17/2011
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE SETEMBRE
DE 2011.A Vinaròs, sent les 21.00 hores del dia 22 de setembre 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 la interventora municipal,Sra. Leonor
Balmes Sans, i els següents senyors regidors:
PP
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
EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA
ERNESTO MOLINOS REDÓ
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 28-07-11, 25- 0811 I 30-08-11.Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 28-07-11,
25-08-11 i 30-08-11 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.
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D’acord amb l’anterior s’aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 28-0711, 25-08-11 i 30-08-11

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 decrets dictats per l’alcalde corresponents al mes d’agost de 2011, així com els
incorporats com annex.

3.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS FORMULADES I APROVACIÓ DEL TEXT
ÍNTEGRE DEFINITIU DE LA 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 16 de
setembre de 2011.
Atés l’informe jurídic emés per la Tresorera municipal en data 15 de setembre de 2011.
Atesa la proposta de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2011:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES
FORMULADAS A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS Y APROBACIÓN DEFINITIVA
Resultando que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de julio de 2011 se aprobó
provisionalmente la modificación de los artículos 2, 4 y 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa de recogida de basuras.
Resultando que el 4 de agosto de 2011 se publicó en el BOP de Castellón anuncio de exposición al
público por plazo de 30 días.
Resultando que el 26 de agosto de 2011 se presenta escrito suscrito por D. Jordi Romeu Llorach,
como portavoz del grupo municipal socialista por el que formula alegaciones y proponiendo la
suspensión y modificación de la modificación aprobada provisionalmente por el Pleno.
Resultando que el 30 de agosto se presenta escrito suscrito por D. Sebastián Monserrat Esteller en
nombre y representación de los vecinos firmantes del documento, solicitando la derogación de la
ordenanza y en su defecto la inclusión de ciertas exenciones.
Resultando que el 5 de septiembre de 2011 se presenta escrito suscrito por Mª Dolores Miralles Mir,
como portavoz del PVI por el que formula alegaciones proponiendo la suspensión y modificación de
la referida ordenanza.
Considerando que las alegaciones formuladas por el grupo municipal socialista se concretan en las
siguientes:
1. Considera que no se cumplen lo requisitos legales para la reimplantación de la tasa por pretender
cobrar con ella un servicio que ya se venía prestando y para el que ya existe partida presupuestaria
específica en el ejercicio 2011.
En torno a ello, el artículo 20.1 del TRLHL dispone que las entidades locales podrán establecer tasas
por la prestación de servicios públicos, con independencia de si el servicio ya se venía prestando o si
es de nueva implantación.
2. Existencia de desproporcionalidad en la cuantía.
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Respecto a ello me remito al Informe técnico-económico emitido por la Intervención y obrante en el
expediente.
3. Falta de un padrón o censo de contribuyentes actualizado exigido por la misma ordenanza.
El referido padrón deberá aprobarse una vez entre en vigor la ordenanza.
4. Solicita la inclusión de determinados colectivos (jubilados, parados) como exentos del pago de la
tasa.
En los artículos 20 y ss del TRLHL reguladores de las tasas locales únicamente se recoge un
supuesto de exención subjetiva en la tasa por utilización del dominio público respecto al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, pero nada se dice respecto a las tasas por
prestación de servicios.
Tampoco se conoce la existencia de leyes especiales que prevean la exención que se solicita se
incluya en la ordenanza.
Ello hay que ponerlo en relación con el principio de reserva de ley en materia de beneficios fiscales
previsto en los artículos 8.d) de la LGT y 9 del TRLHL. Dice textualmente este último:
“1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales
establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. (...)”
Por tanto, debemos concluir que las Entidades locales, a través de las Ordenanzas Fiscales, sólo
pueden desarrollar lo establecido en las leyes, sin posibilidad de establecer exenciones o
bonificaciones no previstas, dado su rango reglamentario. En este sentido, el Tribunal Constitucional
ha señalado que los elementos esenciales de los tributos, y las tasas lo son, han de ser fijados,
directa o indirectamente, por Ley, por imperativo constitucional, al contener ésta una reserva de
rango sobre tales preceptos (STC de 17 de febrero de 1987, Ponente: Sr. Díez- Picazo y Ponce de
León). Resulta, entonces, que las Ordenanzas Fiscales no podrán establecer exenciones o
bonificaciones diferentes a las legalmente previstas.
5. Se dice que el número de unidades fiscales tenidas en cuenta en el estudio técnico económico
para el cálculo de los ingresos discrepa de los datos del Instituto de la Vivienda, solicitando se revise.
En relación a ello, reproducir lo contenido en el citado estudio, que se basa en datos de la
contabilidad municipal del año 2010, principal fuente de los datos que se reflejan.
Considerando que la alegación formulada por D. Sebastián Monserrat Esteller se centra en la
solicitud de inclusión de exenciones a familias numerosas, pensionistas o desempleados. En relación
a exenciones y beneficios fiscales ya se ha dado cumplida respuesta en la alegación núm. 4 del
apartado anterior.
Considerando que las alegaciones formuladas por Dª María Dolores Miralles Mir como portavoz del
PVI (1 a 5) no plantean ninguna cuestión de legalidad y si de oportunidad. En la alegación 6 hace
referencia a la desproporción de las cuotas asignadas. Para ello, al igual que en apartado IV.2
anterior, me remito el estudio técnico económico elaborado por la Intervención y obrante en el
expediente.
Considerando que ninguna de las alegaciones formuladas plantea deficiencias legales a la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras aprobada
provisionalmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de julio de 2011 que requirieran su
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revisión, centrándose en argumentar motivos de oportunidad, tales como la conveniencia o no de
exigir dicha tasa que corresponde apreciar al Pleno de la Corporación,
Visto el informe emitido por la Tesorera de 15 de septiembre de 2011.
PROPONGO AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas y aprobar el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de recogida de basuras en su redacción dada por acuerdo
de pleno de 28 de julio de 2011.
Segundo.- Publicar el acuerdo definitivo que se adopte y el texto integro de la ordenanza o de sus
modificaciones en el BOP.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 10 vots a favor (PP), 8 vots en contra (6 vots PSPV-PSOE, 1 vot PVI i 1 vot
ESQUERRA) i 2 abstencions (BLOC).

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS DEL
SERVEI DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE VINARÒS.Atés el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Social de data 16 de setembre de 2011.
Atés l’informe emés per la tècnic mitjà de la Biblioteca Pública Municipal en data 9 de setembre de.
Atesa la proposta del regidor de cultura de data 13 de setembre de 2011:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA
En relació a la proposta de Reglament de Funcionament i Ús del Servei de Biblioteca Pública
Municipal de Vinaròs redactat pel Servei de Biblioteca Municipal,
Vist l’informe tècnic emés per la tècnic mitjà del servei de Biblioteca Municipal emés en data de 9 de
setembre de 2011,
Atesa la necessitat i conveniència de regular l’estructura, l’organització, les funcions i serveis de la
Biblioteca Municipal davant els canvis legals, tecnològics, educatius, de gestió i de personal produïts
en aquests últims anys,
PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord
1.- Aprovar inicialment el Reglament de Funcionament i Ús del Servei de Biblioteca Pública Municipal
de Vinaròs.
2.- Sotmetre aquest Reglament a informació pública i audiència a les persones interessadesper un
termini de trenta dies amb la prèvia publicació del reglament al BOP i Tauler d’Edictes,per tal que
puguen presentar reclamacions i suggeriments.
3.- En cas de no presentar-se reclamacions en termini s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins
aleshores provisional.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 16 vots a favor (10 vots PP i 6 vots PSPV-PSOE) i 4 abstencions (2 abstencions
BLOC, 1 abstenció PVI i 1 abstenció ESQUERRA).
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5.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’IMMACULADA PICADO MARCOS
PER A EXERCIR COM A PROFESSORA ASSOCIADA A TEMPS PARCIAL A LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI.D’acord amb l’art. 82.3 i 97.2 del RD 2568/86 de 28 de novembre, el Sr. alcalde justifica la urgència
de l’assumpte en la incorporació immediata al segon lloc de treball de la interessada atés l’inici del
curs universitari, i indica la necessitat de votar aquesta urgència de la proposició per a incloure-la a
l’ordre del dia. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar la urgència.
De conformitat amb l’informe emés pel coordinador de Benestar Social en data 14 de setembre de
2011.
Atés l’informe jurídic emés per la tècnica de gestió en data 12 de setembre de 2011.
Atesa la proposta emesa per la regidoria de Recursos Humans de data 12 de setembre de 2011:
“ASSUMPTE: SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. IMMACULADA
PICADO MARCOS PER EXERCIR COM A PROFESSORA ASSOCIADA A TEMPS PARCIAL A LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
En data 9 de setembre de 2011 (RE 13289), la Sra. Immaculada Picado Marcos sol·licita autorització
de compatibilitat per exercir l'activitat de professora associada a la Universitat Rovira i Virgili
(Campus “Terres de l'Ebre”), a temps parcial i amb duració determinada (curs 2011-2012).
La Sra. Immaculada Picado Marcos és personal laboral temporal de l'Ajuntament de Vinaròs, en la
categoria de medidadora social, en virtud de contracte laboral de data 19 de febrer de 2007.
Considerant el disposat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Publiques.
Vist l’informe que ha emès tècnica de gestió de personal en data 12 de setembre de 2011.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. IMMACULADA PICADO MARCOS, personal laboral temporal de
l’Ajuntament de Vinaròs, amb la categoria de mediadora social, la compatibilitat per exercir l’activitat
com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili (Campus “Terres de l’Ebre”) a temps
parcial i duració determinada (curs 2011-2012), en els termes de la sol·licitud de la interessada.
Segon.- La present autorització de compatibilitat queda condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i horari de treball de la interessada i és només per a l’activitat per a la qual se l’autoritza de
forma que al canviar de lloc o activitat quedarà automàticament extingida.
Tercer- Els serveis prestats en el segon lloc de treball no computaran a efectes de triennis ni
cotitzarán a la Seguretat Social.
Quart.- Notificar a la persona interessada.”
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior.

6.- DESPATX EXTRAORDINARI.-
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DE 1.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2011 DE
DESIGNACIÓ DEL SR. LUIS GANDIA QUEROL COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
DE VINARÒS EN EL CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL
DE RESIDUS DE LA ZONA 1.El Sr. alcalde justifica la urgència de la ratificació de la inclusió del punt en l’ordre del dia en el fet que
la reunió serà el pròxim dilluns 26 de setembre de 2011. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat acorda aprovar la urgència.
Atés el decret de l’Alcaldia de data 20 de setembre de 2011:
“DECRETO DE LA ALCALDÍA
Vinaròs, 20 de septiembre de 2011
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación el día 28 de junio de 2011 por el que se
designa como representante del Ayuntamiento de Vinaròs en el Consorcio para la ejecución de las
previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 1 al Sr. JOSÉ RAMÓN TÁRREGA ESTELLER y
como suplente a la Sra. Mª DEL MAR MEDINA TERRA.
A la vista de la convocatoria remitida a los miembros de la Comisión de Gobierno del Consorcio para
la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 1 para la reunión que tendrá
lugar el próximo lunes 26 de septiembre de 2011, y dada la imposibilidad de asistencia por parte de
los dos miembros designados por acuerdo plenario.
En uso de las facultades que me confiere el art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril
RESUELVO
Primero.- Designar como representante del Ayuntamiento de Vinaròs en el Consorcio para la
ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 1, al Teniente de Alcalde Sr.
LUIS GANDIA QUEROL para la reunión que tendrá lugar el próximo lunes 26 de septiembre de
2011.
Segundo.- Someter la presente resolución a ratificación del Pleno de la Corporación en la primera
sesión a celebrar.
Tercero.- Notificar la presente resolución a los interesados.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 18 vots a favor (10 vots PP 6 vots PSPV-PSOE, 1 vot PVI i 1 vot ESQUERRA) i 2
abstencions (BLOC).

DE 2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA
INCLUSIÓ DEL NOSTRE TERRITORI A LA XARXA CENTRAL TRANS-EUROPEA COM A PART
DEL CORREDOR MEDITERRANI.El Grup Municipal Socialista retira la moció atés que subscriu la moció conjunta presentada per la
totalitat dels grups municipals en relació a l’assumpte de referència.

DE 3.- MOCIÓ CONJUNTA EN RELACIÓ A LA INCLUSIÓ DEL NOSTRE TERRITORI A LA
XARXA CENTRAL TRANS-EUROPEA COM A PART DEL CORREDOR MEDITERRANI.Es justifica la urgència de la moció en el contingut de la mateixa. Sotmesa a votació, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat acorda aprovar la urgència.
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Atesa la moció conjunta en relació a la inclusió del nostre territori a la Xarxa Central Transeuropea
com a part del corredor Mediterrani:

“Luis Gandía Querol, Portavoz del Grupo Popular, Jordi Romeu Llorach, Portavoz del Grupo
Socialista, Doménec Fontanet, Portavoz del Grupo del BLOC, María Dolores Miralles Mir, Portavoz
del Grupo Independent y Lluís Batalla Callau, Portavoz del Grupo d’Esquerra, en aplicación de los
artículos 91.3 y 91.4 del R.O.F. presentan para su inclusión y debate en el Pleno Ordinario de esta
Corporación, la siguiente
MOCIÓN:
El pasado 16 de marzo el Ministro de Fomento, José Blanco presentó el estudio técnico del Corredor
Mediterráneo. Este corredor discurre a lo largo de 1300 kilómetros por cuatro Comunidades
Autónomas (Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía).
Para la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo se va ha destinar más de 51.300 millones de
euros, previendo que esté plenamente operativo para el año 2020. Asimismo el Gobierno se
comprometió a impulsar todas las gestiones necesarias para que el Corredor Mediterráneo, en su
totalidad, pueda incluirse en la red Básica Transeuropea de Transportes. Esto permitiría que este eje
se posicionara como una de las principales logísticas intercontinentales.
Ahora bien, en estos momentos existe información de que el Corredor ferroviario Mediterráneo solo
se incluirá en la Red Central Trans-Europea de forma parcial: desde la frontera francesa hasta
Valencia o como mucho hasta Cartagena.
No se comprende pues, que una zona que abarca las provincias de Cádiz, Málaga, Granada,
Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y Gerona y que representa
respecto al conjunto de España el 40% de la población y del Producto Interior Bruto, cerca del 50%
de la producción agraria en valor, cerca del 55% de la producción industrial, el 60% de las
exportaciones, cerca del 60% del tráfico terrestre de mercancías, el 65% del tráfico marítimo y el
70% del turismo no se incluya al completo en la Red Central Trans-Europea .
Es necesario y urgente que el Gobierno defienda de forma decidida ante la Unión Europea para que
el Corredor Mediterráneo, pueda incluirse, en toda su extensión, en la Red Básica Transeuropea de
Transportes.
Por todo cuanto antecede se somete a debate y votación ante este Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Vinaròs se adhiere a la declaración firmada por los alcaldes y alcaldesas,
reunidos el 7 de septiembre del presente año en la cumbre celebrada en Castellón de la Plana, en
defensa por el Corredor Mediterráneo.
2.- Manifestar el apoyo firme y decidido a que el Corredor Ferroviario Mediterráneo sea declarado
prioritario por la Unión Europea al objeto de su inclusión en la futura Red Transeuropea del
Transporte.
3.- Instar a la Comisión Europea que manifeste la voluntad de nuestro territorio de ser incluido en la
Red Central Trans-Europea como parte del Corredor Mediterráneo en toda su extensión, desde
Algeciras a la frontera francesa, pasando por la provincia de Castellón y Vinaròs.
4.- Instar al Presidente del Gobierno de España y al Ministro de Fomento, de acuerdo con su
compromiso político, realicen las acciones necesarias para la inclusión del Corredor Mediterráneo en
toda su extensión, desde Algeciras a la frontera francesa en la Red Central Trans-Europea.

7/18

Igualmente, a que manifiesten públicamente y de forma inequívoca su compromiso de inversión y
ejecución del corredor en toda su extensión en el horizonte del 2020, avanzando en la medida de lo
posible el cambio del ancho de vías de las líneas convencionales y las diversas acciones relativas a
las conexiones con los puertos y el desdoblamiento de los tramos congestionados entre otras
actuaciones urgentes y su absoluto apoyo a la inclusión de la totalidad, del Corredor en la Red
Central Trans-Europea.
Asimismo, a la ratificación, por escrito ante el Comisario de Transportes de la Unión Europea, del
compromiso de inversión y ejecución de todo el trazado del Corredor Mediterráneo, desde la frontera
francesa hasta Algeciras, antes del año 2020.
5.- Que se inste a todos los partidos y grupos del arco parlamentario estatal para que manifiesten en
sus compromisos políticos de forma clara, inequívoca e inmediata que van a priorizar la inclusión del
Corredor Mediterráneo y su ejecución respecto de otros similares que se pudieren efectuar en otras
zonas del territorio español.
6.- Que de este acuerdo se de traslado al Presidente del Senado, a la Vicepresidencia para el
Transporte y DG MOVE de la Comisión Europea y a la presidencia de los parlamentos de Andalucía,
de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y de Cataluña, así como las diputaciones
provinciales de esas comunidades, recabando su apoyo, una vez más, al Corredor Mediterráneo en
todo su trazado y, en su caso, la adopción de acuerdos semejantes".
Atés l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la moció anterior.

DE 4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC EN RELACIÓ A L’HABILITACIÓ
PROVISIONAL D’UN APARCAMENT DE CAMIONS.El Sr. Fontanet justifica la urgència de la moció per la problemàtica actual en relació a la falta
d’aparcament per a camions. Sotmesa a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat acorda
aprovar la urgència.
Atesa la moció presentada pel grup municipal BLOC:
“MOCIÓ PER HABILITAR PROVISIONALMENT UN APARCAMENT DE CAMIONS
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
Atès que l'any 2006 es va aprovar per unanimitat el PAI en sòl industrial SUI-06 on ha d'anar la futura
Ciutat del Transport i què ara cinc anys desprès encara estem esperant a que s'acabe.
Atès que una part considerable de metres quadrats d'aquesta Ciutat del Transport tenen que servir
com aparcament de camions i vehicles de gran tonatge atenen a una necessitat dels transportistes i
el compromís de tots per a que això siga una realitat.
Atès que els professionals es veuen obligats a deixar els camions a llocs a vegades inadequats,
(places, solars sense construir, zones deshabitades) originant-se les corresponents sancions i mal
estar entre el veïnat.
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Atès que en el sector hi ha preocupació per aquest tema per ser els primers en reclamar una zona on
poder estacionar els seus camions .
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.- Instar a l'equip de govern a que busque i senyalitze una zona suficientment gran per tal que,
de forma provisional, es puguen estacionar camions mentre l'aparcament definitiu de la Ciutat del
Transport no estigue acabat.
Segon.- Que es faça públic el lloc on serà aquest aparcament provisional per tal que els
professionals puguen fer-ne ús.”
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per majoria la proposta d’acord
anterior, amb 19 vots a favor (10 vots PP, 6 vots PSPV-PSOE, 2 vots BLOC i 1 vot PVI) i 1 abstenció
(ESQUERRA).

7.- PRECS I PREGUNTES.Sr. Alcalde: Entrem ara en Precs i preguntes. Sr. Batalla.
Sr. Batalla: Molt bé, gràcies. Bé... Durant molt de temps hem estat vivint amb l’agonia si a la fi el
pàrquing soterrat del passeig marítim s’enfonsaria com el Titànic i resulta que al final el problema que
té este pàrquing, hi ha un problema encara més greu, és el de la seguretat. Tots som coneixedors
que este pàrquing té una superfície gran, una superfície gran que obliga a una sèrie de sortides. Bé,
el pàrquing està fet, perquè s’ha fet com s’ha fet però evidentment el problema de seguretat el tenim
contínuament i la pregunta és si s’ha fet o es farà per part de l’equip de govern un pla de seguretat
que es podria dir també un pla d’evacuació perquè, evidentment, encara que es diga que hi ha
quatre, només hi ha una entrada i una sortida i quan la normativa marca que segons quines
superfícies haurien de tindre dos entrades i dos sortides… El mal ja està fet, vegem de quina manera
podem, una mica, salvaguardar la seguretat en cas que puga passar algun tipus de desgràcia allí
baix. Primera pregunta.
Segona pregunta: Si l’assessor/a només es dedica a assessorar jo penso que seria bo per a evitar
problemes judicials als treballadors que facen algun tipus de feina encarregada pel mateix assessor,
que aquesta feina s’encarregués per escrit, més que res per si passa algún tipus d’accident laboral…
han obeït a una persona a la qual no han d’obeir i demanaria que fos passat per escrit i signat pel
regidor corresponent.
Per altra banda també m’agradaria, si és possible, que es fessen públiques les dades del nombre
d’alumnes que hi ha per aula. Ja dic que pareixerà que s’ha dit, però no s’ha dit. Seria preferible que
es diguessen, no amb les mitjanes, ja sabem tots que l’estadística és molt traïdora en este sentit i si
és possible que ens facilitessen el nombre d’alumnes que hi ha en cada una de les classes a Vinaròs
i podríem vore com dos i dos, a vegades, fan cinc.
Respecte a altres temes, també voldria saber en quin punt es troba l’escola especial d’ocupació, bé,
eixa que va anunciar el Castor de la manera que va anunciar-ho i tots els beneficis que puguen tindre
les persones que estan treballant en quin punt es troba, per si de cas puga semblar que no està com
pertoca.
Finalment, també voldria demanar, és una petició, si és possible i això pot ser, quin servei
encarregaria, estos lluminosos que hi ha als pàrquings “lliure/ocupat” que u es troba sempre en
baixar la rampa, baix de tot. És una demanda que hem patit tots, que siga a la part de dalt perquè no
s’haja de baixar per veure-ho. No sé si s’ha pensat o no. Aquí està la idea, perquè es puga fer.
Per altra banda, també demanaria a l’alcalde de Vinaròs i a altres de la província, és un parer meu,
que deixen de barallar-se sobre on va l’escola oficial d’idiomes, que ho fessen per saber si en algun
moment els barracons seran fora.
Un altre prec, vull traslladar la meua felicitació, si és possible, mitjançant l’alcalde, a la persona que
ha creat eixe espai kitsch, allí a l’àgora, un espai de disseny modern amb bombetes de rosca, la qual
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cosa és tot un detall artístic però és per traslladar la meua felicitació a este geni que ha fet que una
obra moderna semble una paradeta de fira.
I al respecte d’altres coses... No, en definitiva, ja està bé, ja està bé així. Gràcies
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Batalla. Tal com vaig comentar en principi, si no anaven a ser moltes les
qüestions que planteguessen i estiguessen en un nombre normal, que pogueren escometre’s en el
ple, les anàvem a contestar per a no deixar-les per a altres plens, .És cert que m’ha fet algunes
preguntes i alguns precs. La primera pregunta, el tema de seguretat, la preocupació… li he de dir
que no és nou, em sembla bé que vosté s’hi interesse però vosté ja vivia en este poble i sé que ja
era representant polític encara que no dins d’esta corporació. És una qüestió que haurà sentit en
innombrables vegades per part d’este equip de govern la nostra reivindicació en este àmbit. Ho hem
dit per activa i passiva i així ho seguim manifestant. Per això els tècnics municipals i en concret els
que porten el tema d’activitat, estan elaborant si hi ha viabilitat en la legalitat… en l’activitat del
pàrquing, qüestió que encara no està resolta. Vosté pot anar als serveis tècnics i informar-se
perfectament de quins tràmits s’estan portant i com s’està enfocant per a eixa tramitació de l’activitat i
que complisca, com bé vosté diu, totes estes inquietuds, no sols en tema de construcció sinó també
en tema de seguretat.
Sobre el tema de l’assessor, jo veig que a vostés contínuament els preocupa, si no sigués així no
preguntarien, no s’exclamarien, ni escriurien tant, la veritat el que em pregunta si té o no possibilitats
de donar instruccions com qualsevol altre responsable que siga en este ajuntament i que tinga una
estructura, i que en la seua estructura i en el seu lloc ell farà els treballs que se li encarreguen per
part del regidor de Serveis en totes aquelles qüestions que li hem explicat, però ho podem tornar a
fer i també té a la seua disposició el regidor de Serveis i li pot fer qualsevol consulta o bé a qualsevol
persona que faça una funció pública. Per tant, em sembla interessant que es qüestione, però clar,
que siga molt més concret en quines són les qüestions que li preocupen de les activitats que
desenrotlla.
Sobre la tercera, crec que per no donar…en el tema de les dades dels alumnes en les aules, en els
temes d’escolarització no tenim cap problema, li passarem l’informe. Jo crec que el regidor
d’Educació està pendent de la reunió pertinent quan hi haja la comissió informativa pertinent, era la
seua pretensió, traslladar l’informe, que evidentment, és molt més detallat que el que vam donar a
nivell d’inici de curs escolar però està en cada una de les aules de tots els col·legis d’este municipi .
Quant a la pregunta número quatre, en quina situació es troba el taller d’ocupació, taller no, l’escola
especial d’ocupació que havia de facultar, que no crec que siga això, l’escola especial el que
vinculava al Castor…Hem tingut una reunió i jo li puc explicar, encara que vosté té una bona relació
amb l’antic equip de govern i fonamentalment amb el Sr. Romeu… Sí, sí, com veig que vosté vol
preguntar al ple quan sap que esta informació també la té a la seua disposició per part de les
persones que van tindre responsabilitat en el seu moment, hi ha la pretensió d’integrar el que és el
projecte de la planta, tota la superfície no ocupada, del que és l’activitat industrial, per dir-ho d’alguna
manera, una de les formes d’integrar-se a l’entorn és tota aquesta superfície destinada al cultiu de
cítrics i que estiga gestionat, com bé deia, per un grup especial d’ocupació d’esta inversió que s’ha
de posar en marxa, encara que, de moment, no és posible perquè la planta terrestre no està
acabada i cal condicionar tots els voltants, posar terra vegetal i tots els tràmits que comporta la
implantació d’un cultiu, en este cas, de cítrics, de moment no està en marxa. Hi ha uns
compromisos… nosaltres ens vam interessar de què es tractava i en què havia de desenvolupar tot
este compromís que va estar més que anunciat de forma pública i, per tant, estem en això quan hi
haja més tramitació, quan s’acabe el que és la construcció de la planta terrestre i s’haja de començar
a adequar mirarem en quins paràmetres s’ha de començar a treballar en eixa línia .
Respecte als lluminosos del pàrquing… Bé, considero que és un prec, no li he de contestar.
Respecte… ha fet una al·lusió de batalla, no sé si és pel seu cognom, entre dos municipis pel tema
educatiu, a nivell de l’Escola Oficial d’Idiomes, jo crec que a vosté li ha confós el seu cognom, jo crec
que de baralla ni batalla no n’hi ha cap. Lícitament, igual Vinaròs que qualsevol altre municipi ha de
reclamar allò que creu que li correspon. O és que vosté pensa que no és així i hem de recolzar-la en
un altre lloc? El que pretén dir-nos és que hem de recolzar qualsevol lloc? No sé si és això el que
pretén dir, ho deixo ben clar i a més ho vaig expresar d’esta manera, en cap moment busca
confrontació ni menys baralla, únicament expressa la voluntat d’un municipi que des del primer
moment que es va portar l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes té pretensions que acabe venint eixa
escola aquí. També és cert, també és cert, i ho vam expressar així… amb les dificultats que hi ha
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actualment que es materialitze… però és evident que el nostre municipi ha de reclamar, si és que
s’ha de fer, que vinga al nostre municipi.
Sobre l’últim, que és un agraïment, li trasllado l’agraïment, com vosté m’ha fet. No, vosté m’ha fet el
prec perquè jo li faça l’agraïment, no que jo li faça un prec a aquell, no, que li faça l’agraïment. El
prec me l’ha fet vosté. Moltes gràcies, Sr. Batalla.
Més preguntes, Sra. Miralles.
Sra. Miralles: Gràcies, Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde, ens hem adonat, i a més alguns ciutadans de Vinaròs ens ho han fet arribar, que s’està
construint una rotonda al nou passeig marítim, al costat de la nova oficina de turisme. Aleshores, la
pregunta que li vull fer és: quin sentit té una rotonda en construcció en un passeig marítim si aquest
és per als vianants?
L’altra pregunta, que està dins de la mateixa pregunta, per què en tan poc espai hi ha una doble
rotonda i per què a l’hora de fer-la no han alçat la pedra i no han posat dos voreres per protegir-la?
La segona pregunta és: veritat Sr. Alcalde, que en els 100 dies… [no s’entén] …que vosté està al
capdavant d’este ajuntament, la mesura més destacada que s’ha portat ha terme, segons les seues
declaracions, ha sigut l’execució de les obres adjudicades per l’anterior equip de govern com és el
pla d’accessibilitat o els pluvials de l’avinguda de la Llibertat?
La tercera. Sr. Alcalde, vosté, en les seues declaracions, ha presumit que l’Ajuntament, que este
Ajuntament nou, s’ha posat al servei de la ciutadania. Com es pot constatar per les seues
declaracions que ha atés en cinc dies dos persones, que han estat rebudes per vosté… si els
anteriors alcaldes rebien una mitjana de quatre o cinc persones diàries això serien 20 dies d’atenció
al ciutadà, que és el que ha fet els altres 80 dies que li resten?
I la quarta i l’última, vosté creu sincerament que l’Ajuntament funciona a base de rodes de premsa i
comunicats? Ja que també ha fet dos rodes de premsa i s’han enviat 88 comunicats informatius, no
seria més efectiu si en lloc d’eixir tant a la televisió, seria més important aconseguir totes aquelles
obres que han promés per a Vinaròs i que fins ara les tenen un poc oblidades com és la construcció
del segon centre de salut, l’ampliació de l’institut Vilaplana o la creació del cinqué col·legi?
I ara li faré dos precs. Són dos queixes de veïns, una és que els veïns de l’edifici del Port m’han fet
arribar que si es podia pintar tota aquella zona del varador, la senyalització, perquè les ratlles estan
molt difuminades i tenen problemes per a aparcar, no sé si ja s’ha fet.
L’altre és que a la Mera, m’han fet arribar, que en la zona d’esbarjo dels xiquets, en els tapissos on
juguen hi ha molts forats i, aleshores, facilita la caiguda de molts nens, d’acord? Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Miralles.
Sobre la pregunta número u, que l’ha dividida en distintes preguntes al voltant del de la rotonda del
passeig marítim, quin sentit té per ser un passeig de vianants… Vull dir-li que el passeig, en este
tram, no és de pas de vianants. Però no ho ha decidit este equip de govern, és a dir, com que no es
va fer el túnel de connexió que hi havia programat en el projecte, que unia la plaça de Sant Antoni i
sortia al carrer de Costa i Borràs, es va haver d’instal·lar trànsit per a l’accés del túnel. És a dir, el
trànsit no l’ha portat este equip de govern, ja estava en marxa, esta qüestió ja s’havia posat amb
anterioritat a entrar esta corporació i, a més a més, es va posar sense senyalització amb el perill que
comportava, com bé vosté diu, perquè molta gent pensava que es tractava d’un passeig de vianants i
no obstant això hi circulaven cotxes. I justament la proposta per a resoldre un dels temes de
seguretat és fer esta rotonda que la vam plantejar i la vam traslladar segons van fer els serveis
tècnics els càlculs per dos qüestions, per aquella qüestió que pel túnel vehicles d’alçades superiors a
2’15 no poden passar i, per tant, quan arriben allí no saben què fer, com que no poden eixir per cap
lloc i al túnel no poden accedir, fan maniobres irregulars que podrien donar lloc a accidents: fer
marxa enrere, es van tombar senyals de trànsit, etc. Per tant, una de les qüestions que es van
plantejar, era per qüestions de seguretat, està plantejada per qüestions de seguretat. L’altra qüestió,
per a poder accedir al mercat, a la zona de càrrega i descàrrega i a l’entrada per l’edifici del Pirulí. Si
venim de la zona de Costa i Borràs, com vénen molts dels que han d’anar a fer càrrega i descàrrega
a les parades del mercat, fan un gir improcedent, com és un gir a l’esquerra, quan la gent ix del
pàrquing, per tant, amb un risc elevat de col·lisió. Estos són els motius, però li’n podria seguir donant.
De moment és un plantejament que considero que, amb les altres preguntes, ja no és qüestió d’este
equip de govern. Em pregunta si és menuda o té poc espai… És el disseny que ha plantejat
l’empresa i la que esta desenrotllant en relació al que li han plantejat els Serveis Tècnics. És una
qüestió que han calculat els Serveis Tècnics en companyia de l’empresa i autoritzada per qui té la
direcció d’obra i la responsabilitat, que és Costes. Per tant, la tercera que em fa, de si havien d’anar
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voreres no és una qüestió de l’equip de govern, aquelles qüestions quan nosaltres rebrem l’obra,
mirarem les que són correctes i les que no ho són, i evidentment supervisarem mentre es construïx
les que siguen pertinents perquè s’adeqüen al projecte.
En relació a la segona pregunta que em fa, si en este temps ens hem dedicat a destacar qüestions
que han estat dissenyades o treballades per l’anterior equip de govern… Mire, per exemple, del Plan
Confianza, este que vostés mai en saben que s’executés, que sempre li havien posat tots els dubtes,
totes les incerteses, que no arribaria, que es tractava d’una qüestió que no es duria a terme… Jo li
he de dir dos qüestions, nosaltres això que era evident, per favor, era evident que es materialitzaria i
no sols em sembla bé que se senten implicats com també ho estem nosaltres, que no les vam votar
a favor, no les vam recolzar aquelles propostes que es van fer en aquell moment? Però si vostés
només volen penjar les seues medalles nosaltres no en volem cap, totes per a vostés, no tinc cap
problema, d’acord?
Sobre la valoració de la pregunta número tres, és una valoració seua, que jo no sé si contestarli- la o
si no mereix contestació per distintes qüestions… perquè vosté fa unes hipòtesis de les quals jo en
cap moment he dit, vosté em diu que si jo atenc un dia, o ho faig uns altres, vosté m’ha fet la meua
agenda. Jo tinc una secretària que em porta l’agenda, no vosté, per tant ella sap els dies que jo tinc
atenció als ciutadans i els dies que tinc altres accions pròpies de l’acció que comporta estar en este
Ajuntament o anar a Madrid al departament de Costes, anar on convinga, com demà anem a les
conselleries o serem amb el president de la Generalitat. Per tant, és evident que si estem a València
no es pot atendre la gent. És evident que si estem a Madrid no podem atendre’ls, però si és vosté la
que em vol dur el control i l’agenda, bé. Faça’m una proposta i si em sembla raonable li l’acceptaré.
Sobre la quarta… les qüestions de roda de premsa i comunicats… Mire, jo li donaré les dades. Veig
que a vosté li preocupa. Si vol el llistat de les 34, el contingut i els 88 comunicats li’ls passaré
íntegres en PDF o per mitjà del correu electrònic i vosté tindrà íntegra tota la informació d’estes rodes
de premsa i comunicats que a vosté pareix que li interesse saber amb quin contingut i efectivitat
estan. És evident que l’afegitó que vosté posa… jo coincidixo de reclamar, i per a això estem: el
centre de salut, el col·legi número 5, avui Jaume I, i tot el que competix a este municipi.
I les altres dos qüestions, que són precs, és evident. Número cinc, torno a reiterar, hi ha moltes
qüestions d’este poble que necessiten retolació en les vies rodades per qüestió de seguretat.
També he de dir-li que algunes s’han retardat bé perquè les persones de la brigada també tenen dret
a tindre vacances i perquè els recursos són molts limitats. Si tinguérem suficients partides
pressupostàries i la salut econòmica d’este Ajuntament fos… tan pròsper, evidentment, potser que
de manera més àgil, més ràpida, més eficient tindríem retolat tot el municipi, qüestió que com vosté
també sap i estava en l’equip de govern, també els he preguntat com pensàvem pagar i si vol li
detallaré tot el gran paquet de factures que hi ha aquí, que s’han fet les despeses sense haver fet
una reserva de crèdit i per tant sense garantir als proveïdors que han fet els seu servei que es puga
pagar de forma correcta. Crec que és més important que vosté em diga quines solucions tenia per a
pagar això o quina solució tenia per a pagar els 600.000 euros d’este tema de traslladar les
escombraries que no estava previst en el pressupost. Com és un prec i, a més, important, li dic que
l’atenc i intentarem posar-ho al més aviat possible,
Igual que el darrer punt. Vosté sap les vegades que jo des del seient he intentat canviar les rajoles
del pis de la Mera. O és que només cauen els xiquets al tapís? De peces trencades del pis n’hi ha un
munt. O no les veu vosté? Passa de llarg? Clar, el problema de la plaça de Sant Antoni més que el
tapís, el problema el té al paviment. És un pis que està molt trencat, que es deteriora fàcilment
perquè les condicions no són per a una plaça pública, són més bé rajoles per a l’interior d’una
vivenda amb un tractament molt diferent al que es fa a la plaça. Però bé, em sembla correcte,
revisarem… El regidor de Serveis crec que haurà pres nota i per tant atendrem eixe prec. Moltes
gràcies, Sra. Miralles.
Sra. Miralles: Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Sr. Fontanet.
Sr. Fontanet: Gràcies, Sr. Alcalde.
La primera. El contracte d’Autos Mediterráneo amb l’Ajuntament, per a portar els xiquets dels instituts
que cursen actualment el batxillerat, és renovable cada any? Es pensa fer una revisió per oferir
millors prestacions per als xiquets i xiquetes que agafen els autobusos?
La segona pregunta és, hem rebut moltes queixes per l’acumulació de fem al voltant del contenidors
soterrats de la plaça de Sant Valent, del carrer de Sant Francesc, de l’avinguda de Jaume I i altres,
pensen fer alguna cosa al respecte? Si hi ha una persona de confiança per a controlar els serveis

12/18

que té contractat l’Ajuntament, per què no fa la seua feina? S’obrirà un expedient disciplinari a
l’empresa que s’encarrega de la neteja del poble i que no cobra pocs diners per fer-ho?
Tercera. Des de fa més de deu anys, els veïns del carrer L de la zona turística sud de la cala del
Puntal, on està l’entrada al restaurant La Piràmide, reivindiquen una sèrie de deficiències com clots,
l’asfalt, brutícia, etc. A primers d’este mes li vaig informar per escrit d’aquest problema. Pensen
actuar en este carrer de la zona sud, el carrer L, de la costa del Puntal, de la cala del Puntal? S’ha
previst asfaltar aquest carrer?
La quarta. Des de fa molts de mesos estem veient com en cap de setmana, la zona de Fora del Forat
serveix com a zona de botellón per als joves, sense cap de control per part de la Policia Local i
deixen les ampolles, les bosses i tota la resta al terra, entre les herbes i això és un focus de brutícia i
perill de vidres trencats per als veïns que hi passegen. L’empresa que neteja podria passar i arreglar
tot allò que la nit anterior han deixat ja que no són pocs els joves que fan botellón. La pregunta és:
s’ha exigit a l’empresa de neteja que en diumenge passe i netege la zona d’apartament i la zona dels
voltants del Fora del Forat? Es pensa sancionar l’empresa concessionària del servei de neteja per no
complir el contracte amb l’Ajuntament?
I la cinquena i última: en el mes de juliol li vaig fer arribar un escrit on l’advertia de l’excessiva
velocitat amb què passaven els cotxes pel camí de les Capçades amb el conseqüent perill que
comporta per a les persones que treballen en aquesta zona i demanava la col·locació d’unes bandes
de reducció de velocitat. Pensa contestar la petició admetent o denegant la proposta feta pel nostre
grup municipal? I pensa fer alguna cosa per solucionar la falta de seguretat que hi ha al camí de les
Capçades?
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Fontanet.
Vegem, vosté sap perquè també està a les comissions i ho parlem, que el tema del contracte amb el
servei de transport té un període i té una durada i per tant és renovable però no anualment, té unes
condicions que… s’han de mantindre les relacions com es van contractar. Per tant, eixa millora de
prestacions que vosté demana, pensem que es pot assumir sempre que es complisquen les
expectatives de la prestació de servei per a les quals estava encaminat este servei, els alumnes
d’ESO, de secundària. Tots aquells de batxillerat que s’hi puguen incorporar, evidentment, si hi ha
places, es pot intentar en una nova contractació del servei, és intentar mirar… però de moment cal
cenyir-se a la relació contractual que hi ha.
Quant a la segona, les queixes que em feia bàsicament penso que es referia a tots els contenidors
soterrats. Li he de dir que això és una aposta de l’anterior equip de govern i ho dic pels tipus de
contenidors soterrats. Nosaltres creiem que són necessaris, que s’han de soterrar tots eixos
contenidors per evitar moltes molèsties, ara no entraré en detalls, però el gran problema és que es
van fer una sèrie de bateries però no hi ha cap tipus contractual de manteniment i reparació que
vinga contractualment adquirida o assumida per l’empresa de recollida. Esta prestació de servei no
està contemplada dins del contracte i això ha produït molts problemes perquè, com també n’hem
parlat, no hi ha partides pressupostàries, no hi ha recursos per a poder fer contractes de
manteniment d’estos contenidors, fins ara es donava a diferents empreses o diferents fórmules.
Costa molts diners reparar-los, molts diners. Jo puc dir-li que el regidor de Serveis només en un mes
que ho ha intentat, la factura ha estat entre 3.000 i 4.000€, 4.900€, em corregeix, amb l’IVA inclòs. Jo
només havia vist la base, però com a pagar és la totalitat, això significa que este ajuntament no pot
mantindre-ho mensualment. Imagine esta quantitat per dotze mesos. Es tracta d’una despesa que si
no està contemplada en el pressupost i no hi ha recursos en cap partida pressupostària… m’haurà
de dir com s’ha de fer. Considero que es plantegen solucions: vore si podem assumir nosaltres les
reparacions, vore les peces… però és veritat que este sistema és un error, és impossible de
mantindre i cal buscar un altre sistema. Hi ha sistemes molts més barats, molt més barats, quasi li
diria que la bateria de soterrats d’un altre tipus molt més senzill amb menys avaries val entre un quart
i una cinquena part del cost d’adquisició d’estos i no cal que li diga els manteniments, evidentment,
molt més barats, ja que els mecanismes no existeixen. Per tant, esta és la nostra idea, intentarem
reparar tot allò que es pot però quan no hi ha recursos difícilment es pot contractar coses i difícilment
es pot pagar el que hi ha de servei sense tindre disponibilitat de despeses.
Respecte a si la empresa fa el seu treball, possiblement no el té ni contractat, ja que el que hi ha
contractat amb l’UTE és la recollida de residus urbans, dels contenidors que hi havia en superfície,
va entrar la possibilitat de posar bateries de soterrats que quan estan avariats, ja em dirà vosté com
ho fan, si no puja el contenidor de baix. Obrir un expedient per una funció que potser no li compet és
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bastant complicat, s’hauria de mirar si s’obri un expedient, si s’ha de fer una contractació i no s’ha
fet… Este seria un tema molt complicat.
En el tercer tema que em diu, en les deficiències de la costa sud, si pensem actuar, doncs sí, estem
intentant solucionar els temes dels llums, fàcilment abordables, inclús per personal de l’Ajuntament,
que hi ha alguns carrers menuts, tant a la costa sud com a la costa nord, a la cala del Puntal… Bé,
tot això com vosté pot entendre és un tema de recursos, vosté pot fer les mateixes consultes que jo,
pot anar a Intervenció, pot veure la disponibilitat del que resta en partides pressupostàries i moltes, al
juny, estaven absolutament esgotades, vies urbanes, etc. etc. Si l’anterior equip de govern ens diu on
va deixar tots els diners necessaris en este pressupost per a poder escometre estes qüestions,
potser jo li podria donar una altra resposta. La voluntat existeix, i en un futur no molt llunyà part
d’estes actuacions… S’està fent un estudi integral per a actuar en estes qüestions menudes però
molt importants per a molts dels vinarossencs.
En el punt número quatre, la pregunta que em fa al voltant del Fora del Forat pel possiblebotellón, si
l’empresa hauria de dedicar-li més esforç en neteja, i el cost que té, sempre es parla del mateix, són
qüestions que, evidentment, comporten unes despeses que estan fora del serveis habituals i també
s’han de pagar. Evidentment, fins ara ho està fent, però pense que està desbordant les previsions
d’aquelles qüestions que havien contractades i difícilment es pot sancionar una empresa per alguna
cosa que no estava contemplada. És evident que la neteja del poble en termes generals està en
mans d’una UTE i a esta UTE el regidor de Serveis i les persones vinculades… i mirant tota l’activitat
intentem que complisquen les expectatives mínimes, però avui per avui, saben que estem pendents
de traure en breu una nova... un concurs d’adjudicació i caldrà ampliar estos serveis perquè en eixe
moment no eren en el contracte.
Quant a l’última en què em planteja de la velocitat, a la carretera de les Capçades… el fet de posar
bandes reductores, este equip de govern no en posarà si no compleix amb la normativa i menys
gastar uns diners que no són necessaris i de qüestions que no són vàlides. Sí és cert que l’aposta
serà en el moment en què es facen modificacions de vials quan hi haja l’asfalt, es faran les bandes
que serveixen per ubicar passos zebra, i per tant, qüestions… evidentment, per a plantejar solucions,
naturalment que les estudiem i veurem les més factibles
Sr. Alcalde : Sr. Guillem, alguna pregunta?
Sr. Guillem: Bé, com en el passat ple li transmetre les preguntes que ens han fet arribar els Jóvens
Socialistes i les quals el grup municipal nostre assumeix com a pròpies.
La primera. Tenint en compte el punt seixanta del seu programa electoral, on diuen “ajudes a
l’habitatge especialment el lloguer jove”, preguntem: des de l’Ajuntament quin tipus d’ajudes es
pensen posar a disposició dels vinarossencs? Quines bases tindran per poder accedir-hi? És una
simple proposta electoral o l’Ajuntament té alguna partida prevista per a aquestes ajudes?
La segona. Tenint en compte el punt número setanta-tres del seu programa, on deien: “afavorir la
posada en marxa d’una nova zona d’oci nocturn en un espai urbà evitant les molèsties en el més
pròxim”, preguntem: on es pensa ubicar esta zona d’oci? S’ha contactat amb els responsables dels
pubs i les discoteques de Vinaròs per consensuar postures i arribar a un acord amb l’Ajuntament?
La tercera. Tenint en compte el punt setanta-quatre on deien “impulsarem la creació d’un centre d’oci
a la nostra ciutat amb sales de cinema”, preguntem: Com pensen fer viable un multicine a Vinaròs,
tenint en compte la situació actual dels de Benicarló i Amposta que amb prou feines s’aguanten
econòmicament?
I la quarta. Tenint en compte el punt noranta-tres on deien ”sol·licitar l’augment de cicles
professionals“, preguntem: S’ha contactat ja amb els instituts de Vinaròs per consensuar amb ells
l’augment dels cicles formatius ja que són ells els que han de gestionar els recursos per a poder
oferir-los? I quins nous cicles formatius pensen oferir? I tindrem més cicles formatius abans de
l’ampliació de l’IES Vilaplana i la construcció del Jaume I? Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Alsina. He de dir-li que en el tema del lloguer jove, evidentment, totes les
propostes que hi ha al nostre programa electoral, la pretensió, com a mínim, ho he de garantir, és
intentar fer-les complir. I totes les que m’ha dit són qüestions que este equip de govern té la voluntat i
el compromís de posar-les en marxa durant la legislatura. Vosté vol que siga des el minut u, vosté vol
que siga des del minut… que en el pressupost, com algunes de les qüestions que em diu, si hi ha
una partida prevista, li ho dic pel cas del lloguer jove. Si el pressupost és el que és i ja estava fet.
Hem heretat un pressupost buit sense recursos. És difícil esta pregunta, me la guarda vosté i la
trasllada als Jóvens Socialistes amb la preocupació i la inquietud que tenen perquè en el pròxim
pressupost em diguen si està o no està contemplades algunes de les accions en este tema.
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Evidentment, llavors sí que en podrem parlar, si estem intentant complir el programa o no ho estem
intentant, però que em demanen que ho posem en un pressupost que està més que esgotat i no hi
ha recursos ni romanent per a dotar més partides o obrir-ne una de nova, és un poc difícil. Vull dir
que… vosté mateix.
En el tema d’oci, consensuar, evidentment sí. És un tema que nosaltres, en relació amb tot el que
són llocs on hi ha una oferta, una oferta més dins dels àmbits turístics o d’oci a Vinaròs estem en
contacte. Ho hem fet des del primer moment. Hem traslladat quines són les visions i les inquietuds
d’este grup per a intentar donar una oferta més i una solució que siga compatible i sobretot,
fonamentalment compatible, en el que és l’ús residencial i la necessitat de descans que puguen
tindre també aquells residents. Per tant, cal plantejar zones molt concretes i s’ha de veure en el
desenrotllament portuari si una de les alternatives, com bé està en el seu pla d’usos, pot acabar
desenvolupant-se, qüestió que li puc dir de les visites que hem tingut i amb el director general és una
de les qüestions que vam plantejar. Per tant, la viabilitat està entindre una possibilitat en la qual el
desenvolupament de la zona d’oci també estiga vinculada a la nostra zona portuària i a altres
ubicacions que este equip de govern està intentant desenvolupar, evidentment, amb el concens, com
sempre intentem fer les coses. Una altra qüestió és que s’adherisquen altres a este concens.
El tema del multicine, sí, en la mateixa línia, ja li ho he dit. Totes són propostes molt factibles que
vosté a més a més sap. Les possibilitats de tindre multicines no és una iniciativa pública, ha de
nàixer d’una iniciativa privada però evidentment caldrà facultar que esta iniciativa tinga opcions
d’instal·lar-se en el nostre municipi i així ho estem plantejant. Esperem que hi haja possibilitats en
breu, amb independència de la rendibilitat o no que tinguen en altres municipis, esperem que aquí
puguen ser viables.
I en tot el tema dels cicles formatius, vosté planteja moltes qüestions, de les quals sí és veritat que
s’estan plantejant i el regidor d’Educació, bàsicament li podrà informar millor, però estan en la línia de
complir aquelles expectatives de la demanda que hi ha realment en el nostre municipi. I si vosté em
diu que els Jóvens Socialistes en tenen alguna en concret, no es preocupe que també la sumarem,
la ficarem i la defensarem perquè, en este cas, la Conselleria puga posar algun curs formatiu en la
línia que els Jóvens Socialistes vulguen per a este municipi.
Sr. Alcade: Alguna pregunta més? Sr. Romeu.
Sr. Romeu: Gràcies, Sr. Alcalde.
En el primer plenari ens va contestar moltes preguntes, en el segon per escrit, i en este tercer serem
estrictes a allò que ens ha comentat en la Junta de Portaveus, el dia que tinguem més preguntes,
més de cinc, li les farem però les hem intentat acotar i en la mesura del possible, crec, crec, que
estes cinc preguntes que farem ni tenen relació amb Zapatero ni amb l’antic equip de govern, ni res.
Ho dic perquè la contestació no se’n vaja per les rames .
Mire, la primera va d’arbres, no sé, tanta faena que té l’UTE i resulta que uns bonics i preciosos
arbres que hi havia al carrer de Sant Francesc, han sigut brutalment mutilats, no sé amb quin sentit
ni amb quins informes mediambientals però si que m’agradaria saber qui ha sigut la ment tan lúcida,
si ha estat el senyor alcalde, si ha sigut el regidor de Serveis, si compta amb l’informe de la tècnica
mediambiental o ha sigut una il·luminació del senyor assessor i amb quina finalitat, el que sí que els
puc dir…
Sr. Alcalde: Quantes?
Sr. Romeu : És una, Sr. Juan.
Sr. Alcalde: Però… una…
Sr. Romeu: Les faré ràpides, si no, no me les contestarà. Arbres mutilats: qui és el responsable i si
té els motius… i si té els informes medi ambientals pertinents. Punt. Dos: vint-i-cinc prioritats del
Partit Popular. No sé si les ha llegides o no sé si no sap comptar, perquè si ha fet un terç del
programa electoral en cent dies, d’estos vint-i-cinc… no tinc temps i sé que m’interrompria al llegirlos. Crec que n’ha complit un i mig: el quatre, “Crearemos la concejalía de empleo” és un titular i s’ha
creat i punt. I el vint-i-dos, “Renovación de los contenedores de basura“, més que una renovació, ha
estat una moguda general de contenidors. Dic que si se’ls ha llegit i si en estes vint-i-cinc prioritats hi
ha el terç del programa o això era un altre programa ocult que hi havia o alguna cosa. Si l’ha complit,
el terç de les vinti- cinc prioritats.
Tercera pregunta: què se sap del centre de salut? No em conteste que és culpa dels socialistes que
encara és al magatzem, han passat més de cent dies, i resulta que del centre de salut no sabem res i
la culpa era de l’anterior equip de govern perquè no havia deixat “el espacio o el solar limpio,
aseado”, etc. etc.
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Quarta, peixcològic, festa del llagostí. Per premsa s’anuncia que tant l’Ajuntament com la Conselleria
participen i col·laboren en aquesta festa del llagostí que organitza l’Associació d’Hostaleria. Amb
quina quantia i en concepte de què, esta col·laboració?
I finalment, Sr. Alcalde, en la contestació, perdone, referida a tota aquella llarga sèrie, llarga sèrie de
preguntes que se li van fer en tots en plens anteriors, més tota una sèrie d’instàncies que mai s’han
contestat, a l’espera, a l’espera, d’aquell informe que ens havia de fer i aquella investigació que havia
obert, van culminar… és a dir, la contestació ha sigut que tota la informació està i s’ha dit en el
mateix plenari i en la comissió informativa, tot el poble sap on estan els diners de la barra. Nosaltres,
vosté ens havia contestat que tindríem complida informació, que tot estava controlat i fiscalitzat, cosa
que mai s’havia fet aquí. Jo pregunto que si està tan fiscalitzat i controlat per l’Ajuntament, ja que
avui fa set dies que li vam fer una instància, nosaltres demanàvem, ja que s’havien repartit per dos
membres de l’equip de govern, 300€ en metàl·lic en nom de l’Ajuntament, una certificació per part de
la Tresoreria i de la Intervenció… de quina partida pressupostària havien sortit els diners, perquè els
diners quan ixen de l’Ajuntament surten d’una partida pressupostària i això és la legalitat vigent. I a
partir d’aquí quan ens conteste això per escrit i se’ns done l’informe nosaltres ja no tornem a parlar
res més d’això. Com fan les coses tan ben fetes, esperem que esta que l’han feta malament, la
sàpiguen rectificar i a la fi la facen ben feta.
I un prec, un prec molt breu, tot això de l’Escola Oficial d’Idiomes… És un prec, jo crec que és
inacceptable que una regidora d’un poble veí,en aquell moment alcaldessa en funcions, s’atrevisca a
dir i afirmar, que l’Alcaldia de Vinaròs, com acaba d’arribar al poder, que es pose a la cua. D’alguna
manera diu que des de temps, nosaltres, els de Benicarló, defensem i volem el centre, que tenen
més arguments i per tant, li estan dient… Jo crec que l’Alcaldia de Vinaròs, i m’agradaria que
mitjançant un escrit o qualsevol mitjà, el respecte que es mereix l’Alcaldia, la institució de Vinaròs, no
pot una regidora, com si es tractés de la cua de la carnisseria, que es pose a la cua que nosaltres ja
estàvem abans. Em sembla inacceptable. Sap que té el nostre recolzament en això i si hem d’aplicar
la tàctica de pressió, sap que si vosté presenta la dimissió, nosaltres, tots, darrere vosté, en el que és
l’Escola Oficial d’Idiomes i les instal·lacions educatives. Moltes gràcies.
Sr Alcalde: Gràcies Sr. Romeu. Intentaré donar-li resposta, si no a tots els apartats o matisos que ha
anat preguntant, derivat de les preguntes que m’ha formulat, intentaré una majoria, si no ja m’ho
recordarà vosté, si me n’he deixada alguna.
Sobre el tema dels arbres, si vosté ja m’ha criticat en roda de premsa, pitjor que l’alcaldessa en
funcions de Benicarló… Sí. Encara em pregunta en base a què? Jo què vol que li diga? Li contesto?
D’acord.
Sr. Romeu: Evidentment.
Sr. Alcalde: S’han podat amb el criteri…i a més a més, tipus la resposta que hem donat en el tema
del passeig, en la rotonda. S’han podat amb el criteri que li explicaré. Com es poden, per exemple,
els arbres del carrer Major. Es poden, es quadriculen o se’ls donen formes, és a dir, la poda fa
diferents qüestions, entre elles regular i ornamentar l’aspecte de l’arbre però en segon lloc, també
evita moltes qüestions: que s’acumule brutícia a la seua base, que es puga vore passejant per les
zones de vianants dels carrers, que es vegen les papereres i fonamentalment que tinga… temes de
millorar la seguretat. Passa la Policia i veu qui hi ha pel carrer, entre altres qüestions. Però si a vosté
estes qüestions no li preocupen i li preocupa posar-li tiretes als talls dels arbres. i he de dir que no
tenen sang, que no es queixen i li ho dic jo que una mica n’entenc, i que estes qüestions, estes
qüestions, per a la qualificació que vosté m’ha fet , ja li dic, que em sembla bé que em recolze en
relació a l’alcaldessa en funcions de Benicarló però comprendrà que vosté ha de ser coherent, si em
posa verd i de tots els colors en això, no té massa sentit que em demane això altre, però bé, allà
vosté. Si no queda suficientment content amb la resposta ja em farà les pertinents… Li puc donar
més información sobre el tema dels arbres però jo crec que tampoc no és qüestió d’això, però en
podem parlar en comissió i aquells dubtes que a vosté l’inquieten i li interesse millorar la seua, el
seu coneixement respecte d’això, jo li ho facilitaré encantadíssim, sense cap problema .
Quant a les prioritats, en el segon… si vosté, si vol, jo vaig fer una roda de premsa, la vaig explicar
esta setmana, va durar uns quants minuts, jo crec que va ser massa extensa, si vol la repeteixo, però
vaig dir que havíem complit setze propostes en concret del nostre programa i que en teníem trenta
en marxa i que això suposava un terç del nostre programa electoral, d’aquell compromís de les cent
cinquanta propostes amb què ens vam presentar a les eleccions del vint-i-dos de maig i que vam
assumir davant dels ciutadans d’este poble. A vosté li agradarà o no, ara em diu que “n’han complit
una i mitja”. Em penso que el dia que vosté feia la roda de premsa només va dir que n’havien complit
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mitja, ja veig que n’han augmentat, ja veig que se la mira, la roda de premsa que vam fer i d’aquí a
dues setmanes ja pensarà que n’hem complit més.
Però bé, passem a la tercera. El centre de salut, tema important. Li he de dir que preocupació de tots
els vinarossencs que esta infraestructura, com altres, es pose en marxa. Es pose en marxa,
evidentment, quan es puga. No cal mirar altres comunitats que, en lloc de posar noves instal·lacions
en marxa, el que fan és tancar centres de salut i cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las
tuyas a remojar. No és el cas de la nostra comunitat, però pense, però pense… Per favor…pense
que moltes vegades hem posat d’espill altres comunitats i avui estes comunitats que han sigut
referents en altres moments, ara estan tancant centres de salut i anul·len serveis d’este tipus. En
este cas, nosaltres sempre hem defensat i ho hem dit clarament, que amb el que és la salut no es
juga. El tema sanitari ha de ser una prioritat. Jo estic amb vosté en el tema de reclamar que estiga al
més prompte possible, esta és la nostra obligació, i per cert, sembla que vosté mire la nostra agenda,
fa un poc com la portaveu del Partit de Vinaròs Independent. El dilluns tenim una reunió amb la
Conselleria de Sanitat, amb el conseller, vull dir. Casualitats, el dilluns proper, vosté agafa
l’ordinador, i veu la meua agenda com si estigués disponible, que no hi ha cap problema, però no
s’ho prenga en to pejoratiu, li ho dic en el millor, en la cordialitat, no s’enfade. Li ho dic amb la
màxima cordialitat. Per favor. Li ho dic amb la cordialitat, sembla que ho anticipe, sembla que ho
anticipe. Li reconec que ens preocupa, li dic que tenim concertades les visites. Les podem fer segons
ens les donen, jo crec que bastant ràpides. N’estem tenint moltes i este és un tema de reclamació
prioritari per part d’este equip de govern.
El tema de peix ecològic i el tema del que es va fer amb el llagostí, mire no sé perquè m’ho pregunta
quant costa si l’anterior soci de govern, el Partit de Vinaròs Independent, en roda de premsa ja ha dit
quant costa. No sé si ha anat a consultar perquè ha dit que costa de vint a vinti- cinc mil euros i això
sí que és una despesa supèrflua i no els 900 € en roses que és meravellós gastar-se’ls. Sra. Miralles,
no ha costat els diners que vosté ha dit, vosté vol enganyar al poble per dir que hem gastat vint i
tants mil euros però no confonga el Sr. Romeu, perquè també el Sr. Romeu pregunta quant ha
costat, pregunta quant ha costat. Vosté m’ha preguntat per la partida, per la partida.
Sr. Romeu: Perdone, Sr. Alcalde. Jo li he preguntat… que en premsa ha aparegut que hi ha una
col·laboració de la Conselleria d’Agricultura i de l’Ajuntament, només he dit la quantia i el concepte,
jo no he preguntat ni he afirmat res més, només he preguntat això.
Sr. Alcalde: Correcte, vosté ha fet referència al fet que es va produir un esdeveniment de peix
ecològic que té una quantia, clar, perquè si no produeix una quantia no sé com em pot preguntar per
una quantia. És a dir, m’ha preguntat per l’esdeveniment, pel sopar del llagostí?
Sr. Romeu: Per la col·laboració.
Sr. Alcalde: La col·laboració, evidentment, en esta col·laboració que vosté coneix, sap que li vam
recordar de formalitzar el conveni en altres ocasions, quan no hi havia massa voluntat per part d’este
Ajuntament, doncs tenim una part que finança l’Ajuntament de Vinaròs en tots els actes que fan
referència al peix ecològic i una part que finança la Conselleria, són deu mil euros cadascú. Tot el
que es fa, com a màxim, hi ha vint mil euros d’inversió. Per tant li recordo a la Sra. Miralles que
només en este esdeveniment ens gastarem estos diners per a invitar a alcaldes. I tot el que vosté
deia, no ens costa estos diners, .Si no que esta aportació que fa l’Ajuntament va en relació a
diferents capítols. Vosté sap que la confraria aportarà factures de promoció i de divulgació del peix
ecològic, del peix fresc, i està detallada i pot consultar-ho en este Ajuntament. Però quan acabe, que
sap que en octubre s’ha de donar comptes de la relació, quan acabe tindrà, com li deia, igual que
l’última pregunta que em fa, tindrà complida informació, no ens ho gastarem per fer el concurs de
cuina o bé per a pagar el sopar. El sopar, ja no s’ha fet, del concurs de cuina, i per tant ens hem
estalviat estos diners.
I per últim, i per últim, el tema famós d’una barra, d’una barra que vosté sap, que este Ajuntament ha
muntat sempre, en festes, una barra i mai s’ha sabut quina ha sigut la gestió.
Quants de recursos ha generat, mai s’ha sabut. L’Ajuntament… jo he buscat, i li ho he dit moltes
vegades, hem estat buscant totes les dades d’esta barra i no les hem trobades, però l’Ajuntament sí
que muntava una barra, la donava a dit, sense cap control. De la mateixa manera que s’ha atorgat
sempre, es va atorgar a una associació que ha fet la fiscalització ihaurien d’estar contents de la
gestió. S’ha donat per a la finalitat que nosaltres vam garantir, que era que revertís en el carnaval. En
cap moment cap persona dels membres de l’equip de govern ha dit que els diners estiguessen a
l’Ajuntament. Tot això s’ho ha inventat vosté. Ningú ha dit que estiguessen a l’ajuntament. Sí, sí,
vosté ens demana certificacions, que si surten de l’Ajuntament però ho diu vosté, en cap moment
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ningú ha dit que els diners han entrat a l’Ajuntament o s’han tret de l’Ajuntament per anar al carnaval.
Si no li agrada la resposta em torna a preguntar una altra cosa o em fa un escrit però jo li estic
contestant a la pregunta que vosté em fa. I espere’s que acabe de contestar-li. Si creu que… si ha de
preguntar-me alguna cosa, en una altra ocasió ja ho farà. Però el que no admetrem és que vosté
faça asseveracions que cap membre d’este equip de govern ha fet .Ningú ha dit que els diners hagen
entrat a l’Ajuntament i que hagen sortit. Ho ha dit vosté. Demana certificació, vosté, de la sortida
d’uns diners que en cap moment ningú ha dit que estaven a l’Ajuntament. Vosté sí que ha sigut,
gratuïtament, ha fet afirmacions de si estaven a la butxaca d’algú. Això sí que ho han dit vostés, són
comentaris de vostés, això són comentaris de vostés, que només fan que intoxicar la realitat, que ha
estat conéixer, conéixer la gestió de la barra, saber quant s’ingressa i utilizar els recursos del benefici
en un ús molt clar, que és la proposta que este equip de govern va voler fer i ha traslladat, com se li
va dir, al Carnaval de Vinaròs, ni més ni menys.
I quant al prec, dins de la primera pregunta, jo crec que ja li he contestat en el tema del prec. Em
sembla bé, vosté sap, i li ho he contestat al Sr. Batalla, la postura d’este equip de govern no és
buscar enfrontaments sinó reivindicar i reclamar allò que ens correspon i, per tant, en este tema en
concret, nosaltres seguirem insistint i no perdrem el temps en comentaris absurds perquè cada u és
capaç de dir el que vulga com fa vosté. Per tant, jo crec que és la totalitat de les preguntes. Si em
deixo alguna ja sé que m’ho recordarà, les que falten no es preocupe, que com que té instàncies i
qüestions que s’han de respondre, ja ho farem. S’alça la sessió.
S’aixeca la sessió a les 23.15 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
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