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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 17 DE DESEMBRE DE 2007
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Sra. María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint-i-una
hores, del dia disset de desembre de dos
mil set, es van reunir les persones que se
relacionen al marge.

Reunits en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al objecte de
procedir a celebrar la sessió ordinària corresponent a aquest dia. L’Alcalde obri la
sessió corresponent al dia de avui i procedeix seguidament a analitzar els distints
punts de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Havent-se repartit
junt amb la convocatòria copia de l’acta de les sessió anterior, per part del Sr. Alcalde
es 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 15-11-07.
2.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
Visita del Subdelegat del Govern i responsables de la demarcació de carreteres de la
Comunitat Valenciana del Ministeri de Foment per tal d’informar del grau d’execució
dels distints trams de la N-232. Es va realitzar una visita a les obres al tram de la
variant de la Pobleta, obres que ja s’estan executant i que van a molt bon ritme, es
tracta d’una obra que afecta aproximadament a 11 km. i suposarà una disminució tant
en distància, de quasi la meitat de kilòmetres, com de temps.
La zona de Rafels a la Pobleta ja està adjudicat a l’empresa Rover Alcisa i
començaran prompte.
El projecte d’execució La Torreta-Morella Sur s’està acabat i s’adjudicarà l’any pròxim.
La zona del Port de Querol està en execució la redacció del projecte constructiu que
significarà un element clau i fonamental del nostre futur. La nova carretera d’accés al
Port de Querol es ferà per la mateixa vessant en la qual es troben actualment les
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corbes per mig de viaductes, el que suposarà una reducció de temps i kilòmetres molt
considerable.
Es trobem en via d’exida de tots els trams pendents d’arreglar de la N-232 i que es
junta a la petició que s’ha fet en reiterades ocasions i que es continuarà fent del futur
desdoblament per a la futura eixida al mar d’Alcanyis en l’any 2020.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va mantenir una reunió amb el cap de Policia Local i un representant de la
Direcció de Transport per analitzar el transport públic al nostre municipi, les seues
necessitats i les propostes de solució que pensem més adients per solucionar el
greu dèficit que en transport públic patim els ciutadans de Morella.
S’han mantingut diverses converses amb membres dels col·legis professionals
d’Advocats i Procuradors per conèixer la posició dels que exerceixen el dret a la
nostra zona davant la proposta de creació del nou partit judicial d’Albocàsser i
donant-los a conèixer la nostra opinió.
De conformitat amb el ministeri de Foment, es van col·locar les senyals
pertinents de perill d’animals salvatges instades per aquest ple ja fa uns mesos.
S’ha procedit a col·locar la nova senyalització de la carretera de Xiva per facilitar
l’arribada dels visitants a aquesta localitat.
ÀREA D’HISENDA
- Es dóna compte de l’expedient de Modificació de Crèdit nº 07/07 al vigent
pressupost General Ordinari segons el següent detall:
1er. Suplementar els crèdits en el pressupost de gastos del vigent exercici que
s’especifiquen a continuació:
Aplicació
Pressupostària
Total
43/60008
358.336,56
52/60012

Denominació

Actual

Mejora urbana e infraest.
Plan Implantacion TIC 45.000,00

Suplement

304.107,50

54.229,06

50.440,00

Sumen els suplements de crèdits

95.440,00

104.669,06

2º Finançar els expressats crèdits amb ingressos de naturalesa no tributària següents:

Aplicació
Pressupostària
76108
76109

Denominació
Subv. Ministerio PORTS INNOVA
Subv. Conselleria Modernización

Import
50.440,00
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Comercio
Subv. A.V.T. Señalización Recorrido
Histórico
Subv. A.V.T. Instal. Alumb. Ornam.

76110
76111

Total ingressos que generen crèdits

9.451,00
23.341,28
21.436,78
104.669,06

Contractada una persona per a les escoles esportives amb la subvenció
del “Salari Jove”.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Inici de la substitució i col·locació de noves plaques de carrers.
Continuació de les obres en el mur d’Ortells.
Obres en l’alberg de Pereroles.
Supervisió de les obres del nou Poliesportiu.
Substitució i col·locació de nous bancs i papereres en els carrers que van des de
Sant Miquel fins la Plaça Colon.
Col·locació de la nova il·luminació en els següents carrers: Zaporta, La Font,
Sant Nicolau.
ÀREA DE SERVEIS
-

Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària.
Reparacions en l’Escola de la Música (a càrrec de l’empresa que va fer
l’abocament de material per el clavegueram).
Col·locació d’una prestatgeria industrial en el magatzem del polígon i ordenament
de material divers.
Construcció de “casetes” per albergar focus de la il·luminació del Portal de Sant
Mateu.
Diverses reparacions: WC Sant Miquel, voreres, barana de Sant Miquel.
Manteniment de les instal·lacions del Teatre Municipal.
Adequació del Poliesportiu per a la celebració de la Desfilada de Moda
organitzada pels alumnes de 2on.de Batxillerat.
Neteja periòdica dels llavadors públics.
Adequació de les Sales Gòtiques, Casa Ciurana, etc. per a la realització de
diferents actes.
Reparació enllumenat en el Polígon Les Casetes, Hostal Nou i Santa Llúcia.
Reparació de la porta de l’aparcament de l’Alameda.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Recollida mensual pels domicilis de mobiliari domèstic.
Preparació de la terra en el jardí del Col·legi de primària.
Senyalització i continua millora camí Portal de Sant Mateu – Santa Llúcia.
Participació en la reunió de constitució del consorci del Pla Zonal de Residus.
Neteja periòdica i condicionament de la zona de l’abocador.

ÀREA DE TURISME
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Sol·licitada i concedida subvenció del Ministeri per al Patronat de Turisme com a
entitat mixta (13.000 euros aproximadament)
Assistència a la mostra gastronòmica de les Jornades de Bolets i Caça.
Començament del muntatge i senyalització urbana.
Festa del Comerç, atorgament premis per part de l’Ajuntament, Patronat de
Turisme i Asetmyco.
S’ha dut a terme un curs per als comerços d’ornamentació nadalenca per a
seguir amb la línea d’identitat amb el poble.
Preparació assistència fira FITUR 2008 per al proper mes de febrer.

NOVES TECNOLOGIES
-

Ja han començat els treballs d’instal·lació de la xarxa wifi-wimax pels carrers de
Morella en ares de que en un terme raonable de temps ja es pugue fer servir en
proves la intranet ciutadana.
Gestions amb la companyia Orange per tal d’establir els convenis corresponents i
donar cobertura de telefonia mòbil i Internet a les poblacions de Xiva i Ortells.
Viatge a Segovia a través de la Mancomunitat Taula del Sènia per tal de buscar
noves opcions i models d’utilització de les noves tecnologies aprofitables per a tots
els municipis de la mancomunitat.
Celebració de la darrera reunió del projecte Gintal I, que en breu deixarà a
disposició del públic el nou sistema de relació telemàtica amb els ciutadans aprovat
el ple passat.
ÀREA DE CULTURA
-

Personal i adequació del teatre per la segona obra de la Mostra Teatral
Reclam’07.
Col·laboració amb la festa de Sant José de Calasans (col·legi de primària).
Recerca d’una pel·lícula.
Condicionament del teatre i la llotja de l’Ajuntament per albergar l’exposició, la
mostra gastronòmica i les xarrades, per tal de celebrar la festa Nacional
Romanesa.
Condicionament de les sales gòtiques per l’exposició( aprofitant per a felicitar als
responsables) i l’acte inaugural de l’homenatge a la figura de Matias Sangüesa.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Reunió amb els més joves de la nostra ciutat, mitjançant el Consell dels Xiquets i
Xiquetes.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Diverses reparacions en el Casal Jove.
S’han mantingut diverses reunions per a dur a terme la renovació del Consell
Municipal de la Joventut.
Com ja es va informar, s’ha elaborat un horari especial en el Casal Jove per a les
vacances de Nadal.
ÀREA DE FESTES
-

Col·locació il·luminació per a Nadal, felicitant per la prompta col·locació.
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Preparació, amb les demés àrees, de les activitats del Nadal.
Inici del preparatius per a les festes d’agost.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE TRADICIONS
-

El 8 de desembre reunió amb els responsables d’organitzar la Cavalcada de
Reis.

ÀREA DE LA GENT MAJOR
-

El 18 de novembre assemblea de la Gent Major com cada any per a rendició de
comptes. Menjar de germandat.
El 29 de novembre reunió amb els jubilats de Morella per a informar-los que el
bar de Ciurana serà cedit a Creu Roja amb la corresponent aprovació per part de la
junta dels jubilats.
L’11 de desembre Primeres Jornades de Noves Tecnologies de la Universitat de
Majors, conjuntament amb totes les seus de la província, amb l’assistència de 230
alumnes.
El 18 de desembre segones Jornades de Noves Tecnologies en la seu del
Campus d’UJI a Castelló.
El 23 de desembre l’Ajuntament ofereix a la gent major una sainet al Teatre
Municipal.

ÀREA DE SERVICIS SOCIALS
-

14 de desembre reunió entre la presidenta de l’assemblea de Morella, un
representant de Creu Roja Castelló, l’alcalde de Morella i la Regidora de Servicis
Socials per tal de concretar les distintes possibilitats d’ajudes que es poden donar
des de l’Ajuntament i des de la Creu Roja per tal de millorar l’assistència als serveis
socials obrint noves perspectives ja que les antigues prestacions bàsiques com era
el transport a malalts cada vegada estan més ben dotades des del Servei Valencià
de Salut i hi ha altres possibilitats que la Creu Roja pot portar endavant.

ÀREA DE SOLIDARITAT
-

14 de desembre reunió del Consell municipal de Solidaritat i Benestar Social.

ÀREA DE LA DONA
-

25 de novembre activitats amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de
totes les formes de violència contra les dones.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
-

Es van fer les gestions per designar a l’interlocutor del Municipi a les reunions de
l’agenda 21 comarcal en la persona de Ana Puig.
Celebració del dia Nacional de Romania al Teatre amb gran èxit de participació
del col·lectiu romanès, amb música, exposició i mostra gastronòmica felicitant a la
persones que ho van organitzar i especialment a la persona que està encarregada
d’estos assumptes en l’Ajuntament.
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-

Reunió amb Miguel Louzao, de Subdelegació del Govern de Castelló, per tal de
conèixer la situació d’obtenció dels permisos de residència i treball dels diversos
col·lectius d’immigrants de la ciutat.
Recepció del Consell d’estudiants i vicerectora de la Universitat Jaume I que es
van reunir a Morella el primer cap de setmana de desembre.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA MES D’OCTUBRE 2007.Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes d’octubre de
2007, que es com segueix:
MES OCTUBRE
Saldo a 30-09-07.................................................................... 260.699,30 €
Ingressos octubre............................................................
594.769,39 €
Total...............................................................................
855.468,69 €
Pagaments......................................................................
782.770,16 €
Existència a 31-10-07............................................................... 72.698,53 €
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que després de revisar aquestos
comptes i estant tot correcte el Grup Popular tal i com ja s’ha manifestat en altres
ocasions s’abstindrà en aquesta votació.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar els comptes del mes d’octubre del 2007 tal i com ve
redactat.
4.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA 2008.- Per part de la
Sra. Secretaria, es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització
d’una Operació de Tresoreria de 240.000,00 €, en l’expedient es troben els informes
de la Secretaria e Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’apertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l’Operació de
Tresoreria.
Pren la paraula la Sra. Ripollés qui manifesta que des del Grup Popular s’entén que
les operacions de tresoreria són necessàries per fer front als pagaments ineludibles
que hi ha i es evident que si les subvencions no es fan efectives fins que el gasto està
justificat, es produeix un desfase que es té de suplir en una operació de tresoreria.
Encara que ens agradaria que es pugueren adjudicar a altres entitats, però estan les
obres socials que hi ha que tenir en compte.
Assabentat el Ple per deu vots a favor i una abstenció del regidor En Guillermo
Sangüesa Teruel s’acorda:
PRIMER.- Conegudes les necessitats de Tresoreria i havent finalitzat una Operació de
Tresoreria de 240.000 €.
SEGON.- Concertar una Operació de Tresoreria , per un import de 120.000,00 € amb
la entitat bancària Ruralcaixa, i una Operació de Tresoreria per un import de
120.000,00 € amb l’entitat bancària Bancaixa, per la mínima diferència de puntuació
que ha obtingut segons el plec de condicions.
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB RURALCAIXA
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Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor 90 més 0,30 punts. Revisable trimestralment.
Comissions: Zero
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCAIXA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: Un any
Interessos: Euribor més 0,30 punts.
Comissions: Zero
TERCER.- El plaç per el que es concerta la pòlissa serà d' un any, conforme estableix
la legislació vigent per a les operacions de tresoreria, i deurà ser cancel·lada a final del
mencionat període.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de quants
documents públics i privats siguen necessaris per a la formalització.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, RECLASSIFICACIÓ PERSONAL POLICIA
LOCAL.- Es dóna compte per part de la Secretaria que en la sessió plenària de 18
d’octubre es va aprovar inicialment la reclassificació del personal de l’àrea de policia
local tal i com es presentava en la proposta.
Després de l’exposició al públic d’aquesta aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en
el Butlletí Oficial de la Província, i sense que hi hage hagut cap reclamació es passa a
presentar-se per a la seva aprovació definitiva.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació definitiva de la següent reclassificació en
l’àrea de policia local
Denominació
Agent
Oficial

llocs

Número
2
1

Grup/Destí
C/17
C/19

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar definitivament la reclassificació del personal de l’àrea de policia
local tal i com es presente en la proposta.
SEGON.- Exposar al públic l’aprovació definitiva en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació.
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, RECLASSIFICACIÓ PERSONAL
GUARDERIA.- Es dona compte per part de la Secretaria de la reclassificació del
personal de la guarderia d’aquest Ajuntament.
PRIMER.- La plantilla de personal que ha de regir durant l’any 2007, va ser aprovada
pel Ple d’aquest Ajuntament junt amb el Pressupost en la seva sessió de data 29 de
desembre de 2006. Aprovant-se amb la mateixa estructura vigent des de l’any 2000.
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SEGON.- Posteriorment la secció de personal de l’Ajuntament ha realitzat una sèrie
de reunions, estudiant concretament la classificació de llocs de treball del personal de
la guarderia confrontant-los amb les funcions i comeses que realitzen.
TERCER.- Es per això, una vegada constatada la necessitat d’atendre una tasca
permanent, competència de l’Entitat Local (art. 10 i 230 del Reglament de Funcionaris
d’Administració Local), s’ha creat en la plantilla el corresponent lloc de treball, perfilant
a continuació la categoria idònia per cobrir el mateix, això es, la plaça.
I ha que tenir en compte que el treballador local es titular d’una plaça i ocupant d’un
lloc de treball, en els termes de l’art. 141.1 del TRRL.
S’entén, doncs, després d’aquestes adaptacions i reclassificacions consegüents que
els llocs de treball del personal de la guarderia s’adapta, amb caràcter general, als
criteris continguts en la legislació sobre la matèria.
Per tot lo qual es proposa al Ple l’aprovació de la següent reclassificació en l’àrea de
guarderia.
Denominació
Educadors
Guarderia
Coordinador
Guarderia

llocs

Número

Grup/Destí

2

D/14

1

C/15

Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la reclassificació del personal de la guarderia tal i com
es presenta en la proposta.
SEGON.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, per el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent
al de la seua publicació, posant a disposició del públic la corresponent documentació,
durant aquest termini, els interessats podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, PLA ESPECIAL PARC SOLAR
FOTOVOLTÀIC.- Es dona compte per part del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes
En Rhamsés Ripollés Puig de l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla Especial del
Parc Solar Fotovoltàic, que va ser aprovada inicialment per aquest Ple en la sessió de
data 18 d’octubre de 2007 i es va exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província nº
134 de 1 de novembre de 2007 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº
5.630 de 31 d’octubre de 2007, sense que s’hagen presentat reclamacions.
Conegut que d’acord amb el Decret 120/2006 de’11 d’agost pel qual s’aprova el
Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, s’ha tramitat junt a aquest Pla
Especial l’Estudi d’Integració Paisajística segons l’art. 48 i seguint la tramitació que ve
marcada pels articles 52 i 57 del referit decret.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual al Pla Especial del Parc
Solar Fotovoltàic, tal i com ve redactat.
SEGON.- Aprovar l’Estudi d’Integració Paisajística
TECER.- Remetre l’expedient a la Conselleria d’Obres Públiques per a la seva
aprovació definitiva.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que el seu grup està d’acord tal i com ja
es va manifestar en el seu moment al no haver-se produït cap canvi substancial.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, INTERPRETACIÓ ALGUNES NORMES DEL PGOU.Es dona compte per part del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés
Ripollés Puig de l’informe emès pels tècnics municipals respecte a la interpretació de
normes del Pla General que es com segueix:
“Resultant que s’ha observat la necessitat d’aclarir la interpretació d’algun article de
les Normes del Pla General, per part dels Serveis Tècnics Municipals s’informa i
s’enumeren les següents consideracions:
-

Han sorgit dubtes d’interpretació entre els art. 1.35 i 1.88 degut a la varietat
topogràfica i les característiques dels solars de Morella.
- L’article 1.88, indica la profunditat màxima de 14 m. en maçanes de més de 20 m.
de profunditat i si aquestes són inferiors a 20 m. no limite el fons màxim.
- L’article 1.35 c exigeix que l’altura deu de ser la de referència de cada vial. Per lo
que surgeix de aquesta aplicació un escalonament en l’edificació que fa difícil la
seva execució, entorpint la mateix temps la percepció tipològica de la ciutat al tenir
que complir l’edificació amb l’altura a cada vial fins la línea equidistant.
- L’article 1.89 es el seu apartat 2 permet en maçanes menors de 20 m augmentar
l’altura de cornisa del carrer de menor cota a 12,30 m. Això soluciona el problema
de compensar amb un augment d’altura del carrer de menor cota amb el que
s’equilibra el volum de l’edifici.
L’anterior consideració no es suficient per afrontar el problema en solars de menys de
14 m. i per aconseguir una solució satisfactòria es propose les següents apreciacions
-

En solars de menys de 14 m. de profunditat entre vials es considerarà l’altura
respecte del carrer superior, permetent així als propietaris obtenir la profunditat
màxima permesa pel pla en l’article 1.88.

Aquesta qüestió permetrà una percepció dels edificis conforme s’ha vengut realitzant
en Morella fins ara.
Aquesta interpretació es realitze conforme als criteris de la direcció general de
patrimoni com ve realitzant-se en tots els projectes i es velarà per a que els edificis
tinguen la major coherència, sense que això comporte un augment de l’edificabilitat
permesa.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que s’entén que es tracte d’un criteri
per fer més fàcil la interpretació d’algunes llicències que estan pendents sols es tenia
el dubte de si era millor o no fer-ho abans de l’aprovació del Pla General i s’ha vist que
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seria millor degut a la necessitat portar-ho ara per a aprovar-ho i exposar-ho
públicament.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar la interpretació d’algunes de les normes del Pla General tal i com
consta i s’ha exposant anteriorment.
SEGON.- Fer exposició pública de les referides normes per al seu coneixement públic.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONCERT PREVI DEL PGOU.- Es dona compte per
part del regidor d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig del Concert
Previ al Pla General d’Ordenació Urbana.
El punt que tractem avui és un punt importantíssim per al futur de Morella i ha de
sentar les bases per a l’elaboració del Nou Pla General D’Ordenació Urbana.
Es importantíssim per al futur ja que ha de sentar les bases de creixement i
possibilitats de futur, sent clau en el creixement demogràfic i econòmic de la ciutat.
Per començar m’agradaria fer menció, molt breument, del tràmit que ha de seguir
aquest Concert Previ, remarcant que en el punt que avui ens trobem es una proposta
inicial, molt general i sense entrar a pormenorització en el terreny, que ja ho farà el Pla
General i que està totalment obert a la participació de tots.
-

-

Avui, si escau, s’aprovarà inicialment.
Una volta publicat, durant un mínim de 30 dies, que s’ampliarà el que siga
necessari, hi haurà un període d’al·legacions i suggeriment per part de totes
les persones que ho consideren oportú. Pel mateix estem preparant un
important període de comunicació i explicació al públic.
I desprès s’incorporaran les al·legacions pertinents per a la seua aprovació
provisional, tenint la última paraula la Conselleria.

En aquest moment, tenim en vigor, el Pla General del 94 que en l’actualitat el seu grau
de desarrollo està pràcticament completat i en quant al tractament que fa el del 94
sobre el sòl dins de les muralles és correcte i no es planteja cap actuació nova, ja que
pràcticament no queda cap solar per edificar, ara bé, sense perjudici de les possibles
reconsideracions d’alguns elements de les ordenances vigents, que es tractarien el
document del Pla General.
CRITERIS I FINS PERSEGUITS
-

Creació d’una oferta de primera residència basada en vivendes a preu
accessible (sent com a mínim un 30% les de promoció pública).
Creació d’una oferta de vivendes de segona residència de qualitat.
Preservació del paisatge natural i urbà, tant mediambiental com històric.
Priorització en totes les implantacions en la consecució dels màxims
paràmetres de qualitat en tots els sentits: paisatgística, mediambiental,
urbanística, de serveis.

Entre ara a explicar les zones que es veuen incloses en el present Document de
Concert Previ:
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SANTA LLÚCIA (Pàg. 46)
En Santa Llúcia es consideren dos zones: una de 120.000m2 i l’altra de 65.000m2.
En esta zona es té especial importància, alhora de les vivendes, la proximitat al
aqüeducte que ha segut considerat, recentment BIC, i la protecció de vistes.
En cada zona es podrien albergar un total, com a màxim, de 250 i 65 vivendes,
respectivament, sent d’especial rellevància en aquesta zona, per la seua proximitat al
casc històric i per estar a una cota similar, la necessitat de vivendes de protecció
oficial.
En aquesta zona també queda plasmat en aquest concert previ, la millora de la
connexió amb el casc històric, la conversió de la carretera en via urbana amb més
qualitat, amb carril bici, més seguretat per als peatons i potenciar els senders.
HOSTAL NOU (Pàg. 48)
En esta zona es proposa consolidar d’una manera correcta l’Hostal Nou, per mitjà d’un
Pla de Reforma Interior que desenvolupe el sòl urbà, a partir dels següents punts:
-

Previsió d’una franja vegetal paral·lela a la carretera.
Millora de les connexions peatonals amb el casc urbà.
Creació d’un aparcament enjardinat (51.00m2)
Restauració i preservació d’immobles.

En definitiva, amés d’un possible xicotet creixement, lo important en aquesta zona és
la millora de carrers, serveis, infraestructures, zones verdes, etc, importantíssim per
una zona de les característiques com és l’Hostal Nou.
LA PURITAT-ARRAPAT (Pág. 51)
En esta zona, al igual que en part de l’Hostal Nou, es classifica el mínim terreny en La
Puritat-Arrapat, amb l’exclusiva finalitat de millora la qualitat urbana de la zona.
Es a dir, un possible xicotet creixement (25.000m2) i sobre tot, un millors accessos,
carrers, infraestructures, serveis, etc.
TEULERIA (Pàg. 53)
En tota aquesta zona s’aprecia considerablement com son uns dels terrenys més
degradats pròxims a Morella.
La proposta tracta d’un desenvolupament residencial, incloent l’antiga fàbrica de
teules i l’actual abocador, podent albergar vivendes, i edificacions destinades al sector
terciari. Completant l’ordenació destinant les reserves de sòl dotacional a un possible
ús esportiu.
Una altra important actuació és la millora de la connexió amb el casc històric, en la
CV-14, convertint-la amb més un carrer i millorant els serveis d’enllumenat per a
connectar amb Puritat i Morella.
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LA TORRETA (Pàg. 54)
Estem parlant d’un sector amb una superfícies considerable però cal tenir en compte
que en aquest es tractaria de fer un sector residencial de molt baixa densitat, es a dir,
que les edificacions estiguen disperses, similars a masos, i que done sensació d’espai
obert i no d’edificacions “apelotonades” i sense afectar als espais d’arbrat, sinó els
abancalaments.
Es a dir, parlem d’una zona amb un alt nivell de qualitat paisatgística i de construcció
que albergaria segona residència i oci o de restauració i hoteleres.
XIVA (Pag. 56)
Es proposa una lleugera modificació de la delimitació del sòl urbà, per facilitar un
reduït creixement, ja que pot ser possible en les últimes iniciatives turístiques i
empresarials i amés en la situació privilegiada que té amb l’entorn. Esta redelimitació
es realitza ampliant la classificació del carrer d’accés, així com en l’eixida, que
permetrà un creixement total no superior a 20 vivendes.
ÀMBIT INDUSTRIAL
És evident que l’actual Polígon de les Casetes, va suposar en el seu moment i està
suposant un impuls per a Morella, però el sòl està completament esgotat. Per tant no
ens podem permetre el luxe de no tenir sòl industrial disponible per al futur pròxim.
Així que es proposa una zona de 174.621 m2 (suficient per a satisfer les possibles
futures demandes) en la zona de Enduella. Per a l’elecció de la zona s’ha tingut en
compte la protecció de vistes i una comunicació excel·lent amb la construcció del nou
traçat de la N-232 i amés amb una rotonda d’accés que es preveu en el mateix
projecte de modificació del traçat de la carretera.
ACTUACIONS PAISATGÍSTIQUES I DE MILLORA DEL ENTORN
Per últim i com a punt també rellevant cal destacar les actuacions paisatgístiques i de
millora de l’entorn de Morella, ja que les característiques de Morella i el nostre entorn
fan necessaris de la seua preservació i millora.
Estem parlant de:
-

Tractament de les principals visuals.
Tractament de la ‘ladera’: es a dir, millorar tots els abancalament de l’entorn
de Morella. Refer parets de pedra, línies d’arbrat, millora de camins i senders
com s’està fent ara en el camí de baix de les murades.
Tractament de la ribera del Bergantes per a disfrutar de tota la zona del riu.
Fàbrica de Giner.

Per ja acabar, tornar a reiterar que es tracta d’un plantejament inicial i que està obert a
la participació de tots i que aquest Document Previ el que ha de fer es sentar les
bases del futur creixement i millora de la nostra ciutat, fixant unes condicions òptimes
per afrontar el futur.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui manifesta que el seu grup proposa que es deixe
aquest punt sobre la taula per tractar-se en un altre ple. Seria millor que abans de fer
l’aprovació inicial s’haguera fet una comissió oberta a les entitats i associacions més
representatives de Morella per a que una vegada es presente el document inicial ja
s’hagueren pogut pronunciar al respecte.
En quant a totes les previsions del concert previ a les que s’ha fet referència, entenem
que per lo que respecte a la zona de protecció de vistes i actuacions paisatgístiques
seria bo fer-la extensiva a tot lo que es la falda on es troba ubicada Morella, tant la
zona davantera on està ubicat el cas urbà com la zona de darrera.
Respecte a altres actuacions seria bo, que així com es va a normalitzar la situació de
la zona de l’Arrapat, intentar també normalitzar les vivendes de la zona d’Enduella; ja
que s’està fent una modificació del Pla i es normalitza una zona, aprofitar i fer-ho
també en aquesta altra zona.
Per lo que respecte al tema del polígon industrial repetir, tal com es va dir per part del
Partit Popular en el moment en que es va construir el polígon de Les Casetes, que
seria important estudiar altres ubicacions com es la zona del nord de Morella, (Llomes
de Cap de Riu) que presenta uns accessos que no son complicats.
Per tot això, en el seu moment, es presentaran les al·legacions que s’estimen
convenients i en funció de si es tenen en compte o no, es prendrà una decisió en
quant al recolzament en l’aprovació provisional.
Fer referència també a que seria interessant que una vegada estigue aprovat
definitivament el concert previ, des de l’Ajuntament s’establira una comissió de
seguiment del PGOU amb les associacions de més rellevància per fixar un calendari
de reunions i de assumptes a tractar per obtenir un consens el més majoritari possible.
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient que tant en lo que respecte a la inclusió de la zona
de la falda de Morella dintre de la zona de protecció de vistes com a la normalització
de les vivendes de la zona d’Enduella es consideren propostes adequades.
En el tema de la ubicació del Polígon ja s’ha estudiat paisatgísticament trobant
aquesta localització com una bona zona.
Respecte a la participació ciutadana anterior al concert previ, es el marc legal el que
indica que es l’Ajuntament el que té de fixar les idees bàsiques e inicials, recordant
que aquest punt es l’inici que obri un procés molt important en el qual tota la gent
interessada podrà participar.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa reiterant que hi ha punts en els que s’està d’acord i
altres en els que no, per lo que es presentaran les al·legacions pertinents.
Pren la paraula el Sr. Puig remarcant que tal com ha explicat el regidor d’urbanisme es
tracta d’un punt de partida, inicial i es a partir d’ara quan s’obri el procés de
participació. Aquesta aprovació inicial es sols la proposta feta pels tècnics, sobre la
qual es tenen de presentar les al·legacions que es creguen oportunes i que
segurament seran aportacions molt valuoses sobre les quals els tècnics informaran.
El que si està clar es que s’ha de seguir el camí tal com el marque la llei, en aquest
moment s’aprovarà inicialment, hi haurà un temps per a que tota la gent puga revisar
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aquest concert previ, es feran reunions amb els grups i persones interessades, posant
a disposició dels ciutadans l’assessorament puntual i personalitzat per part dels
tècnics i a partir de la publicació es podran presentar les al·legacions que seran
sanejades pels tècnics i es revisaran en la Comissió d’Obres i finalment s’aprovarà el
concert previ de manera provisional per que l’aprovació definitiva es ferà per part de la
Generalitat en un termini de tres mesos, després de la qual hi haurà un any per a
redactar el Pla General.
El que s’ha de plantejar es un horitzó en el qual es puga construir, com i on toque, que
es facen vivendes de protecció oficial, que hi hage també possibilitat de vivendes de
segona residència, que es pugue millorar la imatge urbana de Morella i el seu entorn, i
que tot això es face d’una manera consensuada tal i com es va desenvolupar el Pla
General, fent les coses d’una manera sensata.
El més important al final es arribar a un acord social, primer en l’Ajuntament i després
en la societat del que es l’objectiu final que es un creixement sostenible i adequat per
situar en eixa Morella del 2020 en la qual tindrem moltes més oportunitats de futur, ja
que ja disposarem d’unes comunicacions adequades. Per altra banda este concert
previ es pot fer pensant en l’ampliació de la ciutat pensant en que es disposa d’un
element fonamental que fins ara no teniem, que es la disponibilitat d’aigua, també
comptem en altres elements que potenciaran la ciutat com es el Parador de Turisme i
altres equipaments com el Cuartel de la Guardia Civil.
Açò es tracta sols d’una part, que es la part urbanística, lo important es que es
combine el creixement econòmic, les possibilitats d’empleo en una societat que
garantitze als ciutadans un benestar i una qualitat de vida, que en definitiva es el que
donarà la imatge de Morella de progrés i creixement.
Ens trobem davant d’una gran oportunitat que tenim d’intentar veure tot el que la gent
pot aportar i que tenim que preservar allò que ens singularitze com a Morella.
Hi ha que recalcar que dintre d’aquest concert previ no se busquen noves formules de
protecció més enllà del que ja està en el Pla d’Ordenació que ja protegeix molt, tot allò
que està fora d’ordenació segueix fora i en algun cas es vol recuperar adequant-ho a
la nova realitat. Es tracta de fer un Pla d’objectius importants però realista i aplicable i
es evident que la participació en tot aquest procés es fonamental.
Es tracta d’un procés llarg i es tracta d’arribar a un acord entre els ciutadans i les
institucions per a fer possible que en el 2009 es pugue començar a fer actuacions
visibles, no es poden perdre més oportunitats i entre tots ho podem aconseguir.
Hi ha que explicar als ciutadans que aquest concert previ tracte les grans zones de
creixement però no s’entre a concretar altres qüestions de detall que es tindran que
tractar quan es redacte el Pla General.
Respecte a les qüestions plantejades, hi ha que dir que la zona d’ubicació del polígon
industrial ha estat decidit pels tècnics per raons medioambientals i ajudarie també a
millorar la zona d’Enduella.
Pel que fa al procés de participació hi ha un element clau que es el Consell de la
Ciutat que es posarà en funcionament a través del qual es podrà fer el seguiment, per
aconseguir els objectius plantejats com son progrés, ocupació i benestar per a la
ciutadania tant d’ara com de futur.
Per a finalitzar es demane el recolzament del Grup Popular i del conjunt de la societat
de Morella mirant que l’objectiu final es aconseguir que la nostra ciutat no es quede
endarrerida sinó que després d’un segle de decadència mire cap endavant i entre tots
ho podem fer possible.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda:
PRIMER.- Aprovar el Concert Previ del Pla General d’Ordenació Urbana tal i com ve
redactat.
SEGON.- Seguir la tramitació establerta en l’article 83.2 de la Llei 16/2005 de 30 de
desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana en relació amb l’article 217 i
següents del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística aprovat per
decret del Consell 67/2006, de 19 de maig.
10.- MOCIÓ ACCESSOS ORTELLS.- Es dona compte per part del regidor
d’Urbanisme, Joventut i Festes En Rhamsés Ripollés Puig de la Moció al voltant de
l’estat de l’entrada a Ortells per la CV-14 que es com segueix:
“MOCIÓ AL VOLTANT DE L’ESTAT DE L’ENTRADA A ORTELLS PER LA CV-14
PRIMER.- Des de ja fa un temps que aquest Ple ha tingut coneixement del
desprendiment del talús en el desmonte del marge dret de la CV-14 en l’entrada oest
a Ortells per Sorita, el qual no es trobe estabilitzat i que amenaça amb provocar un tall
en la carretera d’accés oest a la població. Aquesta entrada es molt important per a
Ortells. De fet, l’ajuntament de Morella ja fa uns anys que està destinant diverses
fases dels seus plans provincials a assegurar i arreglar tot aquest vial en el costat
oposat de la població en una obra que ja es molt visible per a tots els visitants i que ha
segut una de les apostes per millorar la façana cara riu d’Ortells.
SEGON.- Aquest despreniment es deu a un talús excessivament vertical des de la
realització de les obres d’acondicionament del traçat de la carretera CV-14 des de
Morella a Zorita promogudes per la Conselleria de Infraestructures i Transports.
TERCER.- Al mes de març de l’any 2006 i 19 d’abril de 2007, per part de la Junta de
Govern Local ja es va sol·licitar a aquesta Conselleria l’arreglament d’aquest
problema. Passat el temps, i no realitzada cap obra d’adequació el problema
s’accentua posant en greu perill tant l’accés a Ortells com el nou traçat de la carretera
CV-14. En els dos casos es va tornar a sol·licitar l’arreglament dels desperfectes.
Igualment ha passat amb la moció aprovada pel nostre Ple el 10 de maig d’aquest
mateix any. Ara, els veïns d’Ortells en la darrera reunió que van mantenir amb l’equip
de govern han tornat a insistir en la falta de resposta per part de la Conselleria i ens
van demanar que tornarem a comunicar a l’administració autonòmica aquesta situació
que els incomoda i per a la que tenim que manifestar tot el nostre recolzament.
QUART.- La única resposta per part de la Conselleria d’Infraestructures i Transports
ha segut aquella en la qual es comunique al municipi el tall provisional d’aquest tram
per raons de seguretat vial, la qual cosa s considera de tot insuficient i exigeix que per
part de la Conselleria es manifeste algun tipus de voluntat de trobar una solució idònia
a aquest greu problema de trànsit i seguretat que pateix la població d’Ortells.
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
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ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures i Transports que s’arregle el
problema dels desprendiments i que s’obriga a la circulació el tram de la CV-14 tallat a
la major brevetat possible, ja que es tracte d’una via de comunicació molt utilitzada
pels veïns de la població d’Ortells.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que s’està totalment d’acord amb
aquesta moció ja que sent una carretera competència de la Generalitat i que presenta
un forat que impedeix el pas i dona molta inseguretat, es la Generalitat té d’assumir
les seves responsabilitats. Es suggereix que s’adjunte algun document gràfic per a
que veigen realment quin es el problema i si en el proper ple no s’ha solucionat el
problema que es repeteixca a aquesta moció.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció al voltant de l’estat de
l’entrada a Ortells per la CV-14 tal i com ve redactada.
11.- MOCIÓ MANCOMUNITAT ELS PORTS.- Es dona compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín de la Moció Mancomunitat Els Ports que es com
següeix:
“ La comarca dels Ports es una de les zones de la Comunitat Valenciana amb més
carències i necessitats d’inversió, tant per la despoblació evident que està patint en els
darrers anys, com per la falta d’infraestructures i serveis que adoleix per estar
històricament allunyada dels grans centres administratius de la nostra província.
Esdeviments de caires social i cultural, com els Aplecs dels Ports, els problemes de
les carreteres o la mobilització ciutadana entorn al problema de la central tèrmica
d’Endesa, van generar als anys 80 un fort esperit d’unió entre els pobles de Forcall,
Cinctorres, Ares, La Mata, Vallibona, Castell de Cabres, la Pobla de Benifassar,
Portell, Sorita, Herbés, Palanques, Morella, Villores, Todolella, Vilafranca, Castellfort i
Olocau, que passant el temps van acabar constituint un ens que pretenia agrupar en
la mesura del possible les aspiracions i reivindicacions d’aquestes poblacions en la
figura dels diversos alcaldes i regidors que la composen.
La Mancomunitat dels Ports va nàixer així, amb l’objectiu de que en uns temes
concrets, com es en matèria de benestar social i de determinats serveis, el treball
realitzat entre tots puguere permetre que els nostres pobles reberen prestacions i
serveis comuns que d’altra manera no era possible fer-lo en solitari per cadascú dels
seus components.
Han passat els anys. L’existència de serveis impensables als inicis dels 90 com la
treballadora social o atenció psicològica a tots els pobles ha donat els seus fruits i
formen part ja dels nostres serveis essencials. No obstant, el descens de les ajudes
per part de la Diputació i Generalitat cap a la Mancomunitat ha generat en els darrers
temps certs problemes econòmics que han fet que els nostres alcaldes continuen
reclamant els ajuts oportuns per poder continuar treballant en favor dels ciutadans
dels nostres pobles mantenint els serveis, i que, desgraciadament, en els darrers anys
no han obtingut resposta per els responsables d’aquestes institucions.
Aquesta Mancomunitat es va crear amb uns estatuts aprovats per unanimitat i amb
l’objectiu aconseguit de que les decisions que es prengueren foren adoptades amb el
màxim de consens. Així la suma de dos o tres poblacions, foren quines foren, i per
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grans que pugueren ser, mai podrien superar els vots de la resta de poblacions en
qualsevol dels temes que es pugueren plantejar.
El sistema ponderat de prendre decisions i el respecte personal i institucional
aconseguit des del mateix inici de l’existència d ela Mancomunitat han permès que els
representants dels diversos ajuntaments trobaren en aquesta institució un fòrum de
debat i de reivindicació dels problemes endèmics que pateix la nostra comarca
fonamentat en un consens i unanimitat reflectit de forma continuada en el
funcionament de la Mancomunitat. Les actes de la institució al llarg de la seua història
reflecteixen des de fa molts anys que les decisions presses en els plens i Comissions
de la Mancomunitat s’han adoptat en la immensa majoria de les vegades baix el signe
de la unanimitat entre els representants comarcals. Escasses i molt reduïdes vegades
s’ha tingut que arribar a votacions, superades també en ares del consens i que ha
permès sempre afrontar els diversos reptes plantejats amb una clara legitimitat i
recolzament democràtic de la institució, sent fins les darreres dades, una de les més
valorades pels habitants de la comarca.
El respecte institucional i la legitimitat democràtica que donen les urnes a la nostra
comarca també ha segut una de les notes que ha caracteritzat la Mancomunitat,
permetent l’alternança de les persones que han integrat la presidència i la resta dels
càrrecs de responsabilitat comarcal en funció dels resultats electorals, i això es mostra
del pluralisme i capacitat de coexistència política que expressen els representants dels
municipis en els diversos moments.
Les darreres informacions i declaracions polítiques fetes, sobretot per persones
alienes a la nostra comarca i membres de la Diputació Provincial, marcant als
responsables polítics dels pobles governats pel Partit Popular criteris de obediència
política de dubtosa justificació i en clara estratègia de crispació partidista, per a crear
una nova mancomunitat basada incomprensiblement en el mateix objecte que la que
actualment existeix i de la que formen part els 17 pobles dels Ports, es poc menys que
sorprenent i carent de tot benefici per a la nostra Comarca.
Des de les nostres posicions mai hem entès que un projecte polític es fonamente en
base a la exclusió directa d’uns pobles i en la confrontació entre els territoris.
Institucions comarcals si, però per a unir als pobles i posar esforços en comú. Mai per
a sembrar la discòrdia entre els mateixos.
Els problemes d’infraestructura i serveis a la comarca no es poden analitzar única i
exclusivament en funció del tamany dels pobles. Estem totalment d’acord que aquell
poble que té poca població i per tant menys recursos, sigue ajudat i incentivat per la
resta d’administracions amb major insistència que la resta. Però per a rebre eixe tipus
d’ajudes no es necessari crear noves institucions. Cal que existeixque voluntat política
per a aportar els mitjans a eixes poblacions. No ens deixem portar pels cants de
sirena quant aquest cant està buit de propostes reals per a portar a terme una
veritable inversió en un territori que no es resigna a perdre població i serveis, com es
el nostre.
Les paraules del vicepresident valencià Vicent Rambla, amb el que coincidim en
aquesta ocasió, demanant racionalitat, dient que no es dona una “bona imatge”, que
“no té sentit operatiu dos organitzacions supracomarcals”, manifestant que “lo normal
es que hi haguera una única veu en defensa dels interessos dels Ports” i apel·lant a la
“responsabilitat de tots per a que s’aparque del debat polític aquestes qüestions que
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els ciutadans no entenen en el conflicte diari dels partits polítics” desautoritza de forma
evident aquestes maniobres polítiques de disgregació, donant un hàlit d’esperança per
poder fer una crida a la unitat comarcal i a la recapacitació dels responsables polítics
comarcals sobre la possibilitat de dialogar uns amb altres superant els evidents
interessos partidistes que s’oculten darrer aquesta sorprenent iniciativa.
Coincidim en que s’han de reforçar els lligams entre els pobles dels Ports i que la
unitat dels 17 pobles es la que ha de permetre que es continue avançant cap al
progrés i recuperació de les nostres zones, gastant el respecte, el diàleg i el consens
que ha imperat durant tot el temps d’existència de la Institució comarcal per a que
sigue una veu forta, clara i ferma de les reivindicacions comarcals, com s’ha fet des de
fa molts anys i es confia es pugue continuar fent en el futur. Entre tots podrem
aconseguir-ho.
Es per això que es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Reafirmar i recolzar la legitimitat de la Mancomunitat dels Ports com a ens
que engloba els serveis dels pobles de la nostra Comarca, reconeixent el seu paper
essencial en el progrés per l’atenció de les persones dels Ports en matèria de
Benestar Social i altres serveis al llarg de tots aquests anys d’existència.
SEGON.- Manifestar a la Diputació de Castelló la nostra disconformitat per a que
s’aprove una Mancomunitat amb identitat de membres, objectius i territori que la
Mancomunitat dels Ports, rebutjant les accions que des de la pròpia Diputació s’han
fet per a provocar una incomprensible escissió institucional al nostre territori.
TERCER.- Demanar tant a la Subdelegació del Govern a Castelló, com a la
Generalitat Valenciana i sobretot, a la Diputació de Castelló l’assignació de majors
recursos, ajudes i inversions a la nostra comarca, posant especial èmfasi en aquells
municipis que per la seua població tenen majors dificultats per tirar endavant, sense
cap necessitat d’adoptar més formes jurídiques que les ja existents.
QUART.- Expressar el nostre suport a les paraules del vicepresident Vicent Rambla en
favor de la unitat comarcal i en contra de la creació de la nova Mancomunitat, del qual
esperem que obre en conseqüència si en algun moment la Generalitat Valenciana té
que pronunciar-se a favor o en contra de la creació de noves mancomunitats al nostre
territori.
QUINT.- Donar trasllat a les 8 poblacions que estan manifestant el seu desig de
creació d’una nova mancomunitat basada en el mateix objecte social de la present
moció, per a convidar-les a la reflexió i al diàleg per a resoldre els problemes que ens
son comuns mitjançant la unitat comarcal com a instrument de reivindicació dels seus
interessos.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar no es tracta de la única
Mancomunitat que afecta a la Comarca dels Ports, també estan la Mancomunitat
Turística, la Mancomunitat Taula del Sènia, les quals sempre s’han recolzat. Unir
esforços entre tots els pobles de la Comarca sempre es bo.
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Quant distints municipis han pres aquesta decisió no deu de ser per casualitat, i no
tenim que impedir-ho, si el problema que ocasiona la creació d’aquesta nova
Mancomunitat es la falta d’enteniment, el que s’hauria de fer es solucionar el problema
dins de la mateixa, encara que no es creu que siga un impediment per a que els altres
pobles plantegen una nova Mancomunitat i doblar així les ajudes que es reben.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que no es posa en dubte l’autonomia de
municipis per poder constituir mancomunitats, però el que si s’està produint es que es
una mancomunitat que recau sobre el mateix objecte i territori que la ja existent,
plantejant tenir treballadors socials, assistència psicològica pròpia per lo que s’està
donant una discrepància de competències.
Aquesta moció està plantejada amb caràcter positiu apel·lant a que la unitat i el
consens comarcal ha sigut una constant que ha caracteritzat durant aquests anys
d’existència de la Mancomunitat.
La coherència i legitimitat democràtica es té de manifestar tant el partit de governa
com el de l’oposició. El debat es si quan un partit governa en una institució això es
respectat per la resta de partits i en aquest cas no es així, mentre que des de l’any
1999 a l’any 2003 la Mancomunitat va estar governada pel Partit Popular i no això no
va generar cap tipus de problema de caràcter institucional.
Es evident que la creació d’aquesta nova Mancomunitat ve donat per una estratègia
política del Partit Popular en la Comarca, sent els primers portaveus impulsors els
responsables polítics de la Diputació donant instruccions que s’estan seguint per part
dels municipis del Partit Popular.
El plantejament de Morella sempre ha segut d’estar i col·laborar en la Comarca i
remarcar que es Morella el municipi que més diners aporta, fet important que aquest
Ple té de ser coneixedor i actuar en conseqüència.
També assenyalar les declaracions que s’han fet en contra de Morella en els últims
temps per part del President de la Diputació i que han estat aprofitades per
argumentar la creació de la Mancomunitat.
La Moció es una crida a la coherència del Partit Popular que en política nacional
defensa la unitat, però de cara a la Comarca dels Ports s’està donant un discurs
totalment contrari generant el separatisme i la disgregació.
Si el que es vol es invertir en la Comarca i en favor dels pobles menuts benvingudes
siguen les inversions però el que no es pot fer es inventar fórmules jurídiques sense
sentit, el que hi ha que tenir es voluntat política per fer coses tant pels nostres pobles.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui respon dient que quan una sèrie de municipis
prenen aquesta decisió serà per que deu de hi haver algun malestar. Respecte al
separatisme, no es té coneixement de que hi hage cap municipi que s’hage donat de
baixa de la Mancomunitat.
El que si que es estrany es el to de la moció que primer era un i que després s’hage
convertit en una moció d’atac al Partit Popular i a les seves decisions, els pobles son
lliures de fer el que consideren oportú i es la seva decisió en la que poden o no estar
d’acord però no som qui per a qüestionar-la.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2007-12-17 PLE ORDINARI

20

Pren la paraula el Sr. Blanch reiterant-se en lo manifestat, plantejant una defensa
clara del nostre territori, el Partit Popular de Morella té de saber si està defensant els
interessos de Morella en cadascun dels moments i aquest es un d’eixos moments en
el qual té de discernir si defensa o no que es parle de Morella com una entitat
dictatorial, com una casa feudal com a parlat en varies ocasions el Sr. Carlos Fabra i
com es diu en la prensa que Morella i Vilafranca es reparteixen els diners de la
Mancomunitat.
Es demane coherència i estar a favor dels interessos de Morella que evidentment si
no es recolze la moció tampoc s’estan recolzant eixos interessos.
Respon el Sr. Sangüesa qui diu que es molt exagerat dir que o s’està amb nosaltres o
contra nosaltres, el Partit Popular té mol clars quins son els interessos per defensar
Morella i no es creu que dintre de les prioritats de Morella i les millores i l’aposta de
futur d’aquesta ciutat pase per l’aprovació d’aquesta moció. Crec que està fora de lloc
dir que o se recolze aquesta moció o s’està en contra de Morella.
No té res a veure el principi d’aquest punt del Ple amb el final, per lo que si des de
l’equip del govern s’està molest o es té alguna opinió en contra d’alguna declaració
d’algun membre del Partit Popular a nivell provincial es molt lliure d’emetre una nota
de premsa per contestar però es inacceptable dir que o es recolze o s’està en contra
dels interessos de Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que mai ha segut la voluntat i el talant d’aquest equip
de govern dir que o s’està a favor o en contra, cosa que si fan altres. En el que si que
no es pot estar d’acord es en acceptar el que s’està dient de que Morella està
usurpant drets i diners d’altres pobles, cosa totalment falsa. Morella es qui més aporta
sent normal al ser el municipi amb més habitants.
El plantejament de la moció es seguir estant junts tal i com s’ha estat fins ara i
treballar en conjunt.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la Moció de la Mancomunitat dels Ports tal i com ve
redactada.
12.- MOCIÓ APLICACIÓ FONS AVEN.- Es dona compte per part del regidor de
Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció sobre l’aplicació dels fons Aven que
es com següeix:
“ Les decisions adoptades per la Generalitat Valenciana en tot el que ha estat la
implantació de la energia eòlica a les comarques de l’interior de la Comunitat i, molt
especialment als Ports, han segut sempre profundament desfavorables als interessos
dels ajuntaments i, en conseqüència, dels ciutadans.
El govern valencià lluny d’ajudar els ajuntaments per augmentar les compensacions
justes que havien de rebre de les empreses que instal·len els parcs i que impacten
social i mediambientalment en el territori, s’ha limitat a actuar situant-se com un
element d’intermediació per afavorir la disminució de l’aportació de les empreses als
municipis.
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L’únic instrument que devia finalment arribar directament a les entitats locals segons el
pla eòlic valencià és el cànon que paguen les empreses a la Generalitat i que s’ha de
distribuir segons allò que especifica el decret aprovat pel Consell. L’ordre que regula el
citat decret exigeix, més a més, un finançament finalista que òbviament condiciona
l’autonomia municipal
Tanmateix els parcs eòlics de Torre Miró I i II, funcionen des de 2006 i fins este
moment l’Agència Valenciana de la Energia encara no ha adjudicat el finançament per
a les obres del Centre de Dia que ha estat l’actuació demandada per l’Ajuntament de
Morella.
Es per això que es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Adreçar-se a l’Agència Valenciana de la Energia per tal d’exigir l’aprovació
de les compensacions d’una manera immediata de les dos anualitats.
SEGON.- Demanar que es puga fer efectiva la financiació adelantada com prèviament
s’havia acordat amb l’empresa.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui diu que aquest punt ve donat per la proposta que
va fer el Partit Popular després de parlar en l’informe del Centre de Dia, i de saber que
estave pendent d’ingresar una ajuda per part de l’Agència Valenciana de l’Energia.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que efectivament es porta aquesta moció al Ple per
iniciativa en el seu moment del Grup Popular.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la Moció sobre l’aplicació dels fons
AVEN tal i com ve redactat.
13.- INFORME MATADERO.- Es dona compte per part del regidor de
Desenvolupament Rural, Medi Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver
d’un informe referent a l’estat en el qual es trobe el matadero.
Encara que la construcció del matadero l’està portant a cap l’empresa CARNS DE
MORELLA, la implicació de l’Ajuntament de Morella es bastant important per lo qual es
pase a detallar com es troba aquest procés.
El mur principal que és el de la part de dalt contra la muntanya, està acabat. S’està
treballant en la construcció del mur de baix que és més menut i les cimentacions de la
nau que ja està contractada i pagada en un 25%.
S’han estudiant les ofertes per a equipament, de la depuradora i caldera d’aigua
calenta..
El finançament a banda de les aportacions dels socis de l’empresa hi ha un préstec
del ministeri de 500.000 € que s’ha de justificar el 30 de juny de 2008. S’han demanat
ajudes a Conselleria d’Agricultura e Industria. Però s’hauria de mirar alguna
financiació més.
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Els gastos fins al 30 de novembre son 44.650,96 euros en projectes, l’estudi geotècnic
5.587 euros, topògraf 1.636 euros moviments de terres, 30.259,56 euros, 2.605,73
euros del cuadre elèctric, 63.410,92 euros del mur i part de la cimentació i 23.242,25
euros corresponent al 25% de la nau fent un total de 126.741,46 euros.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
14.- INFORME ACTIVITATS NADAL 2007.- Es dona compte per part de la regidora
de Cultura, Ensenyament i Esports Na Palmira Mestre Tena de l’informe sobre les
activitats programades per a les dades nadalenques.
Com tots els anys per aquestes dades, l’ajuntament de Morella, proposa un seguit
d’activitats conjugant la tradició amb l’esport, la cultura i l’oci dels més menuts.
Les activitats venen marcades per la tradició i actes religiosos, assenyalant les
nadales del dia 24, la missa del gall i l’arribada de SSMM Els Reis d’Orient el dia 5 a la
vesprada.
Destacar també l’activitat religiosa al voltant de la celebració del dia 7 de gener dia de
Sant Julià (patró de la ciutat) on tindrà lloc una diana a càrrec dels gaiteros de Morella,
missa i processó en honor al Sant, acte cívic a l’ajuntament on es farà una xarrada per
Carles Sangüesa al voltant de la figura de Serafí Gamundí (cronista de la ciutat) a més
del lliurament de la Creu de Santa Llúcia.
En quant a solidaritat, comencen les activitats amb la visita als malalts el dia 22, la
volta als Betlems del dia 27 i el racó solidari dins de la fira jove Jocambient els dies 2 i
3 de gener.
Des de Morella Jove, ens ofereixen un seguit d’activitats que es duran a terme al casal
jove, com ara: pase de pel·lícules infantils i juvenils, campionats, concursos com el
d’anomalies, xerrades...
D’altra banda, el proper dissabte 22 a les 18 h. es guarnirà l’arbre de la plaça de
l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’AMPA de primària i El Club.
Dintre de l’àrea d’esport destacar com a novetat, aquest any es presenta una cursa no
competitiva i oberta a tots i totes els que vulguen participar amb un recorregut
aproximat de 2,5 km. La Sant Silvestre Morellana, que s’ha vingut realitzant de
manera “espontània” en edicions anterior per la gent esportista del poble. Aquest any,
gràcies a la col·laboració d’un grup de persones, de la ciutat, es podrà realitzar d’una
manera més organitzada, amb l’aportació de l’Ajuntament de diferents serveis
municipals.
Una altra de les activitats esportives, que tenen lloc dins de la programació nadalenca,
és la cinquena festa de l’esport, el dia 4 de gener.
Dins de les activitats culturals, podem destacar els següents blocs:
Concerts de Nadal, a càrrec de la Rondalla de Morella (dia 26 a les 19 hores, al teatre
municipal), l’Associació Musical Mestre Candel (dia 29 a les 18:30 hores al teatre
municipal) i D. Ricardo Miravet (dia 30 a les 19 h. a la Basílica Sta. Maria)
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Cinema, a petició del Consell dels xiquetes i xiquetes de Morella, el proper 5 de gener
hi haurà cinema per als més menuts a la Ciurana .
Teatre poper dia 21 a les 23 h. es presentarà l’obra “Dos metres quadrats”, la qual
compta amb la participació del morellà Mauricio Royo. Obra adreçada a tots els
públics. També el diumenge 23 hi ha un saintet orientat més a la gen grand.
Per finalitzar, comentar que a més de la programació purament nadalenca, el
programa, recull un avanç de la programació corresponent, als mesos de gener i
febrer.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
15.- MOCIÓ TV3.- Es dona compte per part de la regidora de Cultura, Ensenyament i
Esports Na Palmira Mestre Tena de la moció referent al tancament de repetidors de
TV3.
“Després de molts de mesos de protestes contra l’actitud de la Generalitat Valenciana
front a les emissions dels programes de TV3 a les nostres comarques portades a
terme per Acció Cultural del País Valencià, en els darrers dies estem assistint amb
impotència com el tancament sense avís previ del repetidor ubicat a la serra de
Carrasqueta a Alacant i dels intents que s’estan fent entorn al repetidor del Bartolo a
Castelló en els mateixos termes.
Contràriament a l’anterior intent de tancament, el passat 27 d’abril, i que ja va ser
objecte de debat en un altre ple d’aquesta Corporació, en aquesta ocasió la
Generalitat Valenciana ha procedit a l’accés forçós a les instal·lacions sense el permís
pertinent del propietari de les mateixes, ACPV. El Consell ha pretès que la veu de
protesta de milers de valencians i valencianes no s’escoltara aquesta vegada i deixara
en evidència l’atac arbitrari del PP valencià als drets més elementals a qualsevol
societat democràtica, el dret a la llibertat d’expressió i el dret a la llibertat informativa, i
a la normalització de la nostra llengua al territori.
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i
orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la
censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la
més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense
imposicions polítiques de cap tipus.
El Govern de Catalunya ha oferit clarament la reciprocitat de les emissions entre
Canal 9 i TV· i estem totalment d’acord en que Canal Nou es veige a Catalunya, així
com a TV23 es veigue a la Comunitat Valenciana, proposta que, a la vista està, no ha
segut ni objecte de reflexió pel govern de Francisco Camps.
A pesar que Canal Nou no té com a llengua majoritària el valencià, al nostre territori
sols hi ha dos televisions que parlen la nostra llengua, la qual cosa es important a
nivell cultural i es essencial que pugue haver més oferta en la nostra llengua. No
s’entén que l’actitud del Consell davant aquesta realitat tingue tanta càrrega partidista i
arbitrària. No ens creiem que amb aquest plantejament el Govern Valencià estigue
complint adequadament les seus funcions estatutàries i constitucionals en defensa de
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la llengua i de la llibertat d’expressió i ens correspon com representants de la
ciutadania, posar-lo de manifest.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Morella proposa al Ple de la corporació que
aprove el següent
ACORD:
PRIMER.- L’Ajuntament de Morella reunit en sessió plenària, considera que la tasca
realitzada per Acció Cultural del País Valencià fent possible la recepció de la TV3 a les
terres valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha
contribuït de forma decisiva a la pluralitat informativa.
Per aquesta raó, les administracions, públiques competents han de legalitzar aquestes
emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de
conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries
subscrita per l’Estat espanyol.
SEGON.- L’Ajuntament de Morella, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació
i en defensa de la nostra llengua, trasllada la seua repulsa a la Generalitat Valenciana
per procedir al tancament dels repetidors d’Acció Cultural al nostre territori, sense
haver mantingut cap tipus de diàleg amb els sectors interessats, entre els que es
troba, un gran nombres de persones que habiten a la nostra Comunitat Autònoma, i
per supost, de la nostra Comarca.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que s’enten després de l’exposició
de la moció que el Consell de la Generalitat el que està fent es complir amb la legalitat
i la normativa vigent. Pensem que es bo que hi hage una reciprocitat entre Canal 9 i
TV3 i que aquesta situació es normalitze lo antes possible així com que es vegen el
major numero de canals possible i que siga la gent la que trie dintre de l’oferta.
No estem d’acord amb el to de la moció, estem a favor de la llibertat d’expressió i que
es puguen veure tots els canals i que siga el ciutadà qui dexideixe quin canal veure.
Pren la paraula la Sra. Mestre qui vol apuntar que dintre de la nostra comarca hi han
canals que no compleixen la legalitat i es segueixen mantenint i no hi ha ningú que ho
denuncie.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que si algú pense que hi ha alguna il·legalitat
que actúe en conseqüència.
Pren la paraula el Sr. Puig per manifestar que es totalment correcte l’interés en
complir amb la legalitat, a tots els nivells, per que es tanquen les emissions de TV3 i
no les altres. No estem a favor de que es tanque cap emissió, ni les il·legals, la gent
pot escollir, el que no es pot fer es perseguir a TV3, afortunadament mentre nosaltres
puguen a Morella es veurà TV3.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda aprovar la Moció de la Mancomunitat dels Ports tal i com ve
redactada.
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16.- INFORME SOBRE APLICACIÓ LLEI DE DEPENDÈNCIA.- Es dona compte per
part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol del informe sobre
l’aplicació de la Llei de Dependència.
La Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de “Promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de Dependència” és una Llei de gran importància
pera tota la població en general i per aquelles persones que més ho necessiten en
particular. És pot considerar com el quart pilar de l’Estat junt amb l’educació, la sanitat
i les pensions.
El desenvolupament de la llei es pot contemplar en tres graus, 3er. grau per a grans
dependentes es a dir persones que necessiten les 24 hores del dia una persona per
cuidar-los, 2º grau per a persones amb dependència no molt greu que necessiten un
cuidador 2 ó 3 vegades al dia i el 1er. grau per als moderats que necessiten sols un
poc d’ajuda. Tenint que acabar de donar aquests serveis a l’any 2014.
Les prestacions consisteixen en la teleassistència, ajuda a domicili i Centros de Dia.
Es importat que aquesta llei compleixe amb els terminis establerts.
La Consellera de Benestar Social a través de la subsecretaria de prestacions ha creat
AVAPSA (Agència Valenciana de Prestacions Socio-Assistencials) per tal de posar en
marxa la llei, en lo que respecte a la província de Castelló hi ha una seu d’AVAPSA
ubicada a la D.T. de la Conselleria de Benestar Social. Creem que el nombre de
valoradors d’AVAPSA que hi ha actualment a la província de Castelló és insuficient. Ja
que el procés de valoració s’està demorant.
En Morella s’ha creat una plaça municipal de treballador social i per al exercici 2008
s’ampliarà en una altra persona a mitja jornada, al haver-hi molt de treball a fer ja que
engloba 22 municipis.
Esperem que a partir del desenvolupament normatiu per a portar a terme la llei
s’accelere el procés i les persones que més ho necessiten puguen gaudir dels
beneficis que per llei els corresponen.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
17.- ADJUDICACIÓ AJUDES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS (ONG).Es dona compte per part de la regidora de Benestar Social Na Mª Luz Blasco Querol
de la reunió celebrada el passat 5 d’octubre del Consell de Solidaritat en la qual es va
acordar crear una Comissió per valorar segons les bases de la convocatòria de l’any
2007 “Ayudas al Tercer Mundo” els projectes que s’han presentat, decidint
l’adjudicació econòmica de 15.000 euros de la següent manera:
Creu Roja
Mans unides
DELWENDE
Asamblea Coop. per la pau

3.500.3.500.3.500.3.500.-

Deixant un fons d’emergència de 1.000 euros.
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Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol manifestar que tota ajuda es poca per aquestes
causes, nosaltres sempre hem recolzat el repartiment d’aquestes ajudes ja que
considerem que totes ho necessiten, demanant que s’accelere el procés i que
aquestos diners arribe el més prompte possible a les persones que ho necessiten.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta del Consell de Solidaritat.
18.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap punt a tractar.
19.- PREC I PREGUNTES.Pren la paraula el Sr. Ortí qui vol exposar que en el Col·legi de Primària segueix
havent problemes ocasionats per les goteres en la zona inferior on estan ubicades les
classes d’infantil (P3, P4, i P5) i 1er. i 2º i que el que es va fer per part de l’Ajuntament
no ha segut suficient.
També preguntar respecte a la instal·lació de la WIFI quina serà la velocitat de
connexió.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui exposa les següents qüestions:
-

Solar heliport sanitari saber en quin punt es troba la tramitació de la cessió.
Visita del Subdelegat del Govern saber si es va tractar el tema del Cuartel de
la Guardia Civil.
Parador de Turisme, reiterar la conveniència de nombrar un coordinador per
fer el seguiment del projecte.
Panells informatius Ruta de Cabrera, saber en quin punt es troba la tramitació
per a la seva instal·lació en el Castell.

Pren la paraula el Sr. Puig responen a les qüestions anteriors:
-

En resposta al Sr. Ortí respecte al tema del col·legi dir que es tracta d’un edifici
que comporta unes necessitats de manteniment molt elevades, per part de
l’Ajuntament s’ha canviat part de la fusteria, s’ha pintat i s’ha fet la pista
poliesportiva ja que no ho ha fet la Conselleria qui ere a qui li corresponia. Aquest
edifici presenta un problema de manteniment de fa molts anys, manteniment
estructural que li corresponia fer a la Conselleria qui es qui té aquesta
competència.
En aquest moment hi ha un projecte enviat per l’arquitecta segons indicacions
d’aquest ajuntament per a realitzar un arreglo integral que ascendeix a més de
600.000 euros, i el compromís per part de la Direcció General des de fa dos anys
d’incloure aquest projecte dintre dels pressuposts, no ha segut dintre dels de l’any
2007, esperem que siguen dintre dels pressuposts de l’any 2008.
Per part de l’Ajuntament el que s’intente es fer menudes reparacions en distintes
actuacions.
En el cas concret de les goteres s’informà als tècnics per a que estudien el
problema i veure si poden donar de moment alguna solució.
Respecte al tema de la WIFI el que ens han comunicat per part de l’empresa
instal·ladora es que la velocitat serà de 2 MB. encara que fins que no estigue
instal·lat defitivament no se sabrà de forma definitiva.
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Contestant al Sr. Sangüesa:
Respecte al tema de la cessió dels terrenys de l’heliport dir que s’està pendent de
que el Ministeri d’Hisenda done la seva conformitat per poder fer la cessió a la
Diputació. En la última comunicació del Ministeri d’Hisenda es demanava un altre
informe del Ministeri de Foment per produir la desafectació.
Es va aprofitar la visita del Subdelegat del Govern per donar-li tota la
documentació i demanar-li que s’agilitzen al màxim els tràmits.
Lamentem que la burocràcia siga tant lenta i face que es retarde tant un tema
com aquest.
Respecte al tema del Cuartel de la Guardia Civil, també es va tractar en la visita
del Subdelegat del Govern a l’igual que altres temes com ACUAMED, la carretera
Nacional etc...
El projecte ja està en supervisió de la Direcció General de la Guardia Civil i
aquesta setmana passada van venir els redactors del projecte per veure el
terrenys i plantejar el tema del desmonte dels silos i l’edifici del Sempa.
Aprofitar aquest punt per informar que en aquelles qüestions en les que es
considera que es fonamental el paper de l’oposició sempre es planteje la invitació
corresponent com va ser en la visita per tractar el tema de la Nacional, però en les
reunions normals que l’Alcalde manté en representats de les institucions les
manté ell com a responsable, per lo que no s’entén el malestar del Grup Popular
per no ser convidats a la reunió que es va mantenir amb el Subdelegat del
Govern. En totes les reunions que no tinguen un caire especialment institucional
el responsable es l’Alcalde.
En el tema del Parador de Turisme, el Ministeri ha redactat 2 projectes en els
quals es separe la part que demanava la Conselleria de Cultura del reforç de la
Muralla. El compromís que va adoptar formalment en la reunió que es va
mantenir, d’enviar una informe en el qual definira clarament el que volia i
condicionant el permís a estes actuacions encara no ha arribat. No fa falta un
coordinador, es cride constantment per veure com està el procés, s’està
constantment en contacte.
Es curiós que el Director Territorial de Cultura anuncie que la Diputació de
Castelló va ha demanar els terrenys que ja eren propietat seva si no es fa el
Parador, de que es parle en estos termes si tots estem d’acord en fer el Parador.
Si està adjudicada l’obra de la 1ª fase i la 2ª fase està pendent d’adjudicar es
perque la Conselleria de Cultura es té de posar d’acord amb l’arquitecte redactor.
Es tracta d’un debat totalment estèril que ens perjudica molt greument, i espero
que es deixe de polititzar.
Finalment i en resposta a la qüestió de la instal·lació dels panells informatius de la
Ruta de Cabrera, dir que està la sol·licitud feta al Ministeri de Cultura qui es el
competent.

Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol donar la benvinguda a la Sra. Secretària i agrair
en nom del nostre grup a Gema Ripollés i Pilar Corbatón la tasca desenvolupada en
aquest període; agraïment al qual es sume el Partit Popular.
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I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-tres hores i trenta
minuts, 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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