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Juan Bautista Juan Roig Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de 
Vinaròs, en nom i representació del mateix, i a l'empara del que establix la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 
de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, article 97.3, i com a Portaveu del Grup Municipal del Partit 
Popular de l'Ajuntament de Vinaròs presenta al Ple la següent MOCIÓ: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
És un fet innegable que Vinaròs està a una distància més que considerable de la capital 
de província, Castelló, i per tant llunyana físicament per a mantindre unes relacions 
fluides tant en l’àmbit econòmic, laboral, sanitari, d’estudis o de qualsevol altre tipus. 
 
El fet que Vinaròs siga capital de comarca i per tant nucli de molts serveis 
administratius fa que gent de tota la comarca estigue obligada a desplaçar-se a Vinaròs 
per a realitzar tràmits en la Delegació d’Hisenda, Servef, etc...  
 
De la mateixa forma molts ciutadans de la nostra comarca se veuen obligats a 
desplaçar-se a Castelló per tal de realitzar proves i revisions mèdiques. Dins del mateix 
camp actualment són més d’un centenar els treballadors que viuen a Castelló i en les 
seues rodalies i que treballen en els centres de salut de la nostra comarca o en 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs.  
 
Els jutjats de Vinaròs són també origen i destí de centenars de ciutadans de la nostra 
comarca i que veuen com no hi ha cap forma relativament ràpida i econòmica de 
desplaçar-se fins a Vinaròs. 
 
Els estudiants universitaris de la nostra ciutat que estudien a Castelló són un col�lectiu 
que se veu enormement perjudicat per la falta d’un mitjà de transport que els permeta 
anar i tornar cada dia a la universitat. Este fet genera una despesa extraordinària que 
han d’asumir íntegrament les famílies de la nostra ciutat. A més a més ocasiona que la 
joventut del nostre poble no s’integre en la vida quotidiana de Vinaròs perquè durant la 
setmana no viu a Vinaròs. Segons dades facilitades per la Universitat Jaume I durant el 
curs 2007/2008 eren 242 els alumnes de Vinaròs matriculats en eixa Universitat i el 
total d’alumnes del Baix Maestrat era de 761. 
 
Atès que actualment les comunicacions entre Vinaròs i Castelló se limiten a una N-340 
saturada i perillosa i una Autopista AP-7 inviable per a una economia familiar de tipo 
mig obligada a desplaçar-se diariament, cal apostar i apostem per un servei ferroviari 
públic, de qualitat i que done el servei que se mereixen els més de 75.000 habitants de 
la comarca del Baix Maestrat. 
 
Atès que de res han servit les promeses de la Taula del Sénia que acordà l’any 2003 
exigir la millora dels trens de rodalies a la nostra comarca i que 5 anys després no te 
cap esperança de millora. 
 
Atès que de res han servit les cartes enviades des de Noves Generacions de Vinaròs al 
President del Govern i a la Ministra de Foment l’any 2005 i 2008 on reclamàvem un 
augment del servei de Rodalies i la millora de la qualitat en el servei. 
 
Atès que el Subdelegat del Govern no ha respós a la nostra sol�licitut per a fer un front 
comú per a reclamar la millora del servei de Rodalies. 
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El Partit Popular de Vinaròs considerem que no hem de perdre un minut més i hem de 
presionar per tal de fer sentir la nostra veu i veure solucionat un problema que 
arrastrem des de fa anys i que es un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans 
valencians. 
 
Per totes estes raons, se proposa l’adopció del seguent ACORD: 
 
1.- Exigir al Govern Central la posada en marxa d’un servei de Rodalies entre 
les ciutats de Castelló i Vinaròs. 
 
2.- Exigir al Govern Central que transferixca les competències en matèria de 
trens de Rodalies amb la seua corresponent dotació pressupostària. 
 
3.- Traslladar el present acord a tots el municipis de la comarca del Baix 
Maestrat així com a tots els Ajuntaments per on pase la línia ferroviària entre 
Castelló i Vinaròs, així com a la Subdelegació del Govern a la Comunitat 
Valenciana, el Govern Autonòmic i al Govern Central. 
 
 

Vinaròs, 1 de juliol de 2008  
 

 
 
 

Juan Bautista Juan Roig 
Portaveu del Partit Popular de Vinaròs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Alcalde President del Magnífic Ajuntament de Vinaròs  


