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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 28 DE MARÇ DE 2012
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde en funcions
Primer Tinent d’Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
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
Excusa la seva assistència:
Joaquim Puig Ferrer

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia vint-i-vuit de març 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.

Presideix la sessió Plenària el Primer Tinent d’Alcalde Rhamsés Ripollés Puig.
1. INFORME D’ALCADIA.
Seguidament l’alcalde en funcions Rhamsés Ripollés Puig procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
L’Alcalde ha mantingut amb distints agents socials, Subdelegat del Govern, Sindicats,
per tractar el tema del Parador de Turisme de Morella traslladant-los la importància
que aquesta obra té per l’economia i la promoció de la nostra ciutat així com el rebuig
a la paralització de les obres del mateix, després de les declaracions fetes pel Ministre
de Turisme el Sr. Soria.
Va tindre lloc, en l’última setmana de febrer, en motiu d’una sol·licitud realitzada per
l’alcalde de Morella, una reunió entre el President de la Diputació, l’alcalde i els
membres de la corporació local on es van tractar diversos temes d’importància per a la
nostra ciutat, obres del Ram, col·laboració en el Sexenni, camí de la Canà. Es va
aprofitar per visitar l’inici de les obres del immoble hoteler.
S’ha celebrat la VIII Escola Joventut d’UGT amb la presència del Secretari General
Cándido Méndez. Agraint-los un any més l’haver escollit la nostra ciutat i el seu
compromís i afecte.
Es va participar en la II Assemblea General de l’Associació Nacional de Municipis amb
Energies Renovables que va tenir lloc a Madrid.
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S’han mantingut diverses reunions amb membres de la Universitat de València i de la
Jaume I per a la realització d’un màster europeu sobre desenvolupament rural que
tindrà lloc el mes de juliol a València, Castelló i Morella, amb la participació de més de
50 professors i alumnes.
S’han visitat junt amb responsables de la Mancomunitat de la Taula del Sènia totes les
noves instal·lacions de noves tecnologies ubicades en la Pobleta (TDT), Ortells
(equipament i guifi-net) i Xiva (guifi.net i telefonia mòbil).
També remarcar que s’ha treballat durant estos últims mesos en els nous Estatuts de
l’Administració de Vallivana en la comissió creada a tal efecte i que es duran a
aprovació en el proper ple del mes d’abril. Agrair tot el treball als membres de la
mateixa i en especial a l’administrador.
ÀREA D’OBRES I SERVEIS
-

-

Han finalitzat els treballs de millora del paviment i accessibilitat de la Plaça Colon
Hort del Baró. El proper dilluns s’obrirà ja al trànsit.
Han finalitzat les obres de millora i condicionament del sender que uneix la
Puritat amb el Centre Lúdic Jaume I, així com altres treballs en el mateix barri.
S’està treballant en l’organització de totes les infraestructures necessàries per al
53 Sexenni.
S’ha remés a Turespaña un informe per a donar solució a alguns problemes i
perills que presente l’obra del túnel, una volta acabada i obert al públic el sender de
l’Alameda de dalt.
Tècnics municipals han mantingut diverses reunions per a tractar la situació de
tramitació del nou planejament urbanístic així com algunes modificacions puntuals
aprovades inicialment en ple.
S’ha participat en la Junta General del Consorci de Residus i s’han mantingut
diverses reunions de cara a la posada en funcionament de l’ecoparc i altres
instal·lacions projectades, que estan tenint major retard del previst.
Durant les últimes setmanes hem tingut en Morella el grup de fontaneria i obra de
l’Escola Taller de la Mancomunitat dels Ports, que juntament amb la brigada
municipal han dut a terme xicotetes però importants millores: col·legi, escola llar,
accessibilitat Porta del Rei, espai firal, sistema de reg de l’albereda, edifici de la
Nevera...
S’ha reajustat la brigada d’obres de CISE a les necessitats actuals i a la
programació d’actuacions que tenim per als propers mesos.
Es van a reduir els serveis tècnics externs de l’Ajuntament degut a la situació de
treball actual.
S’han iniciat els treballs de la nova piscina d’Ortells.
S’ha enviat un informe tècnic a la Diputació de Castelló degut a uns
despreniments que s’han produït en el Colomer Zurita per a que prengue les
mesures necessàries.
Preparació i muntatge d’escenaris i Espai Firal per a les festes de Carnestoltes,
així com la posterior neteja del poble.
S’han preparat les instal·lacions per a la unitat mòbil d’ITV que es desplaça a
Morella per a que els nostres veïns no tinguen que anar fora a fer la revisió dels
seus vehicles.
S’estan millorant els sistemes d’encesa i apagat de la il·luminació pública per
adaptar-se el màxim possible a les hores de la llum natural.
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S’han realitzat els diferents manteniment de castell, Ciurana, Teatre i museus.

ÀREA DE HISENDA
-

Durant este període la major dedicació d’esta àrea ha estat en l’elaboració del pla
d’ajust imposat pel govern i que avui tractarem en el ple.
Una vegada s’han fet efectives les operacions de tresoreria en les entitats
bancàries s’han fet importants quantitats de pagaments als nostres proveïdors.
S’han materialitzat nous contractes en el lloguer de diversos vehicles de les
brigades municipals, suposant un estalvi considerable i una millora en el servei de
manteniment.
S’està treballant en diverses propostes d’eficiència energètica per abaratir la
despesa en enllumenat i calefacció, principalment.
S’han reclamat a l’AVEN el pagament dels Fons de Compensació del Pla Eòlic
de l’any 2010 que ascendeixen a uns 70.000 €.

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Continuen els treballs de neteja i poda d’arbrat.
Amb motiu de l’entrada de la primavera i la Pasqua s’intensifiquen els treballs en
la millora de les jardineres i zones verdes.
S’ha instal·lat ja el punt de subministrament d’aigua per a cubes i autocaravanes,
així com també s’ha fet una neteja general d’arbrat i vegetació.
S’ha condicionat i netejat una zona del barranc del Tint pròxima a l’Hostal Nou on
hi havia diversos arbres de grans dimensions que ocasionaven problemes en
instal·lacions aèries i soterrades.
S’ha donat suport a la reivindicació dels veterinaris per a que la Generalitat els
pague les 17 mensualitats que els deu.
S’ha neteja i millorat el viver d’Ortells i s’ha aprofitat per fer noves plantacions en
altres zones de Morella i Ortells.
Ha tingut lloc l’Assemblea de l’Associació Firal per a l’organització de la Fira
2012.

ÀREA DE TURISME I COMERÇ
-

-

Organització de les IX jornades de la tòfona, amb la celebració dels 50 anys del
primer mercat de tòfona a la nostra ciutat. Aquest any les jornades han estat
dinamitzades amb xerrades i tallers pràctics de cuina, amb una molt bona acollida
tant per part dels morellans com de visitants.
S’està treballant en la promoció del Sexenni interaccionant amb altres oficines de
turisme de comarques veïnes per que des d’elles inviten a la gent al sexenni.
Està en funcionament i s’està promocionant la nova aplicació turística i de visita
guiada de la nostra ciutat per a mòbils.
El personal de l’oficina de turisme està realitzant cursos SICTED.
Ha tingut lloc la festa anual d’Assetmico amb l’entrega del premi de l’associació a
Com sona l’Eso.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
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S’ha conclòs la posada en marxa del projecte amb el MARM i la Mancomunitat
de la Taula del Sénia de noves tecnologies al terme de Morella.
L’antena de telefonia mòbil de Xiva ja és una realitat i dóna servei a la població
des de fa aproximadament 15 dies en correcte funcionament.
El guifi.net ubicat al Tossal Gros ja en marxa ha segut ocupat en el primer mes
de funcionament, el que diu molt de l’èxit del servei i de la participació ciutadana en
aquest projecte d’accés a les Xarxes.
La sala d’audiovisuals és una realitat que vam poder comprovar a Ortells.
La pàgina morella.net ja fa uns dies que compta amb una nova imatge Sexennal,
amb banners al·lusius a les festes del Sexenni que es concordaran amb les
darreres campanyes portades a terme per la Regidoria de turisme.
S’estan portant a terme actuacions importants per a adaptar la comptabilitat
municipal al Reial Decret Llei de 2012 que imposa uns elements de modernització i
seguretat al sistema municipal vigent.
Han conclòs els 3 cursos d’informàtica a Morella mitjançant el Centre Formatiu, 2
d’iniciació a la informàtica i 1 d’informàtica avançada.
Es continua en la posada en marxa de l’aula Mentor a Morella.
Es va procedir a l’actualització i millora de la web de Cases de Morella.

ÀREA DE PROMOCIÓ I DISSENY
-

S’ha fet tota la promoció del Carnestoltes, amb la seua carteleria, web, xarxes
socials i altres mitjans.
Es va fer la carteleria de: cursos de natació al Centre Jaume I, 300 anys del
mercat de Morella i torneig Indoor de tennis de Morella.
S’ha treballat en l’existència de productes de promoció d’Alternatives Turístiques i
Carns de Morella.
S’ha fet el disseny del Cupó de l’ONCE per a la promoció del 53 Sexenni.
S’ha renovat la imatge gràfica de “Refugis de Pereroles”.
S’està procedint a la renovació de la guia comercial en matèria gràfica i
fotogràfica.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va assistir a la reunió de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de
la Comissió d’Igualtat, per tal de tractar temes relatius a la immigració com a
fenomen global que afecta a termes d’integració i paritat als municipis de l’Estat
Espanyol.
S’està procedint a la reorganització del cos de la Policia Local per al moment en
que es produeixque el darrer ajust del personal per tal de maximitzar en tot el
possible el seu treball i procurar que el servei es vege afectat el mínim possible
donades les circumstàncies.
El dia 6 de març es va acudir a la presentació del Pla de Màrqueting Turístic per
a la Província de Castelló fet al Patronat de Turisme Provincial.
ÀREA DE CULTURA
-

Des d’aquesta àrea i conjuntament amb tradicions s’ha presentat la campanya
del voluntariat del sexenni, sent una festa de tots i que entre tots l’hem de fer gran.
S’han reforçat els serveis de l’àrea per donar la màxima cobertura a tots els
visitants que en el pont de Sant Josep ens van visitar i els que ens visitaran durant
la setmana santa.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Des d’aquesta àrea es va celebrar l’efemèride de la concessió del mercat del
dijous amb una visita teatralitzada, amb participació dels xiquets del col·legi durant
el dijous i de nombrós públic tant de Morella com de fora durant el diumenge.
Ha tingut lloc l’escaneig de l’imatge de la Mare de Déu de Vallivana per part de la
Conselleria de Cultura.
Continua l’exposició de fotos de l’Anunci des dels diferents punts de vista de la
gent que va participar en aquest dia.
Continuen dinamitzant la biblioteca amb “El llibre de la setmana”.
Cinema municipal amb pel·lícules de recent estrena.

ÀREA DE FESTES
-

S’han mantingut reunions en les diverses associacions i col·lectius que
col·laboren en l’organització del Carnestoltes de Morella.
S’han celebrat les festes de Carnestoltes en un gran èxit de participació a tots els
actes, tant de gent del poble com de la comarca i del visitants que ens van
acompanyar.
S’han mantingut reunions, en els enllaços dels diferents gremis, representants
d’espectacles, banda, gaiteros i responsables de les distintes àrees de treball per
l’organització del 53 Sexenni.
S’han mantingut diferents reunions de la taula de contractació de la barra de
l’espai firal per al proper mes d’agost.
S’ha mantingut una reunió en els membres de la “Penya el bou” per anar perfilant
els actes taurins de les festes d’agost.
S’han tingut reunions en una empresa local per a tancar el contracte de
l’organització un any més del concert de primavera que es celebra el proper 5
d’abril a l’Espai Firal.

ÀREA DE JOVENTUT
-

Dinamització del casal Jove a través d’activitats, destacant l’increment de
participants després de la seva reapertura.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Participació en els diferents Consells Escolars, col·legi, institut i escola llar.
Col·laboració amb l’AMPA per a realitzar diferents activitats.

ÀREA D’ESPORTS
-

Es va celebrar un torneig de taekwondo per equips, en la participació
d’esportistes amb cinturó negre de la Comunitat Valenciana, Aragó, Catalunya i
Euskadi, on vam poder gaudir d’un espectacle esportiu del màxim nivell, contant en
un campió del món en la seva especialitat.
S’està fent un estudi de tots els convenis i col·laboracions dels ajuntaments en
els distints clubs esportius, per a adaptar-los a la nova realitat.
S’està col·laborant en la Societat Esportiva Espemo en dos cursos d’iniciació a
l’escalada i espeleologia que estan fent al poble, un per a xiquets i l’altre per a
adults.
S’està en negociacions en diferents clubs esportius per a la realització de
diferents campus esportius el proper estiu.
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S’està organitzant un campionat local de tennis indoor al Centre Lúdic i Esportiu
Jaume I per als propers dies de setmana santa.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-

Es va organitzar des de l’Ajuntament i el Centre de Dia dos jornades d’un taller
de memòria, obert al públic en general, i impartit per la psicòloga del Centre de Dia.
Vam comptar amb l’assistència de 50 persones.
Des del Centre de Dia s’organitzen tots els dimarts dos grups per a un taller de
memòria per a les persones que ho necessiten.
El dia 20 de març, a Cinctorres, reunió de la Mancomunitat amb Esther Pallardó
per a tractar temes socials.
ÀREA D’IGUALTAT
-

Es van fer diverses reunions per a organitzar els actes dels dies 8 i 17 de març.
El dia 8 de març per a commemorar el dia de la dona treballadora es va
organitzar un sopar de germanor.
El dia 17 de març es van commemorar els 25 anys del Grup de Dones. Es va
publicar una revista amb totes les activitats realitzades pel Grup durant estos 25
anys. És bonic que la història quede escrita. També va haver-hi una representació
de l’obra teatral “Voces de mujeres” i posteriorment, invitats pel Grup, es va fer un
vi d’honor per a tots els assistents.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El 20 de febrer, vam mantindre una reunió amb el Gremi de la Gent Gran per a
veure propostes de les activitats del Sexenni.
Demanar la subvenció del teatre per a la Gent Gran.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

Organització del Consell de Solidaritat i repartiment de les actes per al divendres
30 de març
- Reunió amb Creu Roja sobre el conveni del 2012.
- El dia 20 de març es van desplaçar a l’hospital de Vinaròs les dones que havien
de fer-se la revisió del càncer de mama.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que van del 20/2012 al 48/2012.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. Es
dóna compte per part de la Sra. Secretària dels següents reconeixements
extrajudicials de crèdits:
Reconeixement extrajudicial de crèdits Ajuntament de Morella.
Per l’existència de crèdits corresponents a exercicis anteriors.
Atès l’informe d’Intervenció de data 23 de febrer de 2012 on consta que en aplicació
de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho
haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la
Corporació, i que en aquest supòsit concret és possible la seva realització.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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En atenció al que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un total de 276.245,53 euros,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient.
Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, els corresponents crèdits
que consten en la relació adjunta, amb càrrec a les partides que s’estableixen en la
mateixa, de la qual es realitzarà la retenció corresponent.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de
crèdit de l’Ajuntament de Morella tal i com es presenta.
Reconeixement extrajudicial de crèdits del Patronat Municipal de Turisme.
Per l’existència de crèdits corresponents a exercicis anteriors.
Atès l’informe d’Intervenció de data 5 de març de 2012 on consta que en aplicació de
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho haguessin estat en
aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, que en aquest
supòsit concret és possible la seva realització.
En atenció al que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un total de 14.095,88 euros,
CATORZE MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient.
Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, els corresponents crèdits
que consten en la relació adjunta, amb càrrec a les partides que s’estableixen en la
matèria, de la qual es realitzarà la retenció corresponent.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de
crèdit del Patronat Municipal de Turisme tal i com es presenta.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que es tracta d’una qüestió tècnica per a
poder pagar.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per tal d’afegir que la quantitat més important que inclou
el reconeixement extrajudicial de l’Ajuntament de Morella i que agreuja la desviació
pressupostària té a veure en la recollida de basures i l’efecte que ha tingut no rebre la
subvenció de la que es venia disposant fins ara.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLA D’AJUST REIAL DECRET 4/2012. Es dóna compte
per part de la Secretària Interventora del Pla d’Ajust requerit pel Reial Decret Llei
4/2012 de 24 de febrer de 2012 i com a continuació del llistat de factures enviat al
Ministeri d’Hisenda el passat 15 de març.
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S’exposen les línies generals d’aquest Pla d’Ajust, que deurà de remetre’s al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques abans del 31 de març de 2012, per a
coneixement de la Corporació.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per tal d’exposar el contingut del pla d’ajust
puntualitzant que aquest és un pla que el Govern Central obliga a presentar,
lamentant el poc temps que s’ha tingut per elaborar-lo.
Aquest pla consta d’una primera fase de presentació de factures en la qual es van
presentar factures per un import total d’1,5 milions d’euros, quantitat que demostra
una vegada més que si la Generalitat Valenciana pagara el que deu, aquest
Ajuntament podria fer front immediatament a aquestes factures donant a entendre per
tant que el millor pla d’ajust haguera estat el que haguera resolt el greu problema que
hi ha en les comunitats autònomes i aquestes pugueren pagar el que deuen als
ajuntaments.
També dir que aquest pla d’ajust, obligatori, no és gratuït sinó que el préstec que farà
el Govern és a un interès del 5%, i quan s’està parlant d’1,5 milions d’euros aquestos
interessos suposen una quantitat molt important.
Aquest pla també fa que els ajuntaments tinguen que prendre mesures restrictives
bàsicament en dos direccions, per una part la pujada d’impostos i per l’altra la
reducció de llocs de treball, sent l’objectiu d’aquest equip de govern gravar lo mínim
possible als veïns de Morella i preservar els llocs de treball.
Entrant al contingut, dir que en la taula que hi ha que remetre al Ministeri hi ha que
incloure les xifres econòmiques anteriors a l’any 2012 i les previsions fins a l’any 2022,
fent un estudi de servei per servei prenen mesures per a que aquestos no siguen
deficitaris.
Les mesures més importants que es proposen en quan a ingressos són:
-

Increment de l’IBI, per imposició del govern central.
Noves taxes en: entrades del Castell i museus, compulses i enviament de la
ventanilla única, utilització de sales i espais per celebració de casaments i aplicació
d’informació turística en el mòbil de turisme.
Amortització, en varis anys, del dèficit al no disposar de la subvenció per al servei
de recollida de basures.
I pel que fa a les despeses:
-

Gestió directa del servei de recollida de basura per part del personal de
l’Ajuntament.
Reducció del personal tècnic en l’àrea d’urbanisme.
Amortització d’una plaça de policia.
Amortització de les places per jubilacions.
Eficiència energètica en l’enllumenament públic i d’edificis i la calefacció.
Ajust en els convenis.

Per finalitzar agrair el treball fet pel personal de l’àrea d’administració i hisenda,
especialment a Pilar, Gema, Merche i Alberto per part de CISE.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc reconèixer el treball realitzat pels
serveis tècnics de l’Ajuntament en la realització d’aquest pla d’ajust.
En segon lloc reconèixer i agrair la iniciativa presa pel Govern del Partit Popular per tal
d’ajudar als ajuntaments en el pagament dels seus proveïdors sols puntualitzant que
aquest pla no és obligatori, tal i com ha assenyalat el regidor anteriorment, sinó
voluntari.
I per finalitzar dir que el Grup Municipal Popular s’abstindrà en la votació d’aquest punt
ja que encara que aquesta mesura es considera necessària per poder pagar el que es
deu, no s’han pogut estudiar les mesures d’ajust presentades ni presentar alternatives.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que encara que està clar que no s’ha tingut molt
de temps per preparar les mesures a prendre hi ha moltes mesures d’estalvi que ja
s’estaven estudiant abans i entre tots s’han de fer propostes.
Per altra part dir que aquest pla d’ajust si que és obligatori per aquells ajuntaments
que tenen obligacions pendents i no tenen capacitat de pagament en un cert temps, si
es puguera saber quan ens pagarà el que ens deu la Generalitat no tindríem la
necessitat de presentar cap pla d’ajust i per tant es repeteix que el millor pla d’ajust
haguera estat el que fera possible que la Comunitat Valenciana pagara el que deu a
l’Ajuntament de Morella.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa dient que aquest pla si que es considera en l’ordre
correcte, primer s’ha d’ajudar als ajuntaments i després a les comunitats autònomes.
Responent el Sr. Ripollés dient que en aquest cas l’ordre dels factors si que altera el
producte ja que aquest pla no és gratis i els ajuntaments tindran que suportar una altra
despesa que serà el 5% d’interès del préstec.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar el Pla d’Ajust segons el Reial Decret 4/2012 tal i com es
presenta.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1
DE GENER DE 2012. Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la revisió
anual del Padró Municipal d’habitants des de l’1-1-2011 al 31-12-2011, sent com
segueix:
CONCEPTES
HOMES

TOTAL
DONES

Població de Dret a 01/01/11
Altes des de 01/01/11 fins 31/12/11
Baixes des de 01/01/11 fins 31/12/11
Població de Dret a 01/01/2012

2812
95
129
2778

1395
45
60
1380

1417
50
69
1398

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per tal de aprofitar aquest punt per felicitar a la Sra.
Secretària pel naixement del seu nét.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per sumar-se a aquesta felicitació.
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la rectificació del Padró d’habitants a
1 de gener de 2012 tal i com ve redactada.
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES SANTUARI DE VALLIVANA 2011. S’exposa
al Ple, per part de la Sra. Secretària de l’Ajuntament els comptes d’Administració de
Vallivana després de que el nou administrador es fera càrrec de la mateixa, sent el
següent resum:
Saldo a 12 de setembre de 2011..................... 8.237,00 euros
Ingressos.......................................................... 8.141,59 euros
Gastos.............................................................. 5.011,83 euros
Saldo a 31 de desembre de 2011.................. 11.366,76 euros
Pren la paraula el Sr. Ripollés per tal d’agrair el treball i dedicació del nou
administrador del Santuari de Vallivana.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar els comptes del Santuari de Vallivana
tal i com vénen exposats.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DEUTE GENERALITAT VALENCIANA. Es dóna
compte per part del regidor d’Hisenda Rhamsés Ripollés Puig de la moció per la
reclamació del deute que la Generalitat Valenciana manté amb l’Ajuntament de
Morella i els interessos legals suportats que és com segueix:
“La situació econòmica, especialment de tresoreria i finançament, que travessen els

ajuntaments és insostenible. La morositat registrada per part de la Generalitat
Valenciana constitueix, sense dubte, una de les principals causes que agreugen
aquesta realitat. Lluny de solucionar-se el problema mes a mes ens trobem amb un
augment de la quantitat econòmica que ens deuen.
A hores d’ara la Generalitat té un deute amb l’Ajuntament de Morella de més d’1 milió
300 mil euros, fet que provoca que l’Ajuntament no puga pagar a molts dels seus
proveïdors en el temps raonable marcat per llei.
El deute que la Generalitat ha contret amb els ajuntaments només és una part de la
que acumula amb tot tipus de col·lectius socials, proveïdors i empreses, creant una
situació tant greu com insuportable.
Com hem explicat moltes voltes, part d’esta quantitat es remunta fins al 2006, en el
més d’1,3 milions estem parlant d’importants inversions que s’han fet per millorar les
infraestructures del nostre poble, subvencions de comerç, de turisme, del centre de
dia, el pla confiança i molts de salaris com de la llei de dependència o de l’agent de
desenvolupament local que l’Ajuntament està pagant al dia. A més els interessos que
este deute ens fa suportar (prop dels 90.000€).
Davant les mocions presentades, cartes, reunions i altre tipus d’accions, la resposta
de la Generalitat ha segut el silenci, cap solució ni cap calendari de pagaments.
Esta actitud de falta de responsabilitat que ha adoptat la Generalitat Valenciana en els
seus pagaments afecta a l’economia de la nostra ciutat. L’Ajuntament de Morella, a
l’igual que la resta d’ajuntaments de tota la Comunitat, està finançant a la Generalitat.
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El millor pla d’ajust i d’ajuda als Ajuntaments i als seus proveïdors seria que la
Generalitat ens pagara el que ens deu. Com demostren les xifres, amb eixe pagament
l’Ajuntament podria fer front a tots els pagaments endarrerits.
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Exigir a la Generalitat Valenciana, que pague immediatament tots els deutes
que té amb aquest Ajuntament, els quals han segut justificats i aprovats per les
distintes Conselleries.
Segon. Se sol·licita a la Diputació de Castelló perquè pels seus serveis tècnics es
procedeixi a l’elaboració d’un Informe jurídic sobre les possibilitats que el nostre
ajuntament té per reclamar de la Generalitat i altres administracions públiques els
deutes que puguen tenir pendents i en els diversos conceptes que es deriven de les
relacions entre les administracions públiques.
Tercer. Se sol·licita a la Diputació de Castelló que pose a disposició del nostre
municipi els serveis jurídics existents per fer efectives les reclamacions pertinents.
Quart. Exigir contestació formal i concreta a les mocions i cartes enviades per
l’Ajuntament de Morella, i especialment pel seu alcalde, als diferents organismes de la
Generalitat Valenciana sobre els pagaments pendents.
Quint. Remetre a la Conselleria d’Economia i Hisenda i a tots els grups parlamentaris
de les Corts Valencianes, la present moció i acords.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per a dir que aquesta és una qüestió que ja s’ha
tractat moltes vegades, simplement dir que pareix que s’està treballant, per part de la
Generalitat, en un calendari de pagament. També dir que és cert que el deute de
l’Ajuntament va més enllà que el que la Generalitat deu a l’Ajuntament.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que si la Generalitat ens pagara avui mateix
l’Ajuntament i CISE podrien saldar els seus deutes en els proveïdors. I respecte al
calendari de pagaments encara que se parla molt no se té cap comunicació.
Assabentat el ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la moció de reclamació del deute de la Generalitat Valenciana
amb l’Ajuntament tal i com es presenta.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE ELS
DEUTES DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT. Es dóna compte per part del
portaveu del Grup Municipal Popular Guillermo Sangüesa de la moció sobre els
deutes de la Generalitat i l’Ajuntament que és com segueix:
“Primero. Las últimas semanas, miembros del equipo de gobierno de este consistorio

colocaron una pancarta en el balcón del Ayuntamiento en la que se puede leer que la
Generalitat adeuda 1.350.000 € aproximadamente, cerrando con la frase “Fabra paga
ja” refiriéndose al Presidente de la Generalitat Valenciana.
Dicha iniciativa, tomada unilateralmente por el Grupo Socialista, sin dar cuenta previa
al Pleno del Ayuntamiento, supone, según diversos medios de comunicación, dar
cumplimiento a un programa de reivindicaciones acordadas por el PSPV.
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Segundo. Que desde el Grupo Popular, consideramos que el Grupo Socialista, una
vez más, confunde partido político con Ayuntamiento, actuando como si el
Ayuntamiento de Morella y el PSPV-PSOE fueran lo mismo.
Tercero. Que sin discutir ni minimizar el importe de la deuda que la Generalitat tiene
con este Ayuntamiento, incluso lamentando la misma, e igualmente sin entrar a
valorar la oportunidad de la iniciativa del Partido Socialista, desde el Grupo Municipal
Popular entendemos que por transparencia, por coherencia y contra cualquier
ejercicio de manipulación, resultaría una obligación moral del Ayuntamiento informar
en idénticas condiciones sobre la deuda que el Ayuntamiento tiene frente a sus
acreedores.
Cuarto. Que en el Pleno ordinario del mes de enero de 2012, según el último informe
sobre el cumplimiento de los plazos de pago establecido en la Ley 15/2010 de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, el Ayuntamiento de Morella
adeuda a sus proveedores la cantidad de 1.786.000 € aproximadamente, suponiendo
un total de 492 obligaciones vencidas e impagadas.
Por todo ello se presenta ante el Pleno, para su debate, discusión y votación, la
siguiente propuesta de acuerdo:
Primero. Que por Pleno se acuerde la inmediata colocación de una pancarta en el
balcón del Ayuntamiento en la cual se exponga que “El Ayuntamiento debe 1.786.038
€ a sus proveedores. Puig paga ya”.
Segundo. En caso de no adoptar la anterior medida y por coherencia, que el equipo
de gobierno retire de inmediato la pancarta instalada en el balcón del Ayuntamiento.
Tercero. Que, en lo sucesivo, por el Grupo Socialista no se confunda Partido con
Ayuntamiento, acordando previamente en sesión plenaria del consistorio la colocación
de cualquier pancarta reivindicativa realizada en nombre del Ayuntamiento de Morella.
Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdos a los titulares de las 492 obligaciones
impagadas que el Ayuntamiento tiene con sus proveedores y acreedores.”
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que la unilateralitat a la que fa referència, se
seguirà fent, ja que vostès en cap moment han donat suport a la reclamació del deute
de la Generalitat. Se seguirà reclamant el que la Generalitat ens deu, i es prendran
totes les accions possibles per reivindicar i aconseguir que ens paguen allò que ens
deuen.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que es lamenta el deute que té la Generalitat
en l’Ajuntament però s’està confonent partit en ajuntament, ja que la pancarta tindria
que estar col·locada en la seu del partit polític i no en el balcó de l’Ajuntament, lloc on
podria estar si haguera estat aprovat en algun ple per majoria de l’equip de govern i no
constara en la referida pancarta l’anagrama del PSPV.
Per tant el Partit Popular demane que se face el mateix, en els mateixos termes i en
les mateixes condicions, en el que l’Ajuntament de Morella deu als seus proveïdors.
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient que no se confon partit en ajuntament ja que
s’està reclamant allò que és del poble de Morella.
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S’aprofite per dir que s’està fent un esforç molt important en pagar als proveïdors
locals i que el 18% de factures que es deuen corresponen a empreses majoritàriament
de fora de Morella i que han fet obres que no s’han cobrat.
Per altra part està bé que el Grup Municipal Popular lamente el deute de la Generalitat
però no és prou, hi ha que fer algo més que lamentar-se i lo únic que fan es abstenirse o votar en contra en les mocions presentades, sense dedicar cap esforç en
reivindicar el que ens deu la Generalitat i la Generalitat l’esforç més gran que ha fet ha
estat una ordre d’ajuda als ajuntaments en gasto corrent i segons la qual el màxim
d’ajuda són 9.000 euros.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa que vol deixar clar que les dades facilitades en la
moció presentada són dades reals tretes de l’informe d’intervenció presentat en l’últim
ple.
A lo que li respon el Sr. Ripollés per reiterar-se en que si demà la Generalitat pagara
el que ens deu, l’Ajuntament podria pagar allò que deu, i encara que per a vostès el
més important és un cartell per a nosaltres el més importat és el deute que la
Generalitat té amb l’Ajuntament de Morella.
Assabentat el Ple per quatre vots a favor del Grup Popular i sis vots en contra del
Grup Socialista es desestime la moció del Grup Municipal Popular sobre els deutes de
la Generalitat i l’Ajuntament.
8. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL – POLICIA. Atès que en data 26 de
març, l’Alcaldia va iniciar expedient per portar a terme la modificació de la plantilla
municipal aprovada per Acord del Ple de data 29 de desembre de 2011.
Conegut el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer pel qual se Determinen
Obligacions d’Informació i Procediments per al Finançament i Pagament a Proveïdors
de les Entitats Locals.
Conegut, així mateix, el pla d’ajust elaborat per l’Ajuntament en el marc del referit
Reial Decret Llei que va ser aprovat per aquest Ple i en el que es contempla, com una
de les mesures d’estalvi, la modificació de la plantilla que comportaria l’amortització
d’una plaça de la Policia Municipal.
En l’ús de la potestat organitzativa dels Serveis municipals reconeguda en l’article 4 de
la Llei de Bases de Règim Local i per raó de la imperativa necessitat de reducció de la
despesa.
Donat que, en aquest cas, la plaça a amortitzar està servida en l’actualitat per un
funcionari interí. Conegut que l’article 8 de l’Orde del Ministeri d’Administracions
Públiques APU/1461/2002, de 6 de juny, estableix que el nomenament d’un funcionari
interí quedarà revocat, entre altres, quan per causes sobrevingudes, la plaça siga
amortitzada.
Atès que en data 26 de març, la Intervenció va emetre informe sobre la despesa que,
si escau, implica la modificació de la plantilla.
Atès l’Informe de Secretaria de data 26 de març i de conformitat amb allò que disposa
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
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Local, el Ple a proposta de la Comissió Informativa de/d’Adminitració i Hisenda adopta
per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup Popular el següent
acord:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte
la supressió de la plaça següent:
Escala d’Administració Especial
A.
Policies Locals
Agent
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència a l’interessat per
termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i
notificació personal; durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient
i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin convenients. Transcorregut
aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest
acord d’aprovació inicial.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per en primer lloc aclarir que l’amortització d’aquesta
plaça significa despedir un policia i no s’està d’acord amb aquesta decisió de reduir la
plantilla de la policia local en un 33% ja que des del Grup Municipal Popular es
considera que no és convenient retallar en temes de seguretat i s’haguera tingut que
rebuscar i plantejar una altra solució per mantenir aquest lloc.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que la intervenció del portaveu del Grup
Municipal Popular es tracta d’oportunisme polític i que aquesta mesura no és
agradable per ningú, i s’està fent un esforç important per tal de reorganitzar el cos de
policia adequant-se a la nova situació.
Pel que fa a la qüestió de seguretat dir que en aquest moment es disposa d’un
Quarter de la Guàrdia Civil que és qui té competència en estos temes.
També dir que quan fa menció a que s’haguera tingut que rebuscar i plantejar una
altra solució, aquesta s’ha buscat, però si des del Grup Municipal Popular es té cap
idea al respecte aquesta se tindrà en compte en molt de gust.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que si que es tracta d’oportunisme polític i que
de cara a les dades que vénen no és raonable despedir ara per contractar-lo després
quan farà falta, setmana santa, pont de maig, estiu, sexenni. També s’ha de tenir en
compte que pot resultar més car despedir-lo ara i contractar després puntualment ja
que hi ha que dotar-lo d’uniforme i material.
Per altra part és important disposar d’un Quarter de la Guàrdia Civil però el tema de
l’ordenació del trànsit en el casc urbà és competència exclusiva de la policia local.
I per finalitzar es proposa una mesura alternativa que seria destinar a mantenir la
plantilla de policia local el sou del regidor que cobra a mitja jornada passant aquest
regidor a realitzar el mateix treball però sense cobrar.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que no va ha entrar a defensar la labor dels
companys ja que està acreditada suficientment però en lo que si que se li done la raó
és en que no s’està posant fàcil la labor de la policia local.
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Pel que fa a setmana santa aquest agent encara estarà contractat, els reforços de
l’estiu es tindran que fer però no en un contracte amb les mateixes condicions que ara
i respecte a la despesa que puga suposar els uniformes dir que mai es pot comparar
amb la despesa que suposa el sou d’un agent.
Per finalitzar dir que com que aquesta amortització no es produeix per causes
imputables a l’agent es vol reconèixer públicament la tasca portada a cap molt
encertadament per l’agent Raul durant aquestos més de quatre anys de servei.
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PARADOR DE TURISME. Es dóna compte per
part del regidor de Governació Ernesto Blanch Marín de la moció del Parador Nacional
de Turisme de Morella que és com segueix:
“ El passat 12 de març, des de Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç es va anunciar

la paralització del Parador de Morella, projecte que porta des de 2002 pendent de la
seua definitiva execució. El ministre Soria no va fixar cap horitzó per tal d’emprendre
de nou els treballs del mateix. A pesar dels intents, fets per aquesta corporació,
d’obtenir explicacions justificatives més enllà d’aquest primer anunci, per part del
ministeri no s’ha donat cap justificació de per què el parador de Morella té que ser
paralitzat, i no altres, com el de Muxia, a Galícia.
Una vegada més, i davant de la clara discriminació del nostre Parador respecte
d’altres projectes apadrinats pels governants conservadors, i abans de complir 100
dies al govern central, el pitjor del Partit Popular torna a rememorar els negres somnis
dels morellans i morellanes en el que és, de forma clara i evident, una regressió al
passat del fabrisme, que pensàvem ja superat, i que torna a cebar-se sobre els
municipis governats pel Partit Socialista, en una obra tan important com necessària
pel nostre futur, com és el Parador de Morella.
Aquest ajuntament ha segut exemplar en la posada en marxa i celeritat d’un projecte,
no sempre ben ajudat ni entès per altres administracions, per a que tirara endavant.
No ha hagut cap llicència, estudi o permís que no hage segut tractat amb celeritat i
urgència per part d’aquest consistori, i amb el suport de la majoria social morellana.
Hi ha que dir que han hagut persones que a priori se’ls pressuposava que tindrien que
haver posat tot el que calia damunt de la taula per avançar amb la construcció i
posada en marxa del Parador i tenim que ampliar cap a elles la responsabilitat de que
el fet de que el Parador no siga una realitat a dia d’avui, per lo poc o lo molt en contra
que ha jugat per a que a 12 de març es consumara el que pareixia una possibilitat
llunyana amb la victòria del Partit Popular en les recents eleccions generals.
El silenci que molts dels nostres responsables polítics han mantingut davant d’aquesta
mala notícia per als morellans i morellanes, té que ser denunciat i assenyalat pel
consistori morellà, que reclama que es reaccione en favor de la nostra ciutat quan es
produeixen decisions tan inexplicables i injustes com el deixar de fer un projecte com
el del Parador de Morella, i el no donar cap data per a mantenir una mínima esperança
de que aquest sigue, més prompte o més tard, una realitat al nostre municipi.
La importància d’aquest Parador per al conjunt del nostre territori és fonamental, des
de diversos punts de vista:
-

És un gran element dinamitzador del territori i creador de llocs de treball, tant en
el moment de la seua construcció, com en el de la seua posada en funcionament.
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-

És el reconeixement del potencial turístic del nostre interior i la projecció d’una
comarca estructuralment deprimida econòmicament dins dels itineraris turístics de
primer nivell.
És la recuperació d’un entorn tan important, cultural i monumentalment per a
nosaltres com és el Convent de Sant Francesc i l’entrada al Castell de Morella per
tal de posar-lo a l’abast de la ciutadania en òptimes condicions per poder gaudir-lo
adequadament. Una retornada a l’abandó és un colp al nostre sentir com a poble i
territori.
En els temps que corren no ens podem permetre que una inversió com la del Parador
de Morella, que ja ha costat molts de diners als contribuents, i amb un túnel d’accés ja
finalitzat, i que suposava un muntant aproximat del projecte global de 18 milions
d’euros, quede en l’oblit, suposant un nou atac i discriminació a les oportunitats de
desenvolupament del nostre territori davant altres zones de l’Estat, i molt menys, que
aquesta injustificable acció sigue aplaudida i admesa pel Partit Popular governant
sense defensar el nostre territori.
Es sol·licita al Plenari l’adopció dels següents acords:
Primer. Rebutjar l’actitud tancada del Govern Espanyol en paralitzar el Parador de
Morella, sense posar data a la seua retornada en marxa, generant un greuge
comparatiu evident davant dels Paradors que van a continuar construint-se en el
territori espanyol.
Segon. Instem al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a que rectifique la decisió de
paralització presa, i mantingue el projecte del Parador de Morella per a que continue la
seua execució.
Tercer. Instar al Govern d’Espanya la no desaparició del Projecte dels Pressupostos
Generals de l’Estat la partida pressupostària consignada per al Parador de Morella.
Quart. Donar trasllat del present acord a la Presidència del Govern d’Espanya,
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Presidència de la Generalitat Valenciana,
Presidència de la Diputació Provincial de Castelló, Mancomunitat dels Ports,
Mancomunitat Turística del Maestrazgo, Patronat de Turisme, i als grups polítics de
les Corts Generals i Valencianes, per a que actuen en conseqüència.”
Amb aquesta moció es vol manifestar de forma clara i categòrica la indignació, tant de
l’equip de govern com d’una gran part de la ciutadania d’aquesta ciutat, per la notícia
rebuda i per la incomprensió davant de la falta d’explicacions de Turespaña i el
Ministeri davant el fet que s’està tractant.
Han estat molt anys de reivindicació i de lluita i no és admissible que de colp i sense
avís, es done un salt enrere en aquest projecte i es torne al pitjor de la relació del
Partit Popular amb Morella, ni ajuda ni inversions per tirar endavant.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que no es va a entrar a qualificar aquesta
moció sinó que en resposta a la crida d’unitat i actuació conjunta, es va a proposar
una moció conjunta, una esmena transaccional en el que l’exposició de motius seria
així:
“El Parador de Morella no se encuentra paralizado. El ministro Soria dijo que el

Gobierno Central no acometerá nuevos paradores en España y el Parador de Morella
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2012-03-28 PLE ORDINARI

17

se encuentra entre los seis que actualmente están en fase de ejecución ya que se
trata de un proyecto, aprobado, redactado, licitado y adjudicado.
Por tanto considerando que se trata de un proyecto prioritario para el crecimiento y
desarrollo económico de Morella, la Comarca y la Provincia que la situarían en el
mapa turístico nacional y a sabiendas que es un proyecto que en ningún caso se
encuentra paralizado, todos los grupos del ayuntamiento proponen los siguientes
acuerdos:
Solicitar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Primero: Que no se rescinda el contrato a la empresa adjudicataria SACYR
Vallehermoso de las obras del Parador Nacional de Turismo.
Segundo: Que para Turespaña el Parador Nacional de Morella sea una prioridad.”
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que s’agraeix l’esforç que està fent el Partit
Popular en aquesta qüestió, però no es pot admetre que açò s’entenga com una
esmena transaccional i siga la substitució total de la moció presentada pel Partit
Socialista, més a més quan s’entén que en l’exposició de motius s’està faltant a la
veritat afirmant que “el Parador de Morella no se encuentra paralizado”, sent el mateix
ministre qui va afirmar que ”paraliza los proyectos de paradores”.
Se sap que l’empresa SACYR Vallehermoso va signar un contracte d’adjudicació que
té un termini per a poder-se complir i en el moment que aquesta empresa no hage
pogut construir el Parador se produeix un incompliment de contracte i per lo tant
reclamarà allò que li corresponga, sent en aquest cas una indemnització que
ascendeix a 2 milions d’euros, quantitat que vindrà a incrementar el cost d’aquest
Parador, per lo que es dedueix és que el govern del Sr. Rajoy pagarà 2 milions
d’euros per a que el Parador de Morella no es face.
Per tant el que es proposa és acceptar la incorporació a la moció presentada dels dos
acords proposats pel Grup Popular però no l’exposició de motius.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que no es pot recolzar aquesta moció ja que
en l’exposició de motius que s’ha plantejat es tracta més d’expressar una opinió
personal que en presentar les coses com són realment, demanant més serietat i
menys demagògia ja que no es pot és contar mentires i confondre a la gent dient el
que ha dit de que Rajoy pagarà 2 milions d’euros per a que el Parador de Morella no
es face.
També pareix que s’està confonent paralització amb construcció, ja que la construcció
porta una sèrie de treballs anteriors i quan s’està parlant de que no està paralitzat es
refereix al projecte ja que per paralitzar qualsevol obra, aquesta té d’estar començada
i no és este el cas. I el fet de perquè no està paralitzat queda molt clar en l’esmena
que es presenta en aquesta moció; de tots els paradors que queden en cartera hi ha
sis que se consideren aprovats, redactats, licitats i adjudicats i aquestos se queden
fora de la paralització estant el de Morella inclòs en aquestos sis, per tant es té d’estar
contents amb aquesta situació.
Tampoc s’entén perquè en aquest Ajuntament no s’admet la proposta feta pel Grup
Popular a aquesta moció quan en la Diputació de Castelló, presentant-se la mateixa
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moció per part del Partit Socialista i la mateixa proposta per part del Partit Popular es
va aprovar per tots els grups polítics.
Pren la paraula el Sr. Blanch per lamentar que l’afirmació de que el Parador no està
paralitzat sols es base en les seues pròpies paraules o en el document que presenta;
no hi ha cap informació per part del ministeri que diga que el Parador de Morella vage
a fer-se, ni tampoc se’ls va donar altra resposta a vostès quan es van reunir la
setmana passada en Turespaña.
Per altra part es demanaria que per part de persones de responsabilitat política de la
Comunitat Valenciana face algun manifest demanant i recolzant la construcció del
Parador de Morella, ja que és important que aquesta qüestió sigue una reivindicació
de tots i totes.
Per tant s’accepta la incorporació en les propostes d’acord dels dos acords presentats
pel Grup Popular però no l’exposició de motius.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que és ell qui va assistir a la reunió amb
Turespaña i no el Sr. Blanch, per lo que aquest no pot dir que es va o no es va dir;
reunió que va resultar satisfactòria i en base a la qual s’ha dit el que s’ha dit en
l’exposició de motius de la esmena transaccional presentada.
Repetir que no se pot estar d’acord en coses que no són certes ja que no es tracta
d’una paralització de cap projecte ja que les actuacions prèvies a la realització d’obra
continuen endavant, per tant no es pot parlar d’un projecte paralitzat.
I per finalitzar tornar a insistir en preguntar perquè allò que és bo per al seu jefe no és
bo per a vostè.
A lo que li respon el Sr. Blanch per dir que el Partit Socialista té llibertat per poder
decidir en cada lloc el que és creu necessari pel seu territori i el que es face en
Castelló no té per que ser el mateix que es face ací, ja que des d’ací el que es
defensa són els interessos dels Morellans i es considera que els termes en que es
plantege aquesta moció són els adequats per al municipi de Morella i no així els
arguments plantejats pel portaveu que no són suficients ja que no vénen recolzats per
cap declaració, ni per part de paradors ni del ministeri.
I per finalitzar dir que la realitat dels fets és que hi ha altres paradors que ens han
passat davant degut als retards d’aquesta obra, Turespaña mai s’havia trobat en tants
entrebancs per a fer un parador, havent-se allargat molt i tots sabem que l’actuació de
la Conselleria de Cultura ha tingut molt a veure en tot açò (3 anys per a la concessió
de la llicència del túnel, 1 any per treballs de cates, 1 any per autoritzar la construcció
del túnel...)
Però bé com que el divendres s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat, en eixe
moment es vorà si hi ha consignació corresponen, a l’igual que altres anys, per a la
construcció del Parador de Turisme de Morella i aquest no està paralitzat com afirmen
vostès.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que en quan al tema de la moció presentada en
Diputació, s’agraeix l’esforç fet per totes les parts per tal de donar imatge d’unitat, però
després de tot el que s’ha dit aquesta setmana l’exposició de motius proposada pel
Grup Popular no es pot admetre, ja que segons vostès el que no està paralitzat és la
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qüestió burocràtica, burocràcia que ha estat donada pel responsable territorial de la
Conselleria de Cultura i que el que ha fet és retardar la construcció del Parador.
Per tant el que es vol és que les obres del Parador vagen endavant encara que
s’entendria que baixara el ritme de construcció però no la paralització.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que s’està segur que es farà més durant la
legislatura d’ara del Partit Popular que ha fet el Partit Socialista en els últims 8 anys.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per dir que tots desitgen que siga així però que es creu
que la millor manera de demostrar-ho és amb l’actitud demostrada del Partit Popular
de claudicar davant de les afirmacions negatives per a Morella.
Assabentat el Ple per sis vots en contra del Grup Socialista i quatre a favor del Grup
Socialista es desestima l’esmena transaccional presentada pel Grup Popular.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Grup
Popular s’aprova la moció del Parador de Turisme tal i com se presenta afegint, a
proposta del Grup Municipal Popular, els següents acords:
Quint. Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que no es rescindeixca el
contracte a l’empresa adjudicatària SACYR Vallehermoso de les obres del Parador
Nacional de Turisme.
Sext. Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que per a Turespanya el
Parador Nacional de Morella siga una prioritat.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’ORTELLS. Es dóna compte per part del portaveu del
Grup Municipal Popular de la moció del Grup Municipal Popular sobre l’associació de
veïns d’Ortells que és com segueix:
“Como grupo de la oposición al equipo de gobierno, una de nuestras principales

funciones es dar voz en el Pleno a los vecinos de Morella y de las pedanías,
igualmente entendemos como un deber canalizar y hacer llegar al plenario las quejas,
ruegos y sugerencias de nuestros ciudadanos.
Así, el pasado 2 de marzo, se remitió al Portavoz del Grupo Popular, un escrito
firmado por el Presidente de la Asociación de Vecinos Poble de Ortells, en la que nos
solicitaban nuestra intervención para interpelar al Alcalde por diversas cuestiones.
Dicha asociación de vecinos nos comunicó que mediante sendos escritos fechados el
24 de agosto y 25 de octubre de 2011 sugirió al Alcalde, diversas propuestas de
actuación en Ortells y quejas solicitando obtener respuesta a las mismas. Junto a la
presente Moción se acompaña el escrito remitido al Grupo Popular.
Que la asociación de vecinos de Ortells, sin embargo, y a pesar de haber presentado
sendos escritos, no ha obtenido respuesta alguna por parte del Alcalde, entendiendo
el Grupo Popular que tal ausencia de respuesta supone una falta de respeto y
consideración hacia aquellos vecinos que desde su legítima opinión sugieren
actuaciones y aportan ideas para mejorar su población, esperando como mínimo
obtener contestación.
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Por todo ello, se presenta ante el Pleno Municipal, para su debate, discusión y
votación, la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero. Que por el Alcalde de Morella se proceda de inmediato a contestar las
peticiones realizadas por la Asociación de Vecinos Poble d’Ortells.
Segundo. Que, en la medida de lo posible se valoren las actuaciones interesadas por
la Asociación de Vecinos Poble d’Ortells.
Tercero. Que, desde este instante, se convoque formalmente a la Asociación de
Vecinos Poble d’Ortells, a todas las reuniones que por el Alcalde o el Concejal
Delegado, se celebren con los vecinos de Ortells.
Cuarto. Hacer llegar copia de los presentes acuerdos a la Asociación de Vecinos
Poble d’Ortells.”
Pren la paraula el Sr. Blanch dient que quan hi ha algun error és bo que es reconega,
per lo que en primer lloc es vol demanar disculpes a l’Associació de veïns per no
haver-los remés en el seu dia l’informe sol·licitat, procedint a enviar-lo immediatament
i en segon lloc dir que no s’entén perquè aquesta proposta s’ha presentat en forma de
moció quan haguera estat més adequat formular-lo en els precs i preguntes.
També dir que sempre que se celebren reunions en els veïns d’Ortells s’intenta
contactar amb el president d’aquesta associació encara que no sempre és possible,
per lo que s’intentarà també solucionar aquesta qüestió.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del Grup Municipal Popular
sobre l’Associació de veïns d’Ortells tal i com es presenta.
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA TRUFES MONTE
CARRASCALS. Vist que el Plec Particular de Condicions Tècnic-Facultatives que han
de regir l’alienació de l’aprofitament de montes de Propis, inclosos en el catàleg
d’Utilitat Pública, i resultant: Que l’Unitat Forestal ha remés a aquest Ajuntament el
Plec de Condicions Tècniques Particulars, que ha segut informat per la pròpia
Secretaria, com assessoria jurídica, i per l’Intervenció per a la seua fiscalització prèvia.
Considerant: Que l’Article 38.1 de la Llei de Montes, de 8 de juny de 1957, en relació
amb l’Art. 265 del seu Reglament, aprovat per Decret 485/1962, de 22 de febrer,
determina la competència de l’Entitat Local per a la realització de l’aprofitament dels
seus montes amb subordinació, en el referent a tècnic-facultatiu, inclosa la fixació de
preus mínims dels productes, al que disposa l’Administració Forestal.
Considerant: Que sent necessari determinar les condicions econòmiquesadministratives particulars, que degudament informat per Secretaria i per Intervenció
ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, com Òrgan competent, segons el disposat
en l’Article 22.2.I), de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i Art.
122 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, devent exposar-se al públic
durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província, segons el
disposat en el nomenat Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica; la Corporació per unanimitat acorda:
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Primer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’alienació,
mitjançant subhasta de l’aprofitament de les trufes del monte de Carrascals. Amb una
localització de 520 has. una quantia de 10 kg. amb una taxació de 1000 euros a l’alça i
un increment de un 5% cada any. Aquest aprofitament es realitzarà per cinc anys.
Segon. Que estiga exposat al públic el plec de condicions durant el termini de vuit
dies, en el BOP i en Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, anunciant-se simultàniament la
subhasta per un termini de vint dies.
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ FÀBRICA GINER. Es dóna compte per part de
la regidora Maria Rallo de la moció Fàbrica Giner que és com segueix:
“La Fàbrica Giner de Morella és un espai tan pràctic i utilitzat pels nostres veïns, com

mal gestionat i desaprofitat per a tots els usos que podria brindar-nos. Només cal
donar una volta per les seues instal·lacions, per tal de veure unes pistes de tenis en
poc manteniment, un camp multiesportiu en forats en terra, un camp de futbol en mal
estat, unes pistes de footing invisibles o uns edificis de les Escoles Esportives,
abandonats i sense haver-se utilitzat mai. I, si ens adentrem a l’hotel tancat, podem
veure com es van destruir el menjador i la cuina per albergar dues exposicions
temporals, o si caminem per la zona verda, veurem l’estanc tan característic buit i
sense aigua.
La Fàbrica Giner, va ser un dels grans projectes escomesos a la nostra ciutat per la
Generalitat Valenciana presidida pel socialista Joan Lerma. Va ser un projecte que
canviaria el futur esportiu de la nostra ciutat. Un gran terreny construït per a ser un
centre dinamitzador de l’economia de la nostra ciutat i de la comarca. Un espai únic
que permetia albergar des d’excursions de joves a concentracions d’equips de futbol
professional o que es convertia en un marc propici per al turisme familiar.
Però els problemes van començar quan el Partit Popular va aconseguir aplegar a la
presidència de la Generalitat Valenciana. Com tantes altres voltes, va deixar en mans
d’una fundació la seua gestió, arrebatant-li-la a l’Ajuntament. El resultat d’esta gestió
és un complex pràcticament inútil per al turisme i infrautilitzat per a l’esport.
Només cal recordar alguns exemples del que és perjudicar seriosament els interessos
de Morella, com que l’hotel porta sis anys tancat i sense cap tipus de previsió de que
es torne a utilitzar. Des d’este grup municipal sempre hem pensat que hi havia moltes
fórmules per ficar-lo en funcionament i que era incomprensible gastar-se més de
100.000 euros en les exposicions temporals sobre dinosaures que allí es van instal·lar.
Uns diners que es podien haver destinat a millorar les instal·lacions i la gestió de
l’hotel que es podia haver licitat, sense que la Generalitat tinguera que invertir ni un
euro i, menys encara, sense que es tinguera que destruir part del mateix. D’aquesta
forma s’haguera millorat tot el complex. Una gran irresponsabilitat que ha perjudicat
l’economia de Morella i la comarca en un temps de crisi en el que el treball és
fonamental. Només la reapertura d’este hotel o la del Cardenal Ram, quan es va
reclamar per primera volta per part del consistori, haguera generat prop de 30 llocs de
treball. Una ocupació que hem perdut durant els últims anys.
Per no parlar dels grans projectes anunciats a “bombo i platillo” per la Generalitat i la
Diputació de Castelló. La Fàbrica Giner era un lloc perfecte per albergar el Museu de
Dinosaures Mudim, però pareix que estes administracions han tingut altres prioritats
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inversores de tan dubtosa eficiència com Màsters de Golf o Fórmules 1. La voluntat de
l’Ajuntament de Morella, des del primer moment, va ser manifesta perquè el Mudim
haguera pogut ser una realitat ja fa temps. Exemples clars foren la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana, referent al canvi d’usos en la Fàbrica Giner, les
conversacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a agilitzar el procés o la
concessió de llicència ambiental al projecte. A més, Castelló Cultural encara endeuta
les despeses ocasionades de tot este procediment.
Després d’esta exemplificació de mala gestió, ara ens trobem en que la situació és
molt més greu. Segons ens han informat, la Fundació Blasc d’Alagó, gestora del
complex, pretén deixar de fer-se càrrec del manteniment de les instal·lacions
esportives i perjudicarà de forma important als clubs que utilitzen la Fàbrica Giner. Ara
per ara, centenars de joves de tota la comarca utilitzen les instal·lacions, perquè són
úniques en la nostra ciutat, encara que el manteniment no era l’idoni, tal i com pot
corroborar qualsevol veí o veïna que visite les pistes de tennis, la pista multiesportiva,
el circuit de footing, l’edifici de les Escoles Esportives o el camp de futbol.
És per això, i perquè creiem que l’esport és necessari per als nostres veïns i veïnes i
que una administració no pot obligar-los a abandonar-lo pel mal estat d’unes
instal·lacions, es propose al Plenari, els següents acords:
Primer. Instar a la Generalitat Valenciana a que garantisca el dret dels morellans i
morellanes a continuar fent us de la totalitat de les instal·lacions esportives de la
Fàbrica Giner, fonamentalment el camp de futbol, i que els clubs de Morella i comarca
dels Ports no es vegen perjudicats per cap motiu aliè a la seua voluntat de poder fer
ús dels mateixos.
Segon. Remetre els acords presos a la Generalitat Valenciana, Presidència de la
Diputació de Castelló, Fundació Blasc d’Alagó i grups polítics de les Corts Valencianes
i de la Diputació Provincial de Castelló.”
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que l’exposició dels motius històrics es tracta una
volta més de una qüestió propagandística més que de fets reals. La situació actual ve
donada per raons pressupostàries, remarcant la bona disposició de la Generalitat
Valenciana i la Fundació Blasco de Alagón que de forma gratuïta ha estat gestionant
aquest espai durant aquestos 12 anys. El que s’haurie de fer és estudiar, per part de
l’equip de govern, la forma per poden seguir utilitzant les instal·lacions esportives.
A lo que li respon la Sra. Rallo dient que en aquesta moció el que es fa és dirigir-se a
la Generalitat Valenciana com a propietari del complex Fàbrica Giner per a que es
face càrrec de la seva gestió; l’ajuntament tindria que solucionar-ho si fora ell el
propietari de les instal·lacions.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que la titularitat si que és de la Generalitat però la
gerència era de la Fundació Blasco de Alagón, qui en aquest moment es troba
ofegada i no pot continuar amb la mateixa. Des de l’ajuntament es podria demanar
una cessió o una ajuda econòmica per poder mantenir les instal·lacions.
Pren la paraula la Sra. Rallo per dir que l’ajuntament ja disposava en el seu moment
de la gestió de la Fàbrica Giner però la Generalitat li la va llevar i ara la responsabilitat
de la gestió pertany a la Generalitat i té que actuar en conseqüència.
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Pren la paraula el Sr. Blanch per intentar aclarir aquesta situació, ja que no s’entén
que se pretén. Són les administracions inferiors i amb problemes econòmics qui tenen
que salvar a les administracions superiors? En el cas de que la Generalitat no puguera
pagar el Centre de Salut o l’escola, vindrien vostès a demanar que fora l’ajuntament
qui es fera càrrec? Per tant s’ha d’entendre que en aquesta moció el que es demana
és que aquella administració que es va fer càrrec de la gestió de la Fàbrica Giner té
de continuar garantint l’exercici de les activitats esportives tal i com li correspon.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir que no és el mateix parlar de serveis socials
bàsics com la sanitat o l’educació que parlar d’activitats esportives.
Pren la paraula el Sr. Ripollés per finalitzar i dir que en aquesta moció el que s’està
fent és instar a la Generalitat Valenciana, com a propietària, per a que gestione la
Fàbrica Giner.
Assabentat el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del Grup
Popular acorda aprovar la moció de la Fàbrica Giner tal i com es presenta.
13. BAR DE FESTES DEL 53 SEXENNI, DECLARACIÓ DESERTA LICITACIÓ
ANTERIOR I APROVACIÓ, SI ESCAU, NOU PLEC DE CONDICIONS. Coneix el Ple
la proposta de la Mesa de Contractació per a que, d’acord amb l’article 155 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre, se renuncie a la celebració del contracte desistint al
procediment d’adjudicació del bar de les festes del 53 Sexenni i es procedeixca a
l’aprovació d’un nou plec de condicions.
Aquesta proposta ve donada per que el plec de condicions que va servir de base per a
la licitació presentava unes condicions a complir per part dels licitadors excessivament
obertes, de tal forma que les proposicions que es van realitzar van ser tan diferents,
que la Mesa de Contractació va trobar impossible fer una valoració que fora objectiva
a les proposicions.
Per tot l’exposat, el Ple per sis vots a favor del Grup Socialista i quatre abstencions del
Grup Popular, acorda:
Primer. Renunciar a la celebració del contracte per a l’adjudicació del bar de les festes
del 53 Sexenni d’acord amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació.
Segon. Notificar aquest acord als tres proponents als efectes del punt 2 de l’article 155
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer. Aprovar un nou plec de condicions per al servei de barra en l’espai firal per a
les festes del 53 Sexenni tal i com se presenta.
Quart. Publicar el referit plec tant en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament com en llocs de
pública concurrència.
Quint. Realitzat el tràmit per a la seva adjudicació.
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ 8 DE MARÇ. Es dóna compte per part de la
regidora de Benestar Social Malú Blasco de la moció amb motiu del dia internacional
de la dona.
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“ Des de 1978, proposat per l’Assemblea General de l’ONU, cada 8 de març es

celebra a tot el món el Dia Internacional de la Dona i ratificada per Espanya en 1983.
És una bona ocasió per a reiterar el nostre compromís amb la dona, i demanar un
esforç col·lectiu per aconseguir el seu ple desenvolupament personal, laboral, cultural i
social.
Vull destacar que les dones segueixen patint grans discriminacions respecte a la vida
laboral, sobretot en càrrecs de responsabilitat, s’està cobrant un 23% menys que els
homes per lo que es demana igual treball, igual salari.
Considerem també importantíssim el paper de treballar per la igualtat en l’àmbit
escolar, familiar i en la societat en general.
Des del Grup de Dones, Infodona i l’Ajuntament de Morella es realitzen actes de
sensibilització per donar suport a les dones en dates reivindicatives com el 25 de
novembre i el 8 de març, i també es dóna recolzament en moments de dificultats.
També en l’àmbit municipal, les dones formen part dels Consells Municipals.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer. Crear un pla municipal d’igualtat entre dones i homes.
Segon. Continuar amb el principi de tolerància 0.
Tercer. Rebre homenatge cada dia 8 de març per l’esforç realitzat per tantes dones
durant molt de temps en la búsqueda de la igualtat de drets i oportunitats amb l’home.
Quart. Instar als governs Central i Autonòmic a utilitzar tots els instruments legals per
aconseguir que la igualtat d’oportunitats de la vida educativa, familiar, laboral i
personal siga una realitat.
Quint. Remetre estos acords a les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats i
Diputades.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per proposar afegir les següents consideracions:
“Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, mostramos nuestro

compromiso para instar a que, desde todas las administraciones públicas, así como
también desde los agentes sociales y económicos, las instituciones académicas y los
medios de comunicación, se contribuya a conseguir la plena igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, logrando con ello una sociedad más justa,
solidaria e igualitaria.
La especial coyuntura económica actual que afecta, en gran medida, a las mujeres y
la elevada tasa de paro femenina existente, hace necesario incorporar la perspectiva
de género a los Planes de Acción, que desde las diferentes administraciones públicas
se lleven a cabo, con la finalidad de generar empleo femenino.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular solicita al
Ayuntamiento de Morella la adopción de los siguientes acuerdos:
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Instar a la Generalitat a desarrollar el IV Plan de Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de la Comunitat Valenciana, así como aprobar el I Plan Concilia.
Solicitar al Gobierno Valenciano que continúe impulsando el cumplimiento de la Ley
9/2003 de abril de la Generalitat Valenciana, para la Igualdad entre hombres y
mujeres, que tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de Igualdad de
mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció del 8 de març tal i com se
presenta afegint les consideracions proposades per la regidora del Grup Municipal
Popular.
15. 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 vota
la urgència del referit punt.
Per unanimitat és aprovada la urgència d’aquest punt.
SOL·LICITUD AMPLIACIÓ HORARI ASETMYCO. Vist l’escrit presentat per Jorge
García Martí en representació d’Asetmyco, sobre l’ampliació de l’horari en les dates de
Setmana Santa, Pasqua fins al pont de l’1 de maig.
El Ple per unanimitat acorda:
D’acord amb els articles 11 i 12 de l’Ordre 13/2011 de 22 de desembre de 2011, de la
Conselleria de Governació per la que es regulen els horaris d’espectacles públics,
activitats recreatives i establiments públics per a 2012, concedir una ampliació d’una
hora en l’horari de tancament dels locals d’acord amb lo següent:
Des del dia 30 de març fins al dia 1 de maig de 2012.
16. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per recordar que s’hauria de posar una barana en
la part superior del túnel d’accés al Parador per on transcorre el passeig de dalt de
l’Alameda.
Pren la paraula el Sr. Amela per exposar lo següent:
Insistir en que es revise l’horari d’obertura del Castell.
Demanar que s’estudie el tema de la senyalització per qüestió de seguretat
en les escales de la zona de la Plaça dels Estudis.
Preguntar per la periodicitat del control dels testigos de les bades del Portal
dels Estudis.
Recordar que falta finalitzar l’obra de la canalització de l’església del
cementiri.
Preguntar fins quan estarà la pancarta a la que s’ha fet referència en el punt
7 d’aquest ple.
Pren la paraula el Sr. Ortí per plantejar les següents qüestions:
Preguntar si es fa compte d’arreglar les pilones, ja que si no fos així es
tractaria d’una inversió de 300.000 euros en ferralla.
Informar que en el carrer la Font, on ja es van arreglar uns clots, hi ha, a
l’altura dels carrerons, uns altres clots que també es tindrien que arreglar.
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Demanar que es face un arreglo definitiu de les lloses centrals del carrer de
la Mare de Déu.
Demanar també que es tindria que tornar a arreglar l’accés del Portal de Sant
Mateu ja que torna a estar en mal estat.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per plantejar les següents qüestions:
Demanar informació de com ha quedat la brigada d’obres de CISE després
del reajust al qual s’ha fet referència en l’informe d’alcaldia.
Sol·licitar que es face una repassada al mobiliari infantil de la Plaça Colon.
I per finalitzar aprofitar aquesta oportunitat, ja que no ho ha pogut fer
personalment, per a que se li trasllade el desig de sort a Ximo en la tasca que té
en aquestos moments per optar a la Secretaria General del Partit.
Pren la paraula el Sr. Ripollés dient:
En primer lloc i començant pel final, dir que se li donarà trasllat a Ximo del
desig manifestat pel portaveu del Grup Popular.
Respecte a la barana del túnel, ja s’ha comunicat a Turespaña i els tècnics,
tant el de Turespaña com el director de l’obra estan en contacte per solucionar
aquesta qüestió.
El canvi d’horari d’obertura del Castell s’ha estudiat i es començaran a fer
proves una vegada passada setmana santa on per qüestions organitzatives no
s’han pogut fer. El que ja s’ha fet és obrir a les 10 h. les Torres de Sant Miquel.
Pel que fa al tema de la seguretat en les escales del Pla d’Estudis ja s’està
preparant una solució.
Respecte al control del testigos estave previst realitzar una actuació al
respecte que per problemes de climatologia i per organització del treball no s’ha
pogut portar a terme però es farà en les properes setmanes.
El tema de la canalització de l’església del cementiri, dir que no es tracta d’un
problema de finalització de l’obra sinó d’un retard per un despreniment que va
ocórrer.
Respecte a la pancarta dir que els motius s’han explicat ja suficientment i tots
desitjaríem poder llevar-la demà mateix.
Pel que fa al tema de les pilones s’agrairia que no es donen xifres que no són
certes i dir que s’està intentant solucionar el problema, tot tenint en compte la
dificultat econòmica pressupostària, estant en contacte amb tècnics locals ja que
hi ha greus problemes amb l’empresa que va fer la instal·lació de les citades
pilones.
Els clots del carrer de la Font està previst arreglar-los en els pròxims mesos.
Respecte a les altres actuacions referides s’estudiarà tot depenent de la
disponibilitat econòmica.
Pel que fa al reajust de la brigada d’obres se donarà més informació més
avant.
I respecte als jocs infantils de la Plaça Colon s’està al cas i seria necessari
fer una renovació d’algun d’ells.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos 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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