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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 12 DE GENER DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Joaquim Puig Ferrer
Regidors
Rhamsés Ripollés Puig
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Maria Rallo Rallo
Amadeu Bordàs Antolí
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia dotze de gener de dos mil dotze, es
reuneixen 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. INFORME D’ALCADIA.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens resum de les actuacions
realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Ha finalitzat la primera fase de les obres de reurbanització de la plaça Colon amb
el pavimentat de tota la zona. Ara, després de les vacances de Nadal, s’han reprès
els treballs de millora cap a la zona de Caixa Rural i Hort del Baró.
Han finalitzat els treballs de la millora de la xarxa viària en el polígon industrial.
S’han realitzat diferents obres de millora i manteniment en el Col·legi de Primària,
segons les peticions del centre.
S’han iniciat les obres de millora i condicionament del sender que uneix la Puritat
amb el Centre Lúdic Jaume I.
S’han enviat informes al Ministeri de Foment sobre la instal·lació dels “silos” per a
la sal ubicats en Vallivana i La Pobleta que no compten amb el permís municipal ni
es té cap informació al respecte.
S’han fet diverses reparacions en la Costa Borràs, Plaça Porta Forcall i carretera
Castelló.

ÀREA DE HISENDA
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-

S’han fet efectius els pagaments a les diferents empreses i autònoms amb el
crèdit ICO.
S’han fet diversos canvis en la facturació elèctrica per estalviar despeses.
ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

S’han iniciat els treballs preparatoris, per veure la 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’ha posat en marxa el dispositiu policial corresponent per raó de les festes del
pont de la Inmaculada, Nadal i Cap d’any.
ÀREA DE SERVEIS
-

S’ha mantingut una reunió en l’empresa aigües de Morella i la Fundació Blasco
de Alagón, per a solucionar el problema de l’aigua corrent al complex de la Fàbrica
Giner.
S’ha canviat la ubicació d’alguns contenidors d’escombraries atenent a les
peticions dels veïns.
Preparació i muntatge del teatre i les sales de l’Ajuntament per la realització de
diferents actes i exposicions celebrades les passades festes de Nadal.
Preparació i muntatge a l’espai firal pel Jocambient i el bureo de Sant Antoni.
Manteniment periòdic del Col·legi i dels diferents museus.

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
-

S’ha acudit a la jornada que sobre territori, ha impartit l’Institut Valencià de
Cartografia, per tal de veure les aplicacions que els estudis cartogràfics disponibles
poden ser aplicats a les nostres àrees tècniques i a la nostra ciutadania pels
diversos usos en web.
S’ha ampliat encara més el número d’usuaris de guifinet, després de la posada
en marxa d’un nou emissor al Tossal Gros.
S’ha elaborat, en conjunció amb la regidoria d’hisenda i medi ambient, l’estudi,
dins de la campanya d’estalvi de paper, i proposta corresponent per a les
notificacions i comunicacions dels regidors i regidores de la Corporació.
Ha començat a funcionar en proves l’antena de telefonia mòbil de Xiva, complint
amb un dels compromisos electorals de l’equip de govern per a eliminar zones
fosques de cobertura de telefonia per a totes les poblacions que constitueixen el
nostre terme municipal.
ÀREA DE TURISME
-

El personal de l’Oficina de Turisme està realitzant cursos SICTED.
Recollida dels diplomes que ens acredita com a destí SICTED a Fitur, ja que hi
ha empreses de la nostra localitat que han assolit l’acreditació després de passar
l’auditoria corresponent.
S’està treballant en la promoció del Sexenni.
Organització de les XIX Jornades de la Tòfona, amb la celebració dels 50 anys
del primer mercat de tòfona a la nostra ciutat. Aquest any es dinamitzaran les
jornades amb tallers, xerrades, taules rodones... A més de la promoció per les
comarques veïnes.
Presentació de l’assessor de viatges virtuals.
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Participació en el Patronat Municipal de Turisme.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

S’ha millorat un nou tram del camí rural (Vega del Moll, la Mina) que uneix la
carretera a Cinctorres (CV-125) amb la carretera a Ares (CV-12).
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat i zones verdes de Morella i de tots
els nuclis urbans.
ÀREA DE CULTURA
-

-

Cita a Morella amb Albert Solé Bruset i visualització del seu documental
“Bucarest, la memòria perduda”. Organitzat conjuntament des de l’àrea de cultura i
benestar social per a tractar un tema tant important com és l’Alzheimer, en la
mateixa es va comptar també amb la presència d’Emili Marmaneu, president de
l’Associació de malalts d’alzheimer de Castelló.
Inauguració de l’exposició de fotos de l’Anunci des dels diferents punts de vista
de la gent que va participar en aquest dia.
Organització de la visita guiada a les bateries del Palau del Governador per a
veure les obres realitzades amb l’1% cultural.
Continuem dinamitzant la biblioteca amb “El llibre de la setmana”.
Represa del cinema municipal amb pel·lícules de recent estrena.
Organització del concert de Nadal de la Rondalla.
Obertura del Museu del Sexenni després de la seva remodelació.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació en els diferents Consells Escolars, col·legi, institut i escola llar.
Col·laboració amb l’AMPA per a realitzar al guarniment de l’arbre de Nadal.
Muntatge del betlem i ninot de neu a l’ajuntament.
Col·laboració amb el col·legi Mare de Déu de Vallivana en l’organització del
festival de Nadal a l’espai firal.
Publicació de les nadales corresponents al concurs celebrat el curs anterior al
col·legi de primària.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 28 de desembre conjuntament amb el Consell de Solidaritat i Els Ports
Ràdio es va fer la Volta als Betlems, amb un total de 10 betlems i gran participació
de la gent.
El dia 29 de desembre es va mantenir una reunió amb Mans Unides per a
organitzar el festival de Mans Unides que va tindre lloc el dia 6 de gener amb molts
participants i gran afluència de públic. Tot un èxit.
Els dies de jocambient es va fer una recollida de joguets per a la casa d’acollida
de Castelló.
ÀREA DE TRADICIONS
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-

S’ha organitzat la cavalcada de Reis, amb un gran nombre de participants. Donar
les gràcies un any més a l’organització i voluntaris en general per l’èxit de la
Cavalcada.
Els Reis Mags van visitar la Residència de la tercera edat i el Centre de Dia.
S’ha col·laborat en l’organització de la processó del dia de Sant Julià, gegants,
peanya, etc.
ÀREA DE JOVENTUT
-

Organització de Jocambient.
Reunió amb els joves per a dinamitzar el Consell de la Joventut, on es pretén
que estiguen representades totes les associacions en les que hi hagi gent jove, així
com, tots els joves que a nivell particular vulguen col·laborar.
Organització de les activitats de Nadal, com el concurs d’anomalies.
Reobertura del Casal Jove.
ÀREA DE FESTES
-

Dins de les festes de Nadal s’ha completat un calendari d’activitats tant lúdiques,
com esportives, tradicionals o solidaries i que abasta a tots els segments de la
població.
S’han mantingut diferents reunions, en gremis, representants d’espectacles i
persones implicades en els diferents actes del sexenni per a la seua coordinació.
S’ha col·laborat en els majorals de Sant Antoni en el bureo del dia de reis.
ÀREA D’ESPORTS
-

S’estan realitzant treballs de manteniment i millora al centre lúdic i esportiu
Jaume I per a condicionar la pista per a la pràctica del tenis.
S’ha celebrat el màster de tennis aleví i infantil “Ciutat de Morella”, amb la
participació dels millors jugadors en les seves categories del País Valencià.
Dins del màster es va fer un clínic molt concorregut a on els xiquets de Morella
van poder jugar amb els jugadors i entrenadors del campionat.
S’ha fet una xerrada/exposició de la societat esportiva Espemo, en la que ens
van contar l’experiència en l’escalada de dos dels seus membres al parc de
Yosemite als Estats Units.
S’ha participat a la festa de l’Esport que com cada any organitzat Els Ports
Ràdio.
S’ha celebrat un any més la cursa no competitiva de Sant Silvestre, amb una
xifra de corredors record.
S’ha ofert nous abonaments per al centre lúdic i esportiu Jaume I, per a donar
més facilitats als usuaris del centre.

També donar compte que el 1er. Tinent d’Alcalde va participar en l’assemblea de la
Mancomunitat de la Taula del Sènia on es va escollir a un nou president (Alcalde de
Benicarló) i es van tractar les accions per al 2012, com és el manteniment de millores
de camins rurals, ajudes de reindustrialització, etc.
2. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT EN ELS TERMINIS DE PAGAMENT, LLEI
15/2010. Vist l’informe trimestral de la Interventora municipal, emès en data 9 de
gener de 2012, de conformitat amb allò que disposa l’article quart, apartat tres, de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
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que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei per al pagament de les
obligacions d’aquesta Entitat Local.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article quint, apartat quart, de la
mencionada Llei 15/2010, de 5 de juliol, aquest informe incorpora una relació
efectuada per la intervenció municipal de les factures o documents justificatius
d’obligacions amb respecte a les quals han transcorregut més de cinquanta dies des
de la seva anotació en el registre de factures, sense haver-se pagat.
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’informe trimestral de la Interventora
municipal, de data 9 de gener de 2012, i de la relació incorporada al mateix, i queda
assabentat que es remetrà còpia d’aquest informe als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i a la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma
Valenciana.
ANY 2008

Partida
60004
60005
TOTAL

ANY 2009

1
1
2

Partida
60010
60017
60012
60006
TOTAL

ANY 2010

nº obligacions

Partida
21000
21001
22116
22120
22601
22606
22609
22610
22699
22706
25000
48003
60001/09
60002/09
60003/09
60004/09
60014/08
60023/09
60024/09
60027/09

71.702,31
37.685,93
109.388,24
nº obligacions

1
1
1
1
4

Import

2.639,23
44.350,55
11.368,00
3.640,00
61.997,78
nº obligacions

4
1
2
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
1

Import

Import

8.533,22
1.642,56
5.217,22
784,51
880,00
264,00
3.694,34
22.508,47
1.508,93
6.000,00
2.088,00
179,00
30.517,24
30.517,24
21.625,73
11.182,50
79.466,22
17.700,00
211.780,70
3.094,44
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1
14
1
1
1
53

Partida
20401
21000
21001
21200
21201
21300
22002
22003
22100
22107
22114
22115
22116
22117
22119
22120
22121
22122
22123
22124
22200
22400
22601
22604
22605
22606
22609
22610
22699
22706
22799
23020
24001
25000
26000
44900
46300
48001
48005
60023/09
60024/09
60028/09
61900

95.527,09
60.697,71
35.400,00
64.451,53
96.161,94
811.422,59
nº obligacions

21
58
1
11
4
4
2
13
10
1
10
5
7
12
7
1
2
5
5
5
12
1
11
1
3
3
54
39
18
4
4
3
39
10
4
1
1
1
1
1
2
1
1

Import

15.092,52
36.027,82
3.360,64
3.103,06
5.556,00
2.757,54
7.033,30
7.081,73
6.222,12
1.699,26
6.545,22
44.027,91
13.953,44
2.760,97
4.762,71
81,30
1.593,45
593,50
11.392,45
4.658,72
18.065,95
4.351,26
3.853,68
5.310,00
1.723,85
6.669,13
39.931,07
53.193,12
10.926,69
16.823,55
16.731,29
78,66
25.109,78
8.941,46
6.517,39
4.500,00
2.834,00
90,74
600,00
83.121,52
7.908,76
3.619,20
1.614,50
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61901
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61905
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61908/10
61909/10
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TOTAL
ANYS
2008
2009
2010
2011
TOTAL
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2
1
1
1
19
1
4
1
2
1
1
433

Import
109.388,24
61.997,78
811.422,59
803.230,20
1.786.038,81

30.000,01
1.614,50
30.517,24
1.614,50
27.910,81
3.540,00
52.419,03
2.012,58
14.072,83
126.800,44
12.000,00
803.230,20
nº obligacions
2
4
53
433
492

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que des del Grup Popular es veu que es va a
pitjor, ja que des de l’últim informe del 20 d’octubre ha augmentat tant el número
d’obligacions com l’import, per lo que se tindrie que treballar per a rebaixar les
obligacions i sobre tot l’import de les mateixes.
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient que es comparteix l’opinió manifestada pel Sr.
Sangüesa però tenint clar que si no ens paguen el que ens deuen és molt difícil fer
front als gastos i més tenint en compte que el deute que tenim amb la Generalitat
augmenta cada dia més. Per tant hi ha que seguir treballant i continuar fent un esforç,
retallant en aquelles despeses que no són tant necessàries i utilitzant mecanismes
com les operacions de tresoreria.
3. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OPERACIÓ DE TRESORERIA.- Per part de la Sra.
Secretària, es dóna compte al Ple de l’expedient incoat per a la formalització d’una
Operació de Tresoreria de 400.000,00 € i en l’expedient es troben els informes de la
Secretaria e Intervenció, les ofertes de les entitats bancàries i l’Acta d’obertura i
valoració de les proposicions de la convocatòria per a la realització de l’Operació de
Tresoreria.
Assabentat, així mateix, de la proposta d’adjudicació de la Comissió d’Hisenda a les
entitats bancàries Rural Caixa i Bancaixa al 50% respectivament, el Ple per unanimitat
acorda:
PRIMER.- Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb
l’entitat bancària Rural Caixa, amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: 31-12-2012
Interessos: Trimestral , Inicial 6,50%, Euribor 6m+5%
Comissions: Apertura: 0,50%, estudio: 0%, cancel·lació anticipada: 1% i saldo mig no
disposat: 0,25%.
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Formalització: Gener 2012
Concertar una Operació de Tresoreria, per un import de 200.000,00 € amb l’entitat
bancària Bancaixa , amb les següents condicions:
OPERACIÓ DE TRESORERIA
Modalitat: Pòlissa de Crèdit
Venciment: 31-12-2012
Interessos: Inicial 3 mesos: 7,50%, Restant: Euribor 12 mesos + 5,50 punts
Comissions: saldo mig no disposat: 0,30% anual
Formalització: Gener 2012
SEGON.- El plaç pel que es concerta la pòlissa serà fins el 31 de desembre del
present any, conforme estableix la legislació vigent per a les operacions de tresoreria,
i deurà ser cancel·lada a final del referit període.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura de tots
els documents públics i privats que siguen necessaris per a la formalització.
4. INFORME CRÈDIT ICO. Es dóna compte per part del regidor d’Hisenda Rhamsés
Ripollés Puig del següent informe:
“Davant la difícil situació econòmica que estem travessant i el retràs dels pagaments,
degut a l’enorme endeutament que té, principalment, la Generalitat amb l’Ajuntament i
amb l’objectiu de poder realitzar pagaments endarrerits ens vam acollir a la línia que
va crear l’ICO per a entitats locals.
L’import susceptible de finançament, juntament amb els interessos estimats de
l’operació de crèdit, no podrà excedir, en cap cas, el 25% de l’import anual dels
lliuraments a compte de la participació de cada entitat local en els tributs de l’Estat de
l’any 2011, i per tant l’import que es va poder sol·licitar va ser 100.860,37 euros, amb
un interès de 6,5% TAE per fer front a 32 obligacions que ascendien a uns 90.000
euros
Per a la seua inclusió en la línea de finançament les obligacions havien de ser
anteriors al 30 d’abril de 2011 i es va tenir en compte la seva antiguitat i la seva
quantia econòmica i que queden desglossades en l’informe d’intervenció que es va
presentar en el seu dia.
Es van desestimar obligacions pendents anteriors ja que o bé feien referència a
l’empresa municipal CISE, fet que estave impossibilitat per l’ICO, o bé per la seva
quantitat econòmica ja que d’eixa manera s’impossibilitava incloure més factures.
L’objectiu d’aquest crèdit era fer front i poder incloure el màxim número d’obligacions
pendents possible i no per a pagar la llum, factures que ascendeixen a 5.200 euros del
total dels 90.000 euros, 6% del total de les factures, com s’ha estat dient per part del
Grup Popular.
Les obligacions incloses fan referència a empreses de tot tipus: treballs tècnics,
serveis jurídics, certificacions d’obra, publicacions, impressions, consum elèctric,
activitats culturals, seguiments arqueològics ...

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-01-12 PLE ORDINARI

9

Es vol destacar l’agilitat en la tramitació d’aquest, ja que el crèdit ICO va ser aprovat
en el Ple celebrat en Novembre, el 7 de desembre va ser aprovat per l’ICO i en 3
setmanes es van fer efectius els pagaments amb una quantitat total de 89.256,91
euros.”
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que, respecte a aquesta qüestió el Grup
Popular es ratifica en la postura manifestada en els plenaris anteriors ja que es tracta
de maneres diferents de veure les coses.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que no es tracte de maneres diferents de veure
les coses sinó que la realitat és que les factures del servei de subministrament elèctric
ascendeixen a 5.136,02 euros, i no es pot dir, tal i com va dir el portaveu del Grup
Popular, que el crèdit ICO de 90.000 euros es demanava per pagar i per a que no es
tallara la llum. El crèdit ICO es va demanar per a fer front a factures pendents tenint
en compte els criteris marcats pel propi ICO.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que el que està clar és que siguen 5.000 o
siguen els que siguen s’han utilitzat per a pagar la llum, sols haguera faltat que els
90.000 euros totals s’hagueren utilitzat per a això.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que està molt clar que el 6% del total de la facturació
que es va pagar per mig del crèdit ICO es va dedicar a pagar la llum, sense haver cap
amenaça de tall, i per tant no és una qüestió de pensament sinó que es tracta d’una
qüestió de fets i realitats.
5. PLA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA ESTALVI PAPER. Pren la paraula el
regidor d’Hisenda Rhamsés Ripollés Puig per, des de les regidories d’Hisenda, Noves
Tecnologies i Medi Ambient, presentar a aquest plenari aquest Pla d’estalvi que
presenta tres objectius bàsics:
Econòmic. Qualsevol mesura que supose un estalvi de recursos materials a
l’Ajuntament ajudarà per poder destinar quantitats econòmiques a altres qüestions que
siguen considerades de major necessitat.
Medi Ambiental. Quasi un 90% dels residus que es generen tenen a veure amb el
paper i cartró, per lo tant si es redueix el seu consum s’afavorirà el medi ambient.
Tecnològic. Amb la utilització de les noves tecnologies es pot afavorir el treball i reduir
les despeses i els recursos utilitzats, més a més tenint en compte que aquest
Ajuntament sempre ha apostat per les noves tecnologies, sent la primera
administració en aprovar l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica.
Durant els últims anys diverses mesures s’han portat a terme en este sentit, separació
selectiva dels residus, servei de recollida selectiva de reciclatge, reutilització de paper
usar, sempre que siga possible, impressores adaptades per fer impressions a doble
cara, amb això s’aconsegueix una reducció del 20%, ús del fax electrònic en lloc del
de paper i ús del paper reciclat en publicacions i altres treballs.
També es propose una sèrie de bones pràctiques per tal de que es continuen portant
a cap, conscienciant que té d’assumir-se per tot el conjunt del personal i en primera
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persona tots els membres de la corporació presentant una proposta en allò que té a
veure en les convocatòries i les actes dels diversos organismes a qui pertanyen els
regidors de la Corporació Municipal ja que generen en cada ocasió la corresponent
emissió de paper.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords
1.

Assumir el compromís dels membres electes de la Corporació de Morella, en
atenció a la necessitat imperiosa d’estalvi de paper en l’Administració i d’una millor
eficàcia en l’ús dels recursos humans, de rebre comunicacions i notificacions
mitjançant correu electrònic i sms al telèfon mòbil.

2.

Establir a tal ús el Reglament i normativa necessària per a fer-ho efectiu amb
plena garantia.

3.

Continuar millorant amb les bones pràctiques sobre l’ús del paper en la ciutadania
i en el conjunt de membres i personal de l’ens municipal.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que des del Grup Popular es comparteix
l’iniciativa presentada comprometent-se a treballar i ajudar per portar a cap el referit
pla.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que el futur és deixar d’utilitzar el paper tal i com ja
s’està fent en altres administracions.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el Pla d’administració electrònica,
estalvi de paper tal i com se presenta.
6. INFORME MATADERO CARNS DE MORELLA. Es dóna compte per part del
regidor Rafael Pallarés Traver de l’informe sobre el matadero Carns de Morella que és
com segueix:
“ L’empresa Carns de Morella S.L. és una empresa de participació pública i privada
constituïda al 2004. Té com a objecte social al realització del servei d’escorxador de
ramat boví, porcí, oví i caprí.
Per a l’execució del seu objecte social s’ha portat endavant la construcció d’un
escorxador al Polígon Industrial “Les Casetes” amb les següents dades d’inversió:
- Terrenys, parcel·la 57 polígon Les Casetes:
- Construccions, edifici escorxador:
- Maquinària:
- Mobiliari i utillatge:

200.000,00 euros.
1.164.750,55 euros
266.120,95 euros
1.720,00 euros

Suposant una inversió total de 1.632.591 euros finançats de la següent forma:
Ajudes rebudes:
- Préstec subvencionat del Ministeri d’Indústria:
- Ajuda Conselleria d’Agricultura (maquinària i equipament):
- AVEN, (caldera Biomasa):

422.000,00 euros
53.872,73 euros
10.082,00 euros
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Aportacions dels socis: 82.500 euros + 200.000 euros del valor del solar que va
aportar CISE.
Préstec hipotecari en Caixa Rural: 750.000 euros.
En quan al servei que s’ofereix és el servei de matança i ve condicionat pels següents
factors:
Personal: Es va començar amb un acord comercial amb els carnissers locals. Un
acord de col·laboració mitjançant el qual els carnissers prestaven el servei de matança
a les instal·lacions de l’escorxador. En contrapartida Carns de Morella S.L. els ha
abonat un tant per cent del preu de maquila, depenen de l’espècie animal.
En els primers mesos es va contractar un treballador de reforç i a mida que el volum
d’activitat es va incrementar es va contractar un altre treballador. També s’han
establert contactes amb empreses que puguen oferir aquest servei en moments
puntuals, desestimant-se per tal que fora gent local qui desenvolupara aquesta tasca.
En aquest moment l’empresa té contractats 4 treballadors, a temps parcial, la feina
dels quals depenen del volum de l’activitat de l’empresa.
Tots els subministraments necessaris pel funcionament de l’escorxador estan
contractats de la següent manera:
Llum i aigua: Companyia distribuïdora local.
Combustible caldera Biomasa: Empresa Frutos Secos del Maestrazgo S.L. / Siliter.
Servei de retirada de subproductes. J. Canet / Garnova.
Servei de neteja: Personal de l’empresa CISE.
Administració: Es duu a terme des de les oficines de CISE i amb el personal de
l’empresa.
Control de canals i superfícies: Sacim.
El preu del servei s’estableix en funció dels kgs. resultants en canal i depèn de cada
línia d’activitat, basant-se en el preu de mercat dels escorxadors de característiques
similars.
Aquest escorxador dóna servei als productors locals i de la comarca, treballant amb la
comercialització de ramat en canal, establint contactes amb diferents sales de
d’especejament.
També s’han establert contactes amb possibles clients dins de la Comunitat
Valenciana, Catalunya i Aragó, de cara a la instal·lació de la futura sala de
d’especejament.
L’empresa té concedit un préstec subvencionat pel Ministeri d’Indústria de 95.700
euros amb un interès 0%, 5 anys de carència i 10 anys següents d’amortització, per a
la sala d’especejament que és molt necessària per augmentar l’activitat de l’empresa.
Per tant des de l’empresa Carns de Morella es pretén potenciar la industria
agroalimentària i la ramaderia del nostre poble i la creació de llocs de treball.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
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Pren la paraula el Sr. Ortí per agrair que per primera vegada es done informació sobre
l’escorxador.
Amb aquestes dades és presenta una situació preocupant. Ja en el començament es
presenta un dèficit de 114.000 euros tenint en compte el 1.632.591,50 euros de la
inversió i el 1.518.591,50 del finançament. També si és tenen en compte les dades
d’aquest informe el càlcul dels ingressos anuals per la matança d’animals ascendeix a
64.560 euros, i en els últims pressuposts es van presentar uns ingressos i uns gastos
anuals de 185.000 euros per lo que s’està perdent a la vora de 120.000 euros que
amb els 114.000 euros del principi sumen un total de 234.000 euros de pèrdues, per lo
que s’espere que quan es face la sala d’especejament es puguen reduir aquestes
pèrdues.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que sempre s’ha treballat en beneficis, sense
comptar en el préstec sol·licitat, l’activitat durant aquest any s’ha multiplicat per 4 o 5
per lo que els beneficis també han augmentat encara que no suficient per tornar el
crèdit, i la sala de desfer serà molt important ja que és en la comercialització de la
carn on es poden obtenir més beneficis.
Pren la paraula el Sr. Ortí per repetir que segons les dades facilitades l’escorxador és
deficitari i s’haurà d’augmentar molt el número d’animals a matar per que siga
rentable, sent aquesta una pèrdua més a afegir al deute que ja se té l’Ajuntament i
que afectarà a tots els morellans.
A lo que li respon el Sr. Pallarés per repetir que no és ni l’Ajuntament ni cap morellà
qui ha pagat ni té que pagar res de l’escorxador, i que aquesta és una empresa que
en cap moment ha presentat pèrdues encara que sí que té de tenir més beneficis per
fer front als crèdits. Aquesta és una empresa que es considera molt important per
donar més activitat i treball i es creu que val la pena recolzar a l’igual que ho estan
fent moltes persones que estan aportant el seu esforç i els seus diners.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir en primer lloc que aquest no és el primer informe
que es fa sobre l’escorxador i en segon lloc que la participació de l’Ajuntament com a
motor de l’economia és fonamental ja que es considera que la indústria
agroalimentària té de tenir futur i per tant s’ha de recolzar.
Repetir, tal i com ha dit el regidor de desenvolupament rural, que l’escorxador funciona
per mig d’una empresa municipal i ni els ha costat ni els té de costar res als morellans;
es tracta d’una empresa que no té pèrdues, encara que no hi ha suficients recursos
per tornar els crèdits, i que està avançat d’una manera molt clara amb el pròxim
objectiu de tenir la sala de desfer.
El sector agroalimentari és un dels que pot tenir més futur ací per lo que és important
que les empreses privades i els emprenedors s’involucren en aquest cas en la
transformació de la carn.
I per finalitzar dir que el que no es pot és donar una versió distinta del que diuen els
números que s’han presentat i la realitat és que Carns de Morella no presenta pèrdues
i que el conjunt dels ciutadans de Morella no tenen que assumir cap despesa d’aquest
escorxador.
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7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ TDT DIPUTACIÓ. Es dóna compte per part del
regidor Ernesto Blanch Marín de la moció TDT que és com segueix:
“El procés portat a terme per tal de passar d’un sistema de Televisió analògica a un
Digital Terrestre previst des de meitat de la dècada passada, va culminar a l’entrada
de 2010 amb el denominat “apagó digital” i el començament de l’era de la Televisió
Digital Terrestre.
El Reial Decret 944/2005, de 29 de juliol, que estableix el Pla Tècnic Nacional de
Televisió Terrestre, preveia una sèrie de fases per donar cobertura de TDT a tot el
territori nacional que passava del 80% a 31 de desembre de 2005, al 98% (entenent
que el 2% restant és territori no habitat al nostre estat) per a 2010. Arribats a la data
de 31 de desembre de 2009, totes les denes de Morella devien estar cobertes, cosa
que no va ocórrer amb la Pobla d’Alcolea.
Aquest Plenari, en 10 de febrer de 2010, va posar de manifest aquesta situació,
instant a l’entitat competent, la Diputació Provincial de Castelló, a que prenguere les
mesures necessàries per a que els habitants de la Pobleta pugueren veure la TDT
amb normalitat.
A l’estiu de 2009, en un altre plenari, davant de la inacció de la Diputació, i a la vista
de la complicació d’arribar a que feren les seues funcions únicament amb les múltiples
converses telefòniques que van mantenir els nostres tècnics amb Castelló, a l’estiu de
2009, es va remetre a la Diputació informe tècnic de les possibilitats d’ubicar una
antena receptora de TDT a la Pobla d’Alcolea en lloc més òptim estimat pels nostres
equips tècnics.
Durant tot aquest temps, les converses entre l’Ajuntament de Morella i la Diputació
passen per moments complicats, com la negativa de la Diputació de fer-se,
incomprensiblement, càrrec de la totalitat de la infraestructura projectada, manifestant
a aquest ajuntament que, amb les seues reduïdes possibilitats pressupostàries es
tindria que fer càrrec del muntatge bàsic de la infraestructura i el subministrament
elèctric, i de la disponibilitat del terreny, per posar després la institució provincial
únicament els aparells tècnics receptors de la Televisió.
Donada la limitada capacitat econòmica del municipi, la creativitat i esforç de l’equip
de govern aconsegueix un finançament de la infraestructura per portar electricitat al
lloc acordat i es va encarregar de negociar amb els propietaris dels terrenys per a la
ubicació del mateix, ciutadans a que volem manifestar el nostre més profund
agraïment pel seu compromís amb la població i el benestar dels seus ciutadans i
ciutadanes.
El llarg procés ha durat fins a fa poques setmanes, quant en aquest mateix plenari es
va anunciar que ja estaven resolts els problemes de la TDT i que en breu, es veuria la
TD a la Pobleta. La sorpresa per a aquest equip de govern es produeix dies després,
quant la Diputació, en boca del diputat Luis Matínez, trau una informació adjudicant-se
el mèrit de la instal·lació i fent una visita a l’antena ubicada, tot això sense cap
coneixement previ per part d’aquest consistori, incidint, una vegada més, en la falta de
respecte i lleialtat institucional reiterada des de fa molts anys per part dels dirigents
polítics de la institució provincial amb el govern municipal de Morella.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-01-12 PLE ORDINARI

14

Entenent que el reconeixement a la situació del que avui gaudeix la Pobla d’Alcolea en
matèria de TDT és mèrit exclusiu de la seua població, que ha tingut que patir
pacientment el llarg apagó televisiu a que els ha sotmès la Diputació durant quasi dos
anys, aquest ajuntament no pot, sinó davant de les intencionades informacions
sorgides, manifestar el nostre disgust i protesta per la incorrecta manera de fer les
coses dels dirigents polítics de la Diputació de Castelló amb Morella, cosa que no és,
per altra banda, cap novetat al respecte.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. El Plenari municipal agraeix als habitants de la Pobla d’Alcolea la seua capacitat
d’aguant davant la inacció continuada de la Diputació de Castelló durant el temps que
ha durat l’apagó digital de televisió malgrat la insistència d’aquest ajuntament en que
pugueren tenir cobert el seu dret a la informació i comunicació i que ha segut satisfet
finalment estos dies, després de quasi dos anys.
2. Es lamenta el manifest retràs i falta de capacitat dels responsables polítics de la
Diputació de Castelló en prendre accions per solventar els problemes de televisió de la
Pobleta malgrat les grans quantitats dineràries de que disposava per poder afrontar
aquest problema des de mitjans de 2009.
3.
El Plenari de l’Ajuntament protesta enèrgicament per la falta de respecte
institucional manifestada pel Diputat competent de la branca de televisió en el seu
tractament a la ciutadania de Morella demostrada amb la falta de comunicació de
l’equip de govern i regidoria delegada en matèria de TDT a la Pobla d’Alcolea.
4. Remetre l’acord pres a la Presidència de la Diputació de Castelló i als grups
polítics existents a la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en
conseqüència.”
Pren la paraula el Sr. Amela dient que hi ha un refrany castellà que diu “mas vale
tarde que nunca” i es votarà en contra d’aquesta moció ja que es considera que
encara que efectivament s’ha tardat un temps excessiu lo important és que el
problema s’ha solucionat, posant els mitjans necessaris tant l’Ajuntament com la
Diputació. S’ha de mantenir un respecte institucional mutu i no es considera oportú
parlar de la Diputació en les termes que ho fa aquesta moció.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que no es pot estar més d’acord en el refrany
però no és aquest el tenor d’aquesta moció ja que no es tracta de com el veïns de la
Pobleta han arribat a veure la televisió sinó precisament com s’ha arribat a aquest
punt i sobre tot es tracta d’una qüestió, lamentablement molt reincident, com és la falta
de lleialtat institucional que té de ser recíproca i a l’igual que en altres ocasions en
aquest cas no s’ha donat ja que en cap moment es va avisar als membres de l’equip
de govern de la visita institucional a l’antena de la Pobleta.
Per altra part dir que es disposava de 15 milions d’euros per tal de realitzar les
instal·lacions necessàries de TDT a la Comunitat Valenciana però finalment el que ha
passat és que el fet de que la Pobleta tinga TDT li ha suposat a l’Ajuntament de
Morella una despesa de 8.000 euros.
Per tant lo que correspon en aquest moment és clarificar les coses dient el que ha
passat; i que no és una altra cosa que una mala gestió per part de la Diputació de la
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TDT de la Pobleta i el que no es pot és donar una impressió equivocada a la
ciutadania.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per repetir el que ha dit el seu company i és que una
vegada resolt el problema no té massa sentit presentar una moció que es considera
fora de lloc i si es vol ser transparent i no crear alarmisme no es pot dir que els veïns
de la Pobleta han estat dos anys sense veure la televisió ja que si que la veien encara
que no per on tenia que ser.
Respecte a la lleialtat institucional, no es poden donar lliçons per part del Grup
Socialista, ja que en el cas d’obres realitzades en la legislatura passada en distints
carrers, Font la Parra, carrer Sant Julià i carrer Blasc d’Alagò, subvencionades amb
els plans provincials de la Diputació Provincial i amb el Pla Camps, l’Ajuntament va
organitzar un acte d’inauguració sense avisar a les administracions que havien
subvencionat aquestes actuacions.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que respecte a la qüestió de la lleialtat institucional
des d’aquest Ajuntament sempre s’ha tractat a totes les institucions en la màxima
lleialtat possible.
I pel que fa a l’acte d’inauguració al que ha fet referència dir que mai va estar com a
tal sinó que sols va ser un acte amb els veïns per tal d’explicar les obres que s’havien
fet, actes, per altra part, als que els membres del Partit Popular sempre han estat
convidats.
Finalment el que no és raonable i en lo que no s’està d’acord i així es manifesta en
aquesta moció és que sí ací ve un responsable polític que represente a una institució,
no a un partit, no se coordine amb el responsable polític corresponent de l’equip de
govern, tal i com és té de fer ja que és així com té de funcionar el sistema democràtic.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular la moció de la TDT tal i com se presenta.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ ESCOLA INFANTIL. Es dóna compte per part de
la regidora d’educació Maria Rallo Rallo de la moció de l’Escola Infantil que és com
segueix:
“L’escola Infantil és un servei que ajuda a conciliar la vida de les famílies de Morella.
Per això, l’Ajuntament de Morella ja porta diversos anys fent-se càrrec de les
despeses de la mateixa, perquè els xiquets i xiquetes de la localitat tinguen una
atenció professionalitzada i que això no supose una càrrega econòmica per a les
famílies.
Este govern local entén l’Escola Infantil com un esforç necessari perquè estes famílies
de Morella puguen viure millor. D’esta manera, els veïns que fan ús d’ella poden
compaginar l’atenció dels seus xiquets i xiquetes amb la vida laboral.
Per a este any nou que comence, l’Ajuntament ha tornat a aprovar uns pressupostos
en els que es prioritzen les polítiques socials. Així, la crisi no afectarà a la quantitat
que destina el consistori per a garantir el funcionament d’este servei bàsic. Una xifra
que supera els 75.000 euros.
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No obstant això, cal lamentar que no totes les administracions realitzen el mateix
esforç per a recolzar este tipus de serveis ni estes polítiques. En este sentit, la
Generalitat Valenciana destina menys de 500.000 euros per a repartir en esta matèria,
entre tots els centres de la Comunitat Valenciana. En el cas de Morella, únicament
s’han adjudicat poc més de 12.000 euros per a ajudar al seu manteniment, en el
passat any.
A més de que considerem que la quantia hauria d’incrementar-se per a recolzar les
famílies valencianes, hem de tornar a lamentar el retràs en els pagaments de les
subvencions. Així doncs, la Generalitat no ha abonat la quantitat compromesa durant
l’any 2011.
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar a la Conselleria d’Educació a que augmente la quantitat destinada a les
guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim
de lucre a la Comunitat Valenciana, per tal d’ajudar a les famílies i que no recaiga
sobre elles el pes de la crisi econòmica.
2. Demanar a la Generalitat que pague, quant abans, els diners corresponents a la
subvenció de manteniment de l’Escola Infantil de l’any 2011.
3. Remetre el contingut de la moció a la Subdirecció Territorial d’Educació, a la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, i als grups parlamentaris de Les Corts
Valencianes.”
Pren la paraula el Sr. Amela dient que veient que el retràs de pagament és d’unes
poques setmanes, sabent les dificultats de tresoreria que tenen totes les
administracions públiques i vist els 500.000 euros que la Generalitat Valenciana
reparteix entre tots els centres de la Comunitat Valenciana, es considera que els
12.000 euros que rep l’Ajuntament de Morella és una quantitat molt important contant
en que en tota la comunitat hi ha entre 150 i 200 centres municipals d’educació
infantil.
També dir que es considera una tasca molt positiva l’aportació feta per aquest
Ajuntament a l’escola infantil i que s’està a favor d’aquesta moció i de reclamar tant
que el pagament de la subvenció de l’any 2011 es realitze en el temps que
corresponga com un augment en la quantitat de subvenció, encara que es considera
poc probable que es concedeixca.
A lo que li respon la Sra. Rallo dient que encara que el retràs siga poc aquesta
quantitat està pressupostada i per tant la subvenció tindria que estar ja ingressada.
I per altra part agrair el reconeixement a la tasca d’aquest equip de govern que amb
l’aportació de més de 75.000 euros a l’escola infantil compleix així amb una de les
seves prioritats com és la política social.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció Escola Infantil tal i com es
presenta.
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9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SERVEI OFICINA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA.
Es dóna compte per part de la regidora de Benestar Social de la moció sobre el servei
de l’oficina de la Llei de la Dependència que és com segueix:
“Es torna a portar al ple la moció de l’oficina de Dependència ja que l’Ajuntament de
Morella està costejant el salari de les 2 treballadores socials del SMAD sense haver
rebut la subvenció de l’any 2011.
Això i tot l’Ajuntament de Morella ha sol·licitat de nou la subvenció d’ajuda a la
contractació de personal que anualment convoca la FVMP i es publica en el DOGV.
No obstant això s’està en contacte en Ajuntaments de la zona de cobertura per a
explicar aquesta situació i l’esforç que està fent l’Ajuntament de Morella.
Ens hem acollit a la mencionada ajuda perquè des de l’Ajuntament de Morella s’aposta
per apropar els serveis a la ciutadania.
I no podem oblidar que la correcta aplicació de la Llei de la Dependència, que és un
dret de les persones en esta situació.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Que es compleixque amb les ajudes convocades ja que si no és així se’ls traslladen
als Ajuntaments els greus problemes de finançament que té la Generalitat.
2. Que la Conselleria de Benestar Social prengue les mesures oportunes per tal
d’agilitzar l’aplicació de la Llei de la Dependència, ja que afecta al sector més
vulnerable de la població.
3. Que la FVMP, la qual convoca la subvenció, realitze les gestions oportunes per a
que es complisca amb els terminis de pagament tal i com s’estableix en l’orde
publicada en el DOGV.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per dir que s’està a favor de que es demane el
pagament de la subvenció de l’any passat per a que no siga una despesa per aquest
Ajuntament i es considera que és molt important tenir aquesta oficina en Morella ja
que dóna servei a totes aquelles persones que ho necessiten.
Per altra part agrair que es tinguera en compte la proposta, feta en el plenari anterior
on es va tractar aquesta qüestió, de que foren els 22 municipis, als que done servei
aquesta oficina, els que col·laboren en aquesta despesa.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció servei oficina Llei de la
Dependència tal i com se presenta.
10. DESPATX EXTRAORDINARI. El Sr. Alcalde exposa que hi ha un punt que vol que
es tracte en aquest Ple donat el seu caràcter d’urgència pel que proposa que es vote
la urgència del referit punt.
Per unanimitat es aprovada la urgència d’aquest punt.
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APROVACIÓ, SI ESCAU, AUTORITZACIÓ CESSIÓ CONTRACTE ARRENDAMENT
BAR I DEPENDÈNCIES DEL SANTUARI DE VALLIVANA. Es dóna compte per part
de la Sra. Secretària de l’escrit presentat per Juan Antonio Amela Grau en el qual es
sol·licita l’autorització per part d’aquest Ajuntament per a la cessió del contracte
d’arrendament del bar i dependències del Santuari de Vallivana, d’acord amb allò que
estableix el CAPÍTOL VI, SECCIÓ I, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Conegut que el contracte li va ser adjudicat a Juan Antonio Amela Grau l’1 de juliol de
2003 per 10 anys, fins al 30 de juny de 2013 i per tant ha complit més de la quinta part
del contracte, tal i com exigeix l’article 226 2 b) de la legislació citada.
Conegut que el cessionari té capacitat per contractar amb l’administració, que no està
incurs en causa de prohibició per contractar i que té la capacitat tècnica i professional
per fer-se càrrec del servei, tal i com acredita documentalment.
El Ple per unanimitat acorda autoritzar la cessió del contracte d’arrendament del bar i
Santuari de Vallivana de Juan Antonio Amela Grau amb DNI 73.391.677-B a Nicoleta
Stroe amb DNI X-5771700-B des de l’1 de febrer de 2012 fins al 30 de juny de 2013.
Tot d’acord amb allò que estableix l’article 226.2.a) de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que des de l’Ajuntament sempre s’ha de
procurar de donar totes les facilitats possibles per a que qualsevol instal·lació de
titularitat municipal estigue oberta al públic.
11. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Amela per exposar lo següent:
Demanar informació sobre l’estalvi que ha suposat la instal·lació d’energia
geotèrmica que es va fer en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
Preguntar quan es publicarà el pròxim número de la revista d’informació
municipal.
Proposar que com a mesura d’estalvi s’estudie la possibilitat de no
encendre la il·luminació del Castell els diumenges a no ser que el dilluns siga
festa.
Proposar també una senyalització en el carrer San Agustí indicant la
direcció correcta per accedir al castell.
Proposar que s’estudie un sistema de torns per que el Castell no estigue
tancat tants de dies com estos Nadals, ja que va estar 4 dies tancat tot el dia i 2
dies tancat mig dia. S’aprofite per recordar la proposta feta fa un mesos
d’augmentar l’horari d’obertura d’aquest monument en períodes com estiu,
festius i caps de setmana.
Demanar que es prenga alguna mesura respecte al problema que suposa la
presència de vaques en la carretera tant en la zona de la Torreta com en el Pla
de Santa Agueda.
Demanar que s’arregle la senyal de prohibició d’estacionament de la Plaça
de l’Arxiprestal situada en el contrafort del rosetó.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
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Proposar que es felicite a l’Ajuntament de Forcall per la declaració de Bé
d’Interés Cultural de la festa de Sant Antoni.
Demanar que els expedients que formen part dels plens estiguen
disponibles per a la seva consulta després de la convocatòria.
Pren la paraula el Sr. Puig per respondre a les qüestions plantejades:
Respecte a la informació sol·licitada sobre l’estalvi que ha suposat la
instal·lació geotèrmica en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I, es facilitarà en el
proper ple.
Pel que fa a la revista d’informació municipal, s’està realitzant en aquest
moment l’edició d’un número que segurament i per motius econòmics
possiblement serà una edició anual.
Respecte a la proposta d’eliminació de la il·luminació del castell dels
diumenges, dir que ja s’ha estudiat amb el Patronat en altres ocasions i el fet de
mantenir-la és per que els diumenges és un moment de molt de trànsit per la
carretera i la imatge de Morella il·luminada suposa una publicitat molt important.
Pel que fa a la senyalització del castell dir que la indicació que hi en
aquest moment està orientada per a que la gent vage pels carrers centrals ja que
és important per al desenvolupament del comerç de la nostra ciutat.
Respecte al dies que el castell ha estat tancat, dir que del que es té
constància és de que va estar tancat el 25 de desembre i l’1 de gener, dates en
que tots els monuments estan tancats, i el 24 i el 31 mig dia, sent per altra part
dates en les que no hi ha quasi afluència de turistes. I pel que fa a la proposta
d’ampliació de l’horari, s’ha estat estudiant i segons les dades que ens ha facilitat
el director del Castell seria sols convenient en determinades dates de l’any.
Pel que fa al tema de les vaques, ja s’han presentat en distintes ocasions
mocions al respecte millorant molt aquesta qüestió, però en aquest moment, i
tenint en compte el prec plantejat, es dirigiran cartes als responsables per tal que
prenguen les mesures oportunes.
Respecte a la senyal de la Plaça Arxiprestal ja s’està al corrent i s’han
donat instruccions als operaris per a que solucionen el problema.
Es considera una bona iniciativa la proposta de que tota la corporació es
felicite per que la Santantonada de Forcall hage segut declarada Bé d’Interés
Cultural.
I per finalitzar, es lamenta que hage hagut algun moment en que no es
disposara d’algun expedient del ple per poder consultar-se.

I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i quaranta
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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