
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 6882/2015

Identificació de la Sessió
Dia i Hora de la Reunió: 13 / juny / 2015, 12.00 hores.
Convocatòria: 1ª
Lloc de celebració: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Regidors proclamats electes a les eleccions locals celebrades el dia 24/05/2015

PP
Juan Bautista Juan Roig
Juan Amat Sesé 
Luis Gandía Querol 
Carla Miralles Castellá 
Amparo D. Martínez Albiol 
Elisabet Fernandez Millán 
Miguel Angel Vidal Pascual 
Anabel Matamoros Centelles 

TSV
Enric Pla Vall 
Hugo Romero Ferrer 
Maria Isabel Vives Sebastià 
Jan Valls Fernández 
Mª del Carmen Ruiz Rueda 

PSPV-PSOE
Guillem Alsina Gilabert 
María Cano Palomo
Marc Albella Esteller 
Mª Begoña López Branchat 

COMPROMÍS
Dómenec Fontanet i Llatser 
Jordi Moliner Calventos 

EUPV-PRPV-EV:AC 
J. Lluís Batalla Callau

PVI
Mª Dolores Miralles Mir 

 

 



 

Secretari
Jordi Romeu Granados
 
Interventor
Oscar Javier Moreno Ayza
 
 
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:

ÚNIC.-  CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT I  ELECCIÓ ALCALDE.- Pren  la  paraula  el 
secretari de l'Ajuntament per a indicar que, abans de constituir la mesa d'edat, es dóna 
compte de l'informe d'arqueig de la Intervenció de Fons, així com de la composició de 
l'inventari de la Secretaria, a fi de donar compliment al que disposa l'art. 36.2 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre.

El  dóna  compte,  així  mateix,  que  els  electes  han  presentat  les  credencials  i  les 
declaracions relatives a béns, interessos i causes d'incompatibilitats.

El secretari demana la presència de les Sres. Mª Dolores Miralles Mir, la qual jura el  
seu càrrec, i Maria Cano Palomo, la qual promet el seu càrrec i constitueixen, així, la 
Mesa d'Edat.

Constituïda la Mesa d'Edat i per tal de prendre possessió del càrrec de corporatius, el 
secretari llig la llista dels electes en ordre invers als vots obtinguts 

J. LLUIS BATALLA CALLAU Promet «per imperatiu legal»

JORDI MOLINER CALVENTOS Promet «per imperatiu legal»

DÓMENEC FONTANET I LLATSER Promet «per imperatiu legal»

Mª BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT Promet

MARC ALBELLA ESTELLER Promet «per imperatiu legal»

GUILLEM ALSINA GILABERT Promet

Mª DEL CARMEN RUIZ RUEDA Promet 

JAN VALLS FERNÁNDEZ Promet «per imperatiu legal»

MARIA ISABEL VIVES SEBASTIA Promet «per imperatiu legal»

HUGO ROMERO FERRER Promet «per imperatiu legal»

ENRIC PLA VALL Promet «per imperatiu legal»

ANABEL MATAMOROS CENTELLES Promet 

MIGUEL A. VIDAL PASCUAL Jura

ELISABET FERNANDEZ MILLÁN Promet

 



 

AMPARO D. MARTÍNEZ ALBIOL Promet

CARLA MIRALLES CASTELLA Jura

LUIS GANDIA QUEROL Jura

JUAN AMAT SESÉ Jura

JUAN BAUTISTA JUAN ROIG Promet

A continuació es procedeix a la designació de l'alcalde, d'acord amb el que disposa 
l'art. 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General:

“En  la  mateixa  sessió  de constitució  de la  Corporació  es  procedeix  a  l’elecció  de 
l’alcalde, d’acord amb el següent procediment:

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents llistes.

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe.

c) Si cap d’ells obté aquesta majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçale la 
llista que haja obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En 
cas d’empat es resoldrà per sorteig.” 

S’indica que els candidats són 

- Sr. Juan Bautista Juan

- Sr. Enric Pla Vall

- Sr. Guillem Alsina Gilabert

- Sr. Doménec Fontanet i Llàtser

- Sra. Mª Dolores Miralles Mir

- Sr. J. Lluís Batalla Callau

Es procedeix a la votació secreta mitjançant la crida als electes, els quals dipositen el 
seu vot a l’urna habilitada a l’efecte. 

12 vots ENRIC PLA VALL
8 vots JUAN BTA. JUAN ROIG
1 vot Mª DOLORES MIRALLES MIRALLES

En conseqüència, la Presidència de la Mesa d'Edat procedeix a proclamar alcalde de 

 



 

Vinaròs a ENRIC PLA VALL.

Seguidament, el Sr. ENRIC PLA VALL, després de prometre el càrrec d'alcalde, pren 
possessió del mateix.

L'alcalde pren la paraula: 

«Veïnes i veïns de Vinaròs, companys i companyes regidors, amigues i amics,

Tinc, en primer lloc, que agrair als representants de la sobirania popular de 
Vinaròs que m’hagueu elegit alcalde fa uns minuts, culminant un procés que 
per als meus companys de projecte i  per a mi  va arrancar fa a penes uns 
mesos.

És el més gran honor que un ciutadà pot rebre, el de representar a tots els 
vinarossencs i vinarossenques al davant de l’ajuntament, que és la casa del 
poble. I és també, com totes i tots sabeu, una gran responsabilitat. 

Els honors s’agraeixen però les responsabilitats cal assumir-les: i això és el que 
hem vingut a fer ací aquest equip de progres que impulsarà l’ajuntament de 
Vinaròs els pròxims quatre anys, format pels representants de Socialistes de 
Vinaròs,  Compromís  i  Tots  i  totes  som  Vinaròs,  tres  projectes  que  deuen 
convergir en un equip capaç de treballar de manera efectiva, enriquint la nostra 
acció amb la pluralitat de punts de vista.

I és que és això el que ens demana la ciutadania, ací a Vinaròs, en la majoria 
dels pobles grans i ciutats del País Valencià i a la Generalitat (i desitge que, a 
molt  no tardar,  al govern central): una política més social, més transparent i 
honesta, més participativa, més igualitària i, tot això, des de la pluralitat perquè 
s’ha acabat el temps de les majories i de l’opacitat que ha estat en molts casos 
la porta a la corrupció que tant castiga la nostra comunitat.

Natros volem avui connectar amb l’esperit  de la transició democràtica, quan 
gent plena d’il·lusió va entrar als primers ajuntaments elegits, uns ajuntaments 
que eren un horror i una ruïna durant la dictadura. I, de fet, el primer ajuntament 
d’aquesta  etapa  a  Vinaròs  va  ser  amb  un  acord  d’esquerres  per  obtindré 
l’alcaldia front a la llista més votada. Però, jo personalment, vull anar més lluny i 
rendir  un  homenatge  als  primers  alcaldes  democràtics  de  Vinaròs:  Antonio 
Torres Marmaña (Partit  Radical),  José Rabasa Domenech (PSOE),  Amadeo 
Sorolla Banasco (P. Republicà) i Julio Balaguer García (PSOE), alcaldes durant 
l’etapa democràtica de la Segona República espanyola, de 1931 a 1936, la 
primera  vegada  que  la  gent  del  poble  podia  governar  un  ajuntament 
tradicionalment  ocupat  pels  cacics  gràcies  al  sistema  corrupte  de  la 
Restauració.

Bé, això és Història (una deformació professional) i avui el que comença és el 

 



 

futur.  Un canvi que serà visible des de demà de la mà de Jordi,  Domènec, 
Begoña, Marc, María, Guillem, Mamen, Jan, Mabel i Hugo, que formen l’equip 
de gent jove i dinàmica que m’ha calgut l’honor d’encapçalar. Vull agrair el seu 
suport  en  aquesta  investidura  al  regidor  d’Acord  Ciutadà  i  reiterar  als 
representants electes del PVI i del PP allò que hem repetit durant la campanya 
electoral,  que  no  volem  una  política  de  trinxera  a  l’ajuntament,  que  a 
l’ajuntament  –malgrat  les  discrepàncies-  es  ve  a  treballar  per  al  poble  de 
Vinaròs i que, si això no ha passat sempre en etapes anteriors, ens agradaria 
que en aquesta tots els grups saberen que aquest equip està obert a les bones 
iniciatives, les dels que esteu ací a l’ajuntament i les de totes les associacions, 
col·lectius i persones que tenen idees per millorar Vinaròs.

I és que aquesta participació és un dels eixos centrals de la nostra proposta: 
volem obrir les portes de l’ajuntament a tots i totes, perquè és la vostra casa, la 
que pagueu amb els vostres impostos per a que us ajude a tindre un Vinaròs 
millor:  volem sentir  totes les veus i,  per a això, no basta que els regidors i 
regidores i l’alcalde tinguen obertes sempre les portes dels seus despatxos. Cal 
establir  mecanismes  reals  de  participació:  plenaris  ciutadans,  consells 
sectorials actius i oberts a totes les associacions, finestres telemàtiques (que 
estem al  segle XXI)  i  sistemes efectius de consulta popular.  La gent  ha de 
poder parlar en la casa de la gent!

I la participació ha d'anar acompanyada de la màxima transparència, tota la 
que la llei permeta i, si és possible, un poc més: els concursos, els contractes, 
les agendes dels  regidors i  regidores o  les decisions municipals  deuen ser 
publiques, accessibles de manera senzilla i  ben explicades. Tan sols acabar 
amb l'opacitat ens garantirà unes institucions sense corrupció, una plaga que 
no cessa.

Tampoc volem oblidar avui l’altre eix de la nostra raó de ser: mentre alguns 
continuen amb la repetitiva cançó de la recuperació, cada dia hi ha més gent en 
perill d’exclusió: 
“una de cada quatre famílies valencianes viu sota el llindar de la pobresa, prop  
de mig milió de llars viuen sota l’amenaça de l’exclusió social i la renda per  
capita dels valencians ha baixat l’11% des de 2008” (dades de l’Observatori 
d'Investigació sobre Pobresa i Exclusió en la Comunitat Valenciana, en el que 
col·laboren la Universitat  CEU Cardenal Herrera, les Cáritas diocesanes i  la 
Fundació FOESSA). El risc de pobresa atrapa a 1,5 milions de persones, més 
del 30% de la població valenciana. 

Natros no volem viure  en una societat  cada dia  més desigual  i  en  la  que, 
mentre  alguns  avancen,  cada  vegada  queda  més  gent  despenjada. 
L’ajuntament no disposa dels recursos suficients però és l’administració més 
propera als ciutadans i ciutadanes i no pot, ni deu, deixar a ningú enrere: per 
tant ja sabeu que l’esforç en polítiques socials serà el màxim: cal acabar amb 
els desnonaments, cal que tots puguen menjar cada dia, cal ajudar als nostres 

 



 

majors que estan sols, cal integrar a les persones amb discapacitat, cal lluitar 
per la igualtat de les dones en tots els terrenys.

Volem recuperar una gestió pública i transparent dels serveis públics i buscar 
els camins cap a una nova economia més social i sostenible, volem preservar 
el territori (que ens queda) i fomentar la sostenibilitat. No són només desitjos, 
del fet que ho aconseguim depèn el futur a mig i llarg termini del Vinaròs dels 
nostres  fills  perquè  les  polítiques  actuals  són  antisocials  però  també  ens 
condueixen a un futur insostenible.

Quan comença una etapa nova,  la  il·lusió d’alguns és gran i  l’escepticisme 
d’altres també: volem mantenir el primer i lluitar per a canviar el segon, però 
això no s’aconsegueix amb paraules sinó amb fets.  Avui  formem part  d’una 
gran marea ciutadana que està prenent la iniciativa en moltes capitals i pobles 
de  tota  Espanya.  En  els  propers  dies  tindrem  un  govern  d’esquerres  a  la 
Generalitat.  Volem  que  tots  sigau  protagonistes  d’aquest  canvi  a  Vinaròs. 
Sabem que no serà fàcil però hem assumit amb tots vatros un compromís ètic, 
un compromís de treball i un compromís de ser propers i escoltar a totes i tots i  
anem a complir-lo.

Volem treballar per un Vinaròs més social, més dinàmic, més transparent, més 
habitable  i,  també,  més  cordial  i  amable  per  a  totes  i  tots,  ajudeu-nos  a 
aconseguir-ho!

Moltes gràcies i, s’aixeca la sessió.»

S'aixeca la sessió a les 13.00 hores del dia que consta a l'encapçalament, de  la qual 
cosa com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde. 
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