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Acatem la sentència però no la compartim    Maria Dolores Miralles 

El passat 17 d’Abril es va convocar un ple extraordinari a 
petició del PP, on demanàvem la reprovació de la gestió de 
l’exalcalde socialista Jordi Romeu Llorach al capdavant del 
consistori i la retirada de les plaques commemoratives amb 
el seu nom en edificis públics perquè ha estat condemnat 
pel jutjat per un delicte de prevaricació. 
 
Quan escoltem la paraula “prevaricació” ens venen al 
pensament aquelles persones que agafen diners públics per 
al seu propi benefici, és a dir, quan posen la mà al calaix 
per aconseguir un enriquiment personal; fet habitual al 
nostre país, ja que tots som coneixedors de un gran nombre 
de polítics que estan “imputats” o “investigats”, inclús molts 
d’ells en la presó complint condemna. 
 
El procés contra el exalcalde Romeu s’inicia perquè al llarg 
d’un exercici pressupostari s’arrepleguen i surten a concurs 
públic la major part d’obres i serveis previsibles. Però en el 
dia a dia de les administracions locals (ajuntaments) es 
presenten situacions no previstes, aleshores el consistori té 
que gestionar-les i solucionar-les de manera ràpida i per 
tant no es pot esperar a preparar un procediment com un 
concurs públic; per norma general amb una durada molt 
llarga (moltes vegades diversos mesos). Per exemple, 
davant la possibilitat d’una gota freda, la prevenció demana 

una neteja extraordinària del embornals, o quan es 
produeixen inundacions cal actuar de forma immediata a la 
platja o camins afectats. Sens dubte són actuacions urgents 
que donen solucions immediates, però no estan 
pressupostades perquè de moment els polítics (també 
persones) no podem endevinar el futur. 
 
No vam donar suport a la moció ja que la sentència que 
acusa a Romeu són treballs d’exclusivitat o d’urgència. 
Volem deixar molt clar que discrepem en la sentència. Les 
factures mai s’han fraccionat en pagaments de manera 
intencionada, es pot comprovar que han estat actuacions 
d’urgència o excepcional en llocs i en mesos diferents que 
sumades superen administrativament el màxim permés. 
 
Acatem la sentència però no la compartim perquè 
l’exalcalde Jordi Romeu ha estat jutjat per situacions que 
ocorren en totes les legislatures i, a més a més, no s’ha 
atés ni la exclusivitat ni la urgència. El senyor Romeu és un 
home honest i la seua actuació al capdavant de 
l’ajuntament sempre, i repetim, sempre ha buscat el benefici 
de l’interés municipal, solucionar els problemes quotidians 
dels vinarossencs i vinarossenques i mai ha actuat pel 
benefici personal; mai ha robat diners públics. 
 


