pública quan sap que no ha passat per 
ple, o és que vosté ha faltat a algún plenari que s'ha convocat en esta corporació? Jo penso que no, 
per tant si no ha passat per este ple, vosté sap igual que jo que això no s'ha venut. Simplement per 
este detall, però jo creía que no feia falta que li ho recordés. 
El tema de l'aulari de l'EOI, perquè… més del mateix, reiteren preguntes, volen que avorrim 
l'audiència. Continuarem lluitant per a intentar que tinga els màxims servicis nostre municipi en tot el 
que faça falta. 
El tema del carrer d’Andorra i els envasos de vidre. Home, què vol que li diga? Sí que és veritat i 
estem posant tots els esforços perquè no es vegen estos abusos, com també s'han produït sempre 
en determinades ocasions, que els comptadors de vidre… sobreïxen de botelles i a la millor ocupen 
fins a diversos metres limítrofs al contenidor, doncs… evitarem que això no siga. Intentar-ho no 
significa que s'aconseguisca al cent per cent però l'intent almenys estarà i la voluntat d'aconseguir-ho 
també. 
Els quatre dies tallats el carrer de Rosa Maria Moles… també ho coneixia. També és cert que allí hi 
ha hagut un problema, crec que amb el cablejat, que va fer que es traguessen els contenidors 
perquè el camió no podia entrar, i en principi, eixe és el motiu. No hi havia mes que un problema, 
vosté sap que, sobretot una de les companyies subministradores elèctriques, si s’entenia bé amb 
este consistori que quan se li diu que retire una torre la lleva al moment; quan se li diu i se'ns 
demana que tinguem i li disposem de solar per a ficar un centre de transformació nosaltres li’l cedim 
gratis, i vosté sap de què li parlo, en canvi quan hem d’enderrocar-li un antic transformador, va i ens 
el cobra i li l’hem de pagar. Esta és la gran sort que té eixa companyia que fa un poc el que 
bonament pot i vosté sap que… 
Sr. Romeu: Perdó, senyor alcalde era telèfons, era telèfons. 
Sr. Alcalde: Sí però jo li he fet l'exemple amb l'altra companyia, amb Iberdrola. En el tema del senyal 
en la zona rodada de Costa i Borres cap al túnel, en el sentit que ja n’hi havia… Bé, de Costa i 
Borràs, vosté sap que no hi havia cap senyalització horitzontal i en canvi hi havia una via rodada en 
dos sentits. Ho sap de sobra, que no hi havia cap senyalització. Si vol li aportaré l'informe de Policia 
quan van anar a mirar i van pintar dos passos zebra des del tram de Costa i Borràs fins a l'entrada 
del túnel, li seguixo reiterant que crec, que porta un error. Va ser una senyalització que vam haver 
d'ordenar perquè el trànsit ja estava en marxa i eixa zona rodada tenia els dos sentits i no delimitava 
la calçada en cap dels moments. Per tant, vosté, em diu que hi havia senyals, jo li dic que no, és 
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qüestió d'una sola realitat, o estaven o no estaven. Si vol que ho descobrim, demanarem els 
informes, però li reitero que senyalització horitzontal, que horitzontal no hi havia cap en la via rodada 
que estava des de Costa i Borràs… I si no mire-s’ho perquè a la millor no està entenen el que jo els 
responc. I senyals horitzontals són les que estan a la calçada, les que estan pintadetes, estes per les 
quals ens crida l'atenció Costes. 
I després, en el tema dels acords verbals… sí que li dono la raó. Evidentment, no poden prendre's de 
cap manera en qüestions… però he de dir-li que, lamentablement, han vingut persones aquí que han 
al·ludit que l'anterior corporació els havia donat el compromís, com també hi ha un compromís en 
teoria, i este sí esta firmat d'eximir taxes d'IBI per cessió de solar, que ningú ha cobrat i que tots 
reclamen avui. Perquè crec que tampoc no és la tramitació adequada, a pesar de la voluntat eixa de 
tramitar l'exempció d'eixe IBI perquè ens deixaren el solar per a aparcament provisional, doncs ens 
han vingut moltes reclamacions, perquè la tramitació que vosté va autoritzar, intentant eximir l'IBI, 
perquè no és l'adequada. I hauran de fer-se una relació contractual d'algun conveni o d'algun 
contracte d'arrendament pel valor de l'import i no eximir una taxa que no es pot eximir. I amb això 
donem per concloses les preguntes que m'ha fet. Si n’hi ha alguna ja me la recordarà. 
Sr. Romeu: Una, una molt fàcil. 
Sr. Alcalde: Diga’m, diga’m. 
Sr. Romeu: Existix la Comissió de Festes Municipal, sí o no? Només és aquesta. Sí no? 
Sr. Alcalde: Vosté… veig que en això no m'escolta. Li he dit que li contestaré. És que pensó que no 
m'escolta. Quantes vegades vol que li diga que li contestaré? Ja li contestaré, no es preocupe per 
això. No es preocupe. 
Sr. Romeu: Ara, ara, ara. 
Sr. Alcalde: No es preocupe, però no li dic ara, no li dic ara Sr. Romeu, no li dic ara. Vosté m'ho ha 
fet repetir fins a la sacietat, m'ho ha fet repetir fins a la sacietat, sap que li donarem complida 
informació, li ho he dit al company seu regidor, li he donat explicacions més que pertinents i 
qüestions que vosté, torno a reiterar, hauria d’avergonyir-se de preguntar per estes qüestions, amb la 
mala gestió amb què s'han portat amb anterioritat tots estos temes. Per tant, no es preocupe, no es 
preocupe que la transparència en la gestió i l'eficiència en la recaptació que deia el seu company… 
doncs donaré una cobertura de la qual vostés, a la millor, es quedaran sorpresos perquè les dades, 
eixa organització també els dóna a les comparses del que recapta altres anys, i a la millor, pot haver-
hi alguna sorpresa. Moltes gràcies. 
Alguna qüestió mes? Doncs… s'alça la sessió. 
S’aixeca la sessió a les 00.50 hores del dia següent al que consta a l’encapçalament, de la qual cosa 
com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde. 

Vist i plau 
El Secretari acctal   .L’alcalde 
Jordi Romeu Granados Juan Bta. Juan Roig 


