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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA
12 DE GENER DE 2006
=================================================================
ASSISTENTS
ALCALDE
En Joaquim Puig Ferrer
REGIDORS:
En Josep Manel Bordás Antolí
En Ernesto Blanch Marin
Na Mª Luz Blasco Querol
En Francisco Medina Candel
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Ramon Vives Mestre
Na Milagros V. Ripollés Segura
Na Rebeca Pérez Milián
En Diego Ibáñez Grau

Es reuneixen a la ciutat de Morella el dia dotze
de gener de dos mil sis, a les vint hores hores,
les persones que s'esmenten al marge.
Reunits al Saló de Sessions de l'Ajuntament
de la ciutat de Morella, a l'objecte de procedir
a la celebració de la sessió ordinària
corresponent a aquest dia.

Secretària Accidental:
Na Gema Ripollés Querol
Excusa l’assistència:
En Cristobal M. Milián Traver
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES PLENS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria copia de l'acta de la sessió anterior, per part del Sr.
Alcalde és pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a l'acta. No hi
havent cap objecció es aprovada per unanimitat l'acta de data 30-12-05.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer una
extens resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
OBRES
§
§
§
§
§

Les obres del carrer Trinquet i eixida per la Porta Nevera estan molt avançades
i finalitzaran en un termini molt breu.
S'han iniciat les obres d'adaptació del poliesportiu per a saló multiusos.
Dintre de la urbanització del PERI del Tint s'han millorat les parets i el sostre
dels llavadors, així com la instal.lació de finestres amb vidre i altres millores a
l'entorn.
Al restaurant de Vallivana s'ha fet nou tot el desaigüe.
També s'està fent una reparació de les parets als llavadors de l'Alameda.

SERVEIS
§

S'han enllumenat el portal de Sant Mateu, la Porta Forcall, Porta del Rei, la
Porta dels Estudis i el carrer Segura Barreda.
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S'ha fet la instal.lació de l'enllumenat d'arbres i també d'altaveus al carrer els
dies de Nadal.
S'ha reparat una avaria important al enllumenat públic de l'Hostal Nou, que ha
estat uns dies sense llum.
Amb les primeres gelades s'ha fet el repartiment de sal a Sant Miquel i zones
perilloses.
Es va produir una gran fuga d'aigua al carreró Pastor, i altres més menudes a
diferents llocs.
La brigada de serveis ha fet varies intervencions al poliesportiu per als diversos
actes festius que allí tenen lloc.

GOVERNACIÓ
§
§
§
§
§
§

S'ha iniciat la ronda de converses amb l'alferes de la Guardia Civil de Sant
Mateu, per veure l'infraestructura i dispositiu de trànsit per a les festes del
Sexenni.
S'ha acudit als diversos Plens del Consorci de Bombers de Diputació de
Castelló.
S'han mantingut les diverses converses amb els membres del Centre d'Estudis
dels Ports per tal de fer les propostes dels carrers de la zona urbanitzada del
Tint.
S'han mantingut les converses amb l'empresa Improtint de cara a l'instal.lació
del proper punt de control d'accés de vehicles a la zona dels Llavadors del Tint.
S'ha procedit a la col.locació de jardineres i pintura a la calçada per tal
d'ordenar el trànsit a la zona de la Plaça la Font i el carrer del Tint.
S'ha arribat a un acord amb els propietaris del Polígon Industrial Les Casetes
per tal d'instal.lar un sistema de vigilància i seguretat al seu terreny.

ÀREA DE TECNOLOGIES DE L'INFORMACIÓ
§
§
§
§
§

A la localitat d'Ortells es va celebrar novament una jornada presencial del curs
d'Eines Telemàtiques organitzat per la Jaume I en la seua Seu de Morella.
Es va acudir a la jornada celebrada a Sant Bertomeu del Grau (Barcelona)
sobre wi-fi, per tal de conèixer experiències aplicables a Morella en matèria de
xarxa i banda ampla.
A la UJI es va acudir als diversos seminaris del Departament de Dret Públic per
tal de conèixer experiències i propostes per tal d'apropar al ciutadà a la eadministració.
S'ha arrivat a un acord amb l'entitat Gintal, tutelada per la universitat per tal de
instal.lar a Morella un sistema d'informació ciutadana via SMS als mòbil.
Avui mateix, per part de l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana,
s'ha instal.lat al nostre ajuntament el sistema que permetrà que des de demà
mateix a l'Ajuntament s'expedeixque el certificat acreditatiu de la signa
electrònica per a tots aquells ciutadans i entitats que estigueren interessats.
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AGRICULTURA
§

§

S'han fet dos reunions molt importants per buscar solució al tema de l'aigua.
En primer lloc hem vaig reunir a Madrid amb el Director General de l'Aigua del
Ministeri de Medi Ambient, i posteriorment amb el president de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre, amb l'objectiu d'aconseguir la construcció d'un menut
embassament al riu Bergantes, i la perforació d'un nou pou d'aigua per Morella,
a fi de donar solució definitiva al problema de l'aigua en cas de sequera.
Dintre el pla de millora dels camins rurals s'ha fet una menuda intervenció al
camí rural de la Carcellera i Serra de Palos, netejant els trams de cuneta que
tiraven tota l'aigua al mig del camí a la costa de la Perera i a les proximitats de
la font de Vinatxos.

TURISME
§

El 19 de novembre va tindre lloc a la Sala de Justícia, un congrés d' agencies
de viatges de la Comunitat Valenciana. Van participar més de 30 agencies,
que es van reunir amb membres del Patronat Municipal de Turisme per a
parlar de possibles viatges i promocions de Morella des de dites agencies de
viatges.

§

Des del Patronat Municipal de Turisme se estan organitzan les properes
promocions i activitats que es duran a terme fins el mes de març.

§

La presentació del Sexenni a Madrid aprofitant la Fitur, a la Casa de València
de Madrid el dimarts 23 de febrer.

§

Les Jornades de la Trufa que tindran lloc tot el mes de febrer, amb menus de
la trufa als restaurants i conferències al voltant del tema de la trufa.

§
§

La presentació del Sexenni al parlament europeu a Brusel.les, el 22 de març.
El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha publicat al BOE el concurs per a la
redacció del projecte d'execució del Parador de Turisme de Morella.

MEDI AMBIENT
§

§
§
§

Els treballs per portar l'electricitat fins a Pereroles estan acabats, falta la
instal.lació d'un transformador definitiu, i l'execució de la línia de baixa tensió
soterrada per dins del Monte Pereroles a l'espera d'obtenir el permís
d'ocupació de monte públic.
També a Pereroles ja s'han tret els primers pins de la subhasta feta l'any
passat i s'ha cubicat la fusta tallada.
S'ha acabat la campanya de recollida de fulles que es fa a la tardor-hivern per
dintre de la població.
S'ha encetat la campanya de poda dels arbres urbans.

CULTURA
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5 de desembre continuat amb el cicle de conferències “Cita a Morella” i en
commemoració del 27 aniversari de la Constitució europea, va tindre lloc a la
Sala de Justícia la conferència: “la Constitució present i futur” a càrrec de
Artemio Rallo, catedràtic de Dret Constitucional.
L'Ajuntament hi ha col.laborat amb els alumnes de 2º de Batxillerat amb el
muntatge i desmuntatge de la desfilada de moda que van realitzar el 8 de
desembre al poliesportiu.
16-17 de desembre es va celebrar les Jornades de la Secció Filològica de
l'Institut d'estudis Catalans.
17 va tindre lloc a la Sala de Justícia, l'elecció del president de la Taula del
Sènia.
Durant tots els nadals s'han dut a terme diferents activitats culturals: teatre,
Concert rondalla, Concert de la Associació Musical Mestre Candel, Festa de
l'esport... agraint la col.laboració a les diferents associacions i entitats que han
col.laborat en els actes.
Del 2 al 5 de gener al poliesportiu va tindre lloc Jocambient. Agrair la
col.laboració de Creu roja, Bombers, Consell de la Joventut, Assemblea per la
Pau.
El 6 de gener es va constituir la Comissió del Bicentenari de Cabrera per a
organitzar i portar a terme les diferents activitats que tindran lloc este any que
es commemora el Bicentenari del Naixement de Cabrera.
L'Ajuntament a col.laborat amb la parròquia de Morella amb el patrocini de la
“Fulleta de Vallivana”.

EDUCACIÓ
§
§
§

S'està procedint a la devolució de l'import pagat pels pares el primer trimestre
del curs. Des d'ara l'Escola Infantil és plenament gratuïta.
La Conselleria ens ha demanat unes modificacions sobre l'edifici de l'Escola
Infantil per tal de poder-ser legalitzar i concertar. Els plànols de les dites
modificacions s'han remés a la Conselleria.
Ha començat a fer-se efectiu el Pla d'ajuda als llibres de tex. S'abona el 30%
del cost real dels llibres. Aquells alumnes que al final de curs els porten i
siguen reciclables se'ls abonarà un 30% més sobre l'import real del llibre. Pot
arribar a tindre una subvenció del 60% aquell alumne que a més de la
subvenció recicle el llibre. El millor premi és l'hàbit adquirit de respecte a les
eines de treball i de col.laboració... Aquest curs hi ha hagut un augment de
sol.licituts d'un 10%.

GENT GRAN
§
§
§
§
§

Ha quedat constituït el Consell de la Gent Gran.
El dia 10 es va reunir el Consell de la Gent Gran i va acceptar que fora el
dilluns de la setmana de festes el dia del seu gremi.
Els alets del gremi el conformen les persones majors de 65 anys, del Consell
de la Gent Gran.
S'accepta com a dansa del gremi la Corronquina.
El gremi de la Gent Gran organitzarà la Missa, Sermó i coral, el Retaule i
l'espectacle de la tarde, l'espectacle de la nit l'organitzarà l'Ajuntament.
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El proper dia 24 de gener es reuniran els alets per anar perfilant tots els detalls
de la festa.

BENESTAR SOCIAL
AREA DE SERVEIS SOCIALS
§
§

El dia 16 de desembre en Castelló es va convocar una reunió amb el director
general per a exposar el Programa Menjar a Casa.
Des de l'Ajuntament s'està preparant el Programa Menjar a Casa en pocs dies
serà una realitat.

AREA DE SOLIDARITAT
El dia 29 de desembre es va reunir El Consell de Solidaritat i Benestar Social.
La Comissió per a valorar els projectes va informar de l'aportació econòmica a
les següents ONG.
- Assemblea de Cooperació per la Pau
2.950,00
- Mans Unides
2.650,00
- Creu Roja
1.200,00
- Acnur
1.500,00
- Smara
700,00
Deixant un fons de 1.000 euros per a casos d'emergència.
§ El dia 27 de desembre es va realitzar la volta als Belens.
§ El dia 2 de gener de 2006 en jocambient es va fer el racó de la solidaritat amb
recollida de joguets per als xiquets de la Casa de Acollida de Castelló. Va ser
un èxit com tots els anys.
§

AREA DE TRADICIONS
§
§

El dia 4 y 5 de gener organització de la cavalcada de Reis. Des de
l'organització domen les gràcies a totes les persones que van col.laborar en
aquesta cavalcada.
El dia 7 de gener dia de Sant Julià, es va organitzar la processó, encara que
per motius climatològics no es va poder realitzar.

3.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, CONCURS VIVENDA ESCOLA LLAR.- Coneix el Ple
l'acta d'apertura de proposicions del concurs per a l'adjudicació de la vivenda de
l'Escola Llar, presentant-se dos proposicions:
Nº 1.- MOHAMED SOUMAH
Nº 2.- MARTA JULIAN FERNANDEZ
Pren la paraula el Sr. Puig qui informa que la vivenda ha sigut ocupada
provisionalment durant aquestes festes de nadal, per a que el col.legi no estiguera
desocupat durant les vacances escolars.
Després de revisar les referències dels licitadors i les propostes de millores el Ple per
unanimitat acorda:
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el concurs de la vivenda de l'Escola
Llar a MARTA JULIAN FERNANDEZ per un període d'un any per reunir les millors
condicions.
SEGON.- Notificar aquesta resolució als licitadors.
4.- APROVACIÓ, TARIFES TAXI 2006.- Coneguda per Ple la proposició de tarifes per
al taxi de l'empresa Municipal CISE SPE S.A., la proposta està composada d' unes
tarifes a aprovar que són com segueixen:
VIATGES

EUROS

Preu per vehicle/km

0,45

Preu per vehicle/km per serveis nocturs,
diumenges i festius d'àmbit nacional (1)

0,53

Preu per hora d'espera

11,82

Mínim de percepció

2,48

Vinaròs hospital, €/pers, anar i tornar (dimecres
i divendres)

11,5

Xiva, €/per, anar i tornar

3

DESCOMPTES
Jubilats

20%

Estudiants

20%

Carnet d'Or (Els descomptes no son
acumulables)

30%

a) Durant el transcurs de la primera hora d'espera l'usuari tindrà dret a disposar
gratuïtament d'un temps d'espera de quinze minuts, transcorreguts els quals se
computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 2,95 € cada fracció.
b) Els serveis es contractaran en règim d'alquiler per cotxe complet i els recorreguts
s'entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es
convinguera expressament lo contrari.
c) En qualsevol cas l'usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les
condicions establertes en l'Ordre del Ministeri de Foment de 30 de novembre de
2005.
d) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de
mutuo acord, excepte la corresponen als mínims de percepció la quantia de la qual
tindrà caràcter d'obligatòria.
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e) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en
coneixement dels serveis d'Inspecció del Transport Terrestre, podent ser recollits en
el llibre de reclamacions existent en el vehicle.
Vehicle matrícula: 1598CGK
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les tarifes del taxi municipal.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL.LICITUD ÀREA DE RENOVACIÓ URBANA XIVA,
ORTELLS, LA POBLETA I HERBESET.- Assabentat el Ple de la pròxima
convocatòria que realitzarà la Conselleria de Territori i Vivenda, per a la declaració
d'Àrees de Renovació Urbana, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Dirigir-se a la Conselleria de Territori i Vivenda, per a que una vegada
convocada l'Orden de Declaració d'Àrees de Renovació Urbana, s'inclogen les
pedanies de Xiva de Morella, Ortells, La Puebla de Alcolea i Herbeset.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents sigen
necessaris.
6.- RATIFICACIÓ SOL.LICITUD AJUD PLANEJAMENT URBANÍSTIC.- Coneix el Ple
l'Orden de 21 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la que
es convoquen i aproven les bases reguladores de les subvencions gestionades per la
Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial destinades a la redacció de
plans generals adaptats a les determinacions de la legislació urbanística, territorial i
medioambiental vigent, en els municipis de la Comunitat Valenciana, per als exercicis
2006-2007.
Coneix així mateix la memòria informativa de les dades del plantejament vigent, on
s'indique l'instrument de plantejament en vigor i la data d'aprovació així com els
instruments de desenvolupament pertinents fins a este moment.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda,
PRIMER.- Facultar al Sr. Alcalde President per a sol.licitar davant la Conselleria de
Territori i Vivenda, l'ajuda necessària per a la redacció del Pla General així com per a
subscriure quants documents pugueren derivar-se de l'execució del mateix.
SEGON.- Comprometre's a acceptar la subvenció sol.licitada en els termes en que
puguera concedir-se, de resultar beneficiaris.
TERCER.- Comprometre's a notificar a la Direcció General de Planificació i Ordenació
Territorial el resultat de la tramitació i adjudicació de l'expedient contractual, en el
termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la notificació per la que es concedeix
la subvenció.
QUART.- Comprometre's a entregar a la Direcció General de Planificació i Ordenació
Territorial la documentació del pla general de les fases que es vagen executant,
conforme es van subvencionant en suport digital.
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QUINT.- Manifestar expressament el coneixement i acceptació de que la quantitat
amb la que la Conselleria puga subvencionar no es veurà incrementada per cap motiu,
sent conseqüentment a càrrec de l'entitat beneficiària el finançament i pagament de
l'addicional necessari.
SEXT.- Manifestar expressament que es coneixen i accepten tots els requisits i
terminis de presentació que s'estableixen en la present Orden, així com que
l'incompliment dels mateixos facultarà a la Conselleria de Territori i Vivenda revocar la
subvenció concedida, podent derivar-se l'obligació de tornar les quantitats que
hagueren pogut percebre conforme amb allò establert en la legislació vigent.
SÈPTIM.- Comprometre's, si haguera un entorn en el municipi amb valors rellevants,
de portar a terme la declaració de Paratge Natural Municipal de conformitat amb la
legislació actualment vigent, indicant la superfície aproximada i la ubicació.
OCTAVA.- Manifestar expressament el compromís de no rebre altres ajudes o
subvencions públiques que superen l'import dels honoraris tècnics de redacció del
planejament.
7.- ACORD REMISSIÓ AL SÍNDIC DE GREUGES PETICIÓ MILLORES
SANITARIES.- Vist l'informe de la petició de millores sanitàries dirigit a l'excel.lentisim
Sr. Síndic de greuges, en el qual s'exposa la situació demogràfica, territorial i
climatològica en la que es troba Morella respecte al tema sanitari.
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que el Grup Municipal Popular recolze el
memoràndum i la seva remissió al Síndic, Conselleria de Sanitat així com a la
Subsecretaria. Els municipis de la comarca tindrien que adherir-se a aquest
memoràndum ja que presentada com a comarca es podrie tenir mes força.
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Remetre aquest informe tant al Síndic de Greuges com al President de la
Generalitat Valenciana, per a que prengen les mesures oportunes, donant
coneixement que el problema exposat està ocorrent en general en tota la comarca.
SEGON.- Portar aquest informe al Ple de la Mancomunitat Comarcal dels Ports per al
seu estudi.
8.- MOCIÓ GRUP SOCIALISTA SOBRE LES TARIFES ITV.- Coneix el Ple la Moció
presentada pel Grup Socialista sobre el servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV)
que es com segueix:
“MOCIÓ SERVEI D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES (ITV).
A finals dels anys 90 la Generalitat Valenciana va decidir privatitzar el servei
d'Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat Valenciana. Este servei, tan
important per a la seguretat viària, va quedar en mans privades amb l'excusa de
l'eficiència en el servei. Independentment, que el servei privat siga més eficient que el
públic, qüestió que des del Partit Socialista posem en dubte, el que no té sentit és
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que els tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana siguen
les més cares de tot el territori nacional.
Per tant, i atés que entre els objectius de l'empresa pública de la Generalitat
Valenciana Seguretat i Promoció Industrial Valenciana S.A. (SEPIVA), es troben el de
controlar el funcionament correcte del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles,
així com en general, el compliment per part dels concessionaris de les condicions de
caràcter tècnic i de funcionament imposades per la normativa vigent i per les
estipulacions del contracte, així com el d'assessorament i centralització del
funcionament de les empreses concessionàries.
PROPOSTA D'ACORD
1. Instar a la realització d'un control exhaustiu del compliment del contracte establert
entre les empreses concessionàries del servei d'inspecció i la Generalitat
Valenciana.
2. Que les tarifes aplicades per les empreses que presten el servei d'Inspecció
Tècnica de Vehicles no siguen superiors a la mitjana nacional.
3. La gratuïtat de les segones inspeccions que es realitzen per rebuig de la primera.
4. Que es garantisca una major freqüència de les inspeccions a la nostra ciutat.”
Pren la paraula el Sr. Medina qui manifeste que el Grup Municipal Popular te
referències diferents a aquesta moció referent a que el control està donat per el
SEPIVA, les tarifes dels serveis no estarien per damunt de la mitjana, respecte a la
segona revisió s'està estudiant per a quan es renove el contracte, estan totalment
d'acord en que hi hage major freqüència en la prestació d'aquest servei.
El Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Partit Popular
acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
9.- MOCIÓ GRUP SOCIALISTA SOBRE NOVA TAXA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA ALS COMERCIANTS.- Coneix el Ple la Moció presentada pel Grup
Socialista sobre la nova taxa de la Generalitat Valenciana als comerciants que es com
segueix:
“ MOCIÓ NOVA TAXA DE LA GENERALITAT VALENCIANA ALS COMERCIANTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei d'acompanyament del Projecte de llei dels Pressuposts de 2006 aprovada per
les Corts Valencianes, crea una taxa al voltant de 30 euros, que els comerciants
hauran de pagar pel simple fet d'estar inscrits en el Registre de Comerciants de la
Comunitat.
Tenint en compte que, segons la Lei 7/1996 d'ordenació del comerç, aquest registre
és obligatori a efectes estadístics, aquesta mesura suposa que al comerciant li costarà
30 euros que la Generalitat Valenciana tinga les estadístiques al dia.
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Els comerciants xicotets han d'enfrontar-se diàriament als problemes que genere la
competència forta per l'existència d'un nombre alt de comerços; la baixada de les
vendes per circumstàncies i, el preu dels locals i els lloguers.
Totes aquestes circumstàncies demostren que no sembla una mesura ni de bon tros
recomanable, ni oportuna, en gravar amb una taxa nova als comerciants de Morella,
d'altra banda tampoc justificada.
És per això que presentem aquesta
MOCIÓ
Instar a la Generalitat Valenciana a retirar aquesta taxa de la Leli d'acompanyament
del Projecte de llei de Pressuposts de 2006, per resultar injusta, inoportuna, i
perjudicar, sobretot, al comerç minoritari.
– Reclamar que es prenguen les mesures necessàries per a impulsar i protegir als
comerciants davant la problemàtica a què han d'enfrontar-se dia a dia.
– Enviar aquesta moció a:
President de la Generalitat Valenciana, Sr. Francisco Camps Ortiz.
President de les Corts Valencianes, Sr. Julio de España Moya
Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, Sr. Justo Nieto Nieto
Associacions de comerciants.”
–

Pren la paraula el Sr. Medina qui manifesta que l'informació de la que disposa el Grup
Municipal Popular no es la mateixa que se reflexe en aquesta moció: la taxa es
d'aplicació a les noves inscripcions, no se considere que aquesta taxa grave
excessivament, sent de pago únic quan es produeix l'inscripció, servint per a facilitar
un servei al comerciants.
A lo que li respon el Sr. Puig que no es tracta d'una taxa excessivament gran. El que
es vol destacar en aquesta moció es la incongruència que suposa el haver tret el IAE
(traient la fiscalitat sobre el comerç) i posar ara aquesta taxa.
El Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Partit Popular
acorda aprovar la moció tal i com ve redactada.
10.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi hagué
11.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifeste el prec de que s'haurie de pintar els
numeros del rellotge de Morella ja que no es veu suficient.
Pren la paraula el Sr. Medina qui planteja les següents qüestions:
– Preguntar com es trobe el problema de les fuges del dipòsit aigua.
– Preguntar com es trobe el projecte de rehabilitació integral del Santuari Vallivana.
– Preguntar quines acciones estan portant a terme en la Mancomunitat de la aula del
Sènia.
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Pren la paraula el Sr. Bordàs per a informar que en lo que respecte al tema de les
fuges del dipòsit d'aigua es va realitzar una reunió en el mes de novembre entre un
tècnic de la Conselleria i un tècnic d'una empresa que te contractada la Conselleria
per a manteniment dels dipòsits. Van estar avaluant la situació dels diferents dipòsits,
trobant dos problemes, un d'estanqueitat i l'altre d'assentament. Es va quedar de fer
una reunió entre l'empresa municipal d'Aigües de Morella i el tècnic de la Conselleria
per a que es puge sol.lucionar el problema abans de l'estiu.
Demane la paraula el Sr. Ibañez per a saber com es troba el projecte de portar aigua
a les masies del voltant de la Fàbrica Giner.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que l'empresa d'aigües està estudiant el projecte
amb els interessats.
Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
Respecte al tema de la situació en la que es troba el projecte de rehabilitació del
Santuari de Vallivana es va demanar una subvenció a la Conselleria d'Economia, i
no s'ha rebut resposta.
Per part de l'administració de Vallivana s'ha fet una actuació important en la teulada
del Santuari.
– Respecte a la Taula del Sènia, s'ha produït la constitució de la Mancomunitat. La
previsió de les actuacions més importants son la defensa dels interessos generals
que afecten a tota la zona, el tema de la carretera, serveis públics d'interior,
transport de viatgers (parades trens regionals)...
– Respecte al tema del rellotge de l'esglèsia, es parlarà amb la parròquia.
–

I sense d'altres temes a tractar s'alça la sessió per ordre de la Presidència, a les vinti-una hores, de la que s'estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita
al corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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