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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL
DÍA 12 DE MARÇ DE 2009
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
Na María Luz Blasco Querol
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Isabel Sangüesa Carbó

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia dotze de març de dos mil nou, es
van reunir les persones que se relacionen
al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
ordinària corresponent a aquest dia.
L’Alcalde obri la sessió corresponent al dia
d’avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.

1.- INFORME DE L’ALCALDIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
En primer lloc parlar d’una qüestió prioritària per a l’equip de govern com és l’ocupació
i més en aquest moment, tenint de fer tot el que es puga des de totes les institucions.
En aquests moments la situació de desocupació en la nostra ciutat està molt per baix
de la mitjana nacional i de la comunitat valenciana i encara que en els últims mesos
ha sofert un augment es situa en un 5,6% amb un total de 62 aturats.
S’estan demanant totes les ajudes que tenen que veure amb el Fons Social Europeu i
que es plantegen com ajudes públiques a l’ocupació, programes com PAMER,
EZOINT, ENCORP, Salari Jove .... D’aquestes hi ha algunes que sí que es
concedeixen i altres que s’han denegat per part de la Conselleria i que no es podran
portar a cap, com és el cas de la Unitat Local d’Aprenentatge, Taller d’Ocupació o una
plaça nova d’Agent de Desenvolupament Local.
El que sí és molt important és l’acció municipal en el Pla Estatal d’Inversió Local del
Govern d’Espanya; que suposarà una inversió de més de 500.000 euros, permeten
consolidar 36 llocs de treball i la creació de 18 llocs de treball nous, amb el compromís
de que aquestes de nova contractació, sempre que hi hage disponibilitat de
demandants, siguen de la nostra ciutat.
Una altra mesura important serà la dinamització de la borsa de treball, amb l’estudi
tant de les empreses que demanen empleats com de les persones que demanden
ocupació així com treballar amb el tema fonamental de la formació, sent aquest un
element clau per millorar la capacitació de les persones demandants d’empleo.
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ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

-

S’estan fent gestions amb la Subdelegació del Govern per tal d’aconseguir que el
servei d’expedició del DNI pugue continuar fent-se a Morella.
S’està intercedint davant la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana per
tal d’interessar-se per la situació dels impagaments de certes subcontractes a
empreses morellanes.
S’està procedint a implantar la numeració dels barris perifèrics del casc urbà, tals
com Hostal Nou i Enduella.
S’han portat a terme diverses reunions amb els alcaldes i regidors de la comarca
per tal de fer un plantejament de conjunt a la Generalitat Valenciana sobre la
comarca, i que es pugue omplir les necessitats que en matèria d’infraestructures,
sanitat, transport públic, educació o benestar social ens adeute políticament
l’administració autonòmica des de fa molt de temps.
El passat divendres es va rebre una delegació de regidors de tots els partits de la
Comunitat Gallega per tal d’informar-los sobre el model de desenvolupament rural
que hem tingut a Morella i les nostres perspectives de futur.
S’han fet diverses gestions per tal de millorar el servei per part dels agents de la
Policia Local a l’eixida del Col·legi per les vesprades i s’han col·locat les senyals
pertinents.
Es va establir el dispositiu especial de trànsit per raó del Carnestoltes, en
especial la cercavila amb els xiquets.

ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

-

El 13 de febrer va tenir lloc a les Sales Gòtiques de l’Ajuntament una reunió de
l’Associació Nacional de Municipis amb Energies Renovables, estant presents més
de 15 pobles de tota la Comunitat per tal de: demandar una millora impositiva,
exigir a les comunitats autònomes més capacitat d’autonomia per als ajuntaments i
millorar les ordenances. Tot açò per aconseguir que la major part dels recursos es
queden en la comarca. Sent el Pla Eòlic Valencià un dels més discriminatoris cap al
territori on està implantat.
S’han iniciat i van a bon ritme les obres de millora de l’interior del Pavelló de Fires
i Convencions.
Es va visitar amb membres de Diputació de Castelló i la Conselleria de Cultura
l’església d’Ortells per analitzar la possibilitat de la realització de les obres de
condicionament de la part de l’altar.
S’ha construït una zona per a la recollida d’animals abandonats en les proximitats
de l’antic cementiri, degut a l’eliminació de les antigues instal·lacions que es
trobaven en l’antic escorxador.
Avui finalitzarà la tramitació d’adjudicacions de les obres referents als Pla Estatal
d’Inversió Local i ja s’està treballant per a l’inici de les obres i la contractació de
personal per part de les empreses, sent majoritàriament de la localitat.

ÀREA DE SERVEIS
-

S’està preparant la instal·lació definitiva per al servei d’ITV que es desplaçarà a
Morella a principis d’abril.
Manteniment i reparacions diverses en el Castell.
Neteja periòdica dels “llavadors”.
Manteniment periòdic en el Col·legi de Primària i guarderia.
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-

Preparació, muntatge del Teatre, Casa Ciurana, Pavelló de Festes i les Sales de
l’Ajuntament per a la realització de diferents actes i congressos.
S’han reparat diverses avaries a l’enllumenat públic degut al vent i a altres
afeccions.
ÀREA DE TURISME
-

S’ha assistit a la fira TURISMUR a Torrepacheco (Múrcia).
S’està treballant en el projecte del “Centre d’acollida de visitants”. Punt establert
en el Pla Estratègic de Turisme.
S’ha assistit per part de la Regidoria de Turisme i alcalde al sopar anual
d’Asetmyco en el que s’ha atorgat el premi “Asetmyco 2008” a “Associació Firal Els
Ports”.
S’està treballant en la nova posada en marxa de la “Fonda de Xiva”.
S’està posant en valor i promocionant el turisme de congressos i convencions,
oferint des de l’Ajuntament i Patronat de Turisme totes les facilitats que estan al
nostre abast, celebrant-se l’escola de joves d’UGT i el congrés de directors
d’instituts de secundària de tot el País Valencià.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

S’ha sol·licitat l’adscripció a la UJI per a disposar d’alumnes en pràctiques per a
diverses àrees municipals, com turisme, cultura, afers socials....

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

-

-

L’alcalde de la ciutat de Morella junt amb l’alcalde de Forcall es va mantenir una
reunió amb la Direcció General d’Agricultura, per a tractar el tema de l’ajuda
sol·licitada per a la millora del camí rural de Xiva a Forcall, fent constar la situació
d’absoluta discriminació que pateix Morella en la concessió d’aquest tipus d’ajudes
des de l’any 1995.
El regidor de mediambient va participar en la reunió de la Taula del Sénia,
celebrada a Rosell, per tractar l’inici de les obres de millora dels camins que a la
nostra ciutat suposaran gairebé 9 km.
El regidor de mediambient i diversos tècnics de Tragsa han visitat noves zones, a
més de les visitades anteriorment de Vallivana per a poder fer millores ambientals.
Amb l’objectiu de fer un camí des del Pont de la Bota fins Vallivana per que puga
passar la rogativa sense tocar la carretera.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Ha entrat en proves el servei de xarxa wifi a Morella, i en les properes setmanes
començarà a donar-se major ample de banda i s’informarà a la població de les
diferents modalitats de contractació de serveis bàsics d’Internet i intranet.

ÀREA DE CULTURA
-

Continuació de la programació de cinema.
Atenció a la visita realitzada per un grup de catedràtics de dret de la Universitat
Jaume I i a l’associació d’alumnes de centres de Formació Permanent d’Adults.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-03-12 PLE ORDINARI

4

-

Coordinació amb les diferents àrees implicades en la confecció de la
programació cultural per Pasqua.
L’Alcalde va estar present en l’acte d’atorgament de la medalla d’or de la UJI al
pianista Carles Santos.
ÀREA D’EDUCACIÓ
-

-

Dintre dels actes del congrés de directors d’instituts d’educació secundària del
País Valencià va estar present la Secretària d’Estat d’Educació qui va visitar
l’Escola Infantil Municipal i va mantenir una reunió amb responsables d’aquesta
àrea d’aquest ajuntament, en la que es va plantejar algunes de les qüestions
educatives que ens preocupen.
Concretar la programació per dur a terme la IV setmana de l’educació. Recordem
que el tema escollit per aquest any és la “Prehistòria i les restes fòssils”.
Coordinació i organització del dia de l’arbre, juntament amb l’AMPA de primària,
els responsables forestals i membres de l’escola. Dir també que aquesta jornada
tindrà lloc el dissabte 14 a les 11 h. a la zona de l’alameda.
Una nova edició de la revista de l’escola municipal infantil.
Col·laboració amb la universitat Jaume I, per tal de rebre alumnes en pràctiques.

ÀREA DE LA GENT GRAN
-

Els dies 3 i 5 de març es va realitzar un taller de memòria per la Taula del Sénia,
Tierra de Encuentros, amb la participació de 60 persones sent tot un èxit.
Organitzat per l’àrea de la gent gran de Morella, carnet d’or i junta de jubilats de
Morella.
El dia 2 de març es van reprendre les classes de la universitat per a majors i el
dia 12 de març donaran començament les classes d’informàtica.
ÀREA DE SOLIDARITAT
-

El dia 13 de febrer, reunió del Consell de la Solidaritat per redactar les bases del
0,7% de l’any 2009
Conferència sobre la situació de Gaza.
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

La brigada municipal va reparar les deficiències del Centre de Dia proposades
per la Generalitat per a la seua pròxima supervisió.

ÀREA DE LA DONA
-

Després de diverses reunions amb el Grup de Dones i Infodona, es van
organitzar els actes dels dies 6 i 8 de març per a commemorar el Dia Internacional
de la Dona.

ÀREA DE LA SALUT
-

La comare realitzarà les visites setmanals i s’incorporarà el taller de gimnàstica
pre-part, que es farà a la casa Ciurana. S’amplia el servei per la quantitat de dones
embarassades.

ÀREA D’ESPORT
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-

Reunions amb clubs esportius per millorar les seves condicions actuals, per tal
de poder realitzar més activitats adreçades als nostres joves.
Converses amb el Club Piolet, per tal de donar suport a la VII Marxa de
Muntanya Castelló-Morella que es celebrarà el proper mes d’abril.
ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha col·laborat amb Morell@jove i l’AMPA en l’organització d’activitats en el
Carnestoltes.
S’està treballant en un calendari especial d’activitats i serveis en el Casal Jove
per Pasqua i primavera.
ÀREA DE FESTES
-

Es va celebrar el carnestoltes 2009.
S’han mantingut diverses reunions amb associacions i col·lectius per a
l’organització de les festes d’Agost.
El regidor de festes, el 24 de febrer, va mantenir una reunió amb el Conseller de
Governació i altres Ajuntaments afectats, sobre la reglamentació per a places de
bous singulars i la recerca de solucions per a poder realitzar espectacles a partir de
2010.
Donar compte del trasllat de Na Mª Pilar García Tena (Directora de la Residència de la
Gent Gran) per ser Provincial de l’àrea nord i agrair-li molt especialment la seva
dedicació i la seva col·laboració amb aquest Ajuntament en el temps que ha estat en
Morella, i desitjar-li sort en el seu nou càrrec.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DEL MES DE GENER DE
2009.- Es posa en coneixement del Ple dels comptes de tresoreria del mes de gener
de 2009, que és com segueix:
MES GENER
Saldo a 31-12-08...........................................................
Ingressos gener......................................................................
Total..............................................................................
Pagaments....................................................................
Existència a 31-01-09...................................................

109.806,10 €
568.875,78 €
678.681,88 €
664.396,08 €
14.285,80 €

Pren la paraula la Sra. Ripollés qui vol dir que aquest Grup, una vegada revisats els
comptes de tresoreria del mes de gener, s’abstindrà en la votació d’aquest punt.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes del mes de gener de 2009 tal i com vénen
redactats.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, REVISIÓ ANUAL PADRÓ D’HABITANTS AL 01-01-09.Es dóna compte per part de la Sra. Secretària de la revisió anual del Padró Municipal
d’habitants des de l’1-1-2008 al 31-12-2008, sent com segueix:
CONCEPTES
DONES

TOTAL
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2945
119
157
2907

1472
65
86
1451

1473
54
71
1456

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la revisió anual del Padró d’habitants
a 1-01-09 tal i com ve redactada.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ SITUACIÓ PROVOCADA PER LA MOROSITAT
DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- Es dóna compte per part de la regidora de
Hisenda i Promoció Econòmica, Na Sandra García Meseguer de la moció sobre la
situació provocada per la morositat de la Generalitat Valenciana que és com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER.- L’Ajuntament de Morella, sempre ha sol·licitat totes les subvencions a les
que es podia acollir, no sols a la Generalitat Valenciana, sinó a totes les
administracions.
SEGON.- En estos moments, la Generalitat té un deute amb el nostre Ajuntament de
799.530,82€, corresponents a subvencions que l’Ajuntament va justificar degudament
en el seu moment i la Generalitat va aprovar.
D’aquesta quantitat, 426.600,38 € corresponen a subvencions aprovades durant l’any
2.006; 29.397,89 € a subvencions aprovades durant l’any 2.007; 326.385,30 € a
subvencions aprovades durant l’any 2.008; i 17.147,25 € corresponen a la subvenció
concedida a l’Escola Municipal de Música l’any 2.008, a la qual l’Ajuntament ha tingut
que adelantar-li els diners per a fer front a les despeses que tenia pressupostades per
eixa quantitat.
TERCER.- Aquesta situació provoca a L’Ajuntament de Morella una tardança
accentuada en el pagament als seus proveïdors, que afecta molt negativament a
l’economia de la nostra ciutat, i més tenint en conte la situació de crisi que estem
vivint. L’Ajuntament, en aquestos moments, indirectament està finançant a la
Generalitat.
QUART.- Les administracions deuen ser rigoroses en els seus pagaments per a no
provocar dificultats addicionals a l’economia. Els ens locals són els últims en la cadena
de les administracions, i ja per definició estan històricament mal finançats.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Exigir a la Generalitat Valenciana, que pague tots els deutes que té amb
aquest Ajuntament, i al nostre entendre, amb tots els Ajuntaments de la Comunitat
Valenciana en un període raonable, i que per norma general no excedeixi els 90 dies.
SEGON.- L’Ajuntament de Morella, prendrà les mesures oportunes per a fer front en
el mínim termini possible al deute que té amb tots els seus proveïdors, i si és
necessari acudirà a l’endeutament extern.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-03-12 PLE ORDINARI

7

TERCER.- Remetre a la Conselleria d’Economia i Hisenda i a tots els grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, aquests acords.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui està d’acord en que no és correcte que les
administracions deguen diners. Es tracta d’una roda que ens afecta a tots, la
Generalitat ens deu als ajuntaments i se supose que la Generalitat reclama els
pagaments al Govern Central. Estem a favor d’exigir a la Generalitat el pagament del
deute, encara que no se sap exactament quin retràs de pagament té amb els seus
proveïdors ni si estem parlant dels mateixos terminis que tenim nosaltres.
A lo que li respon la Sra. Garcia dient que l’ajuntament té subvencions pendents
d’ingressar des del 2006, quan l’ajuntament es troba en una mitja de pagos pendents
de meitat 2008.
El Fons Nacional de Cooperació sempre es pague dintre del mateix exercici, sent
aquest Fons i la gestió d’impostos les fonts principals de finançament municipal.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que la moció recolleix tant l’exigència a la institució
que ens deu diners, com les mesures que prendrà l’ajuntament per fer front als seus
pagaments.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la situació provocada
per la morositat de la Generalitat Valenciana tal i com ve redactada.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE
L’ANY 2009 A ONG’S.- Coneix el Ple les bases de la convocatòria d’ajudes a
organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupen programes de
col·laboració en els països pobres presentada a proposta del Consell de Solidaritat de
data 13 de febrer de 2009, amb un pressupost de 17.000 euros.
Pren la paraula la Sra. Ripollés per manifestar que s’entén que es fa un esforç en la
dotació pressupostària arribant als 17.000 euros.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar les referides bases tal i com vénen
redactades.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ADJUDICACIÓ DEFINITIVA “RESTAURACIÓN TORRE
DE FORCALL”.- Vist l’expedient tramitat per a la contractació per procediment
negociat sense publicitat de l’obra “Restauración Torre de Forcall”.
Atès que, en data 6 de març de 2009, es va acordar l’adjudicació provisional d’aquest
contracte a l’oferta més avantatjosa presentada per Construcciones Juan Miralles S.L.
el qual ha presentat tots els documents necessaris per a l’adjudicació definitiva i ha
constituït la garantia definitiva.
Atès el que disposa l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
1.- Adjudicar definitivament el contracte a CONSTRUCCIONES JUAN MIRALLES S.L.
amb NIF B-12226908 per la quantitat ofertada de CENT NORANTA-DOS MIL TRESCENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (192.321,85) més
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TRENTA MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(30.771,05) de IVA i d’acord amb les propostes i alternatives plantejades pel mateix en
la seva proposició, sent el plaç d’execució de l’obra de 6 mesos i el número total de
persones a ocupar de 4 integrades en l’empresa i 3 de nova contractació.
2.- Disposar el gasto amb càrrec a la partida 43/60013 del pressupost vigent de
gastos.
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, el qual, en el termini de deu dies a comptar
des del següent al de la seva recepció, deurà comparèixer en l’ajuntament per
formalitzar el contracte en document administratiu, constituint aquest document títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic; podent, no obstant, elevar-se a
escriptura pública quan ho sol·licite el contractista, sent a costa seu els gastos derivats
del seu atorgament. Si per causes imputables a l’adjudicatari no puguere formalitzarse el contracte dintre del plaç indicat, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució,
així com la incautació de la garantia constituïda.
4.- Notificar a tots els licitadors la present resolució i autoritzar la devolució de la
garantia provisional per ells presentada.
5.- Publicar l’adjudicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
6.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que es disposa en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 de octubre, de Contractes del Sector Públic.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ PETICIÓ AJUDA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA.- Es dóna compte per part del regidor
d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la moció de petició d’ajuda per a la
realització del Pla General d’Ordenació Urbana que és com segueix:
“ Com tots sabem la ciutat de Morella es troba en l’actualitat en el procés d’elaboració

d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana, del qual ens trobem en la tramitació del
Document de Concert Previ i l’Estudi de Paisatge pertinent, els que han de ser
informats, en la major brevetat possible per part de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Fins a tenir el nou Pla General, tenim en vigor el realitzat en 1994, el qual ha arribat a
un nivell de compliment gairebé total, pel que fa a la rehabilitació de vivendes i noves
construccions, sense oblidar la protecció patrimonial i paisatgística.
Per tant, es evident la necessitat de realitzar-ne un de nou per a seguir prioritzant el
respecte patrimonial, actualitzar solucions tècniques i altres temes, recuperar espais
degradats i poder realitzar vivendes de protecció oficial, a preus accessibles, així com
també segona residència.
Tot aquest procés, d’elaboració d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana, és llarg i té
uns costos econòmics importants, és per això que ja en l’any 2007 i a finals de 2008
es va sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge unes
ajudes, per a la redacció de Plans Generals.
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La sol·licitud de l’any 2007 va ser desestimada i en el mes de febrer de 2009 ens ha
aplegat també la denegació de la sol·licitud realitzada a finals de 2008 atenent a la
falta de dotació pressupostària per part de la Conselleria.
No entenem i no compartim aquesta denegació d’ajuda, més encara quan tenim el
compromís del mateix Conseller García Antón, en ajudar als pobles de la comarca que
ens trobarem tramitant PGOU i que treballaria la Conselleria per les ajudes
econòmiques i l’agilitat en la tramitació.
Amés, cal tenir en compte que, en l’elaboració d’un nou PGOU a la ciutat de Morella,
estem parlant d’uns dels termes municipals més grans de tota la Comunitat
Valenciana i un dels Conjunts Històric i Artístics més rellevants i que per tant, creiem
que aquestes característiques no han sigut valorades en la mesura correcta, tenint en
compte també la població que tenim i els objectius que persegueix el nou PGOU.
Pel que exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Fer una queixa formal a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge sobre la resolució de les ajudes per a la redacció de PGOU.
SEGON.- Sol·licitar informe a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge sobre la baremació de les ajudes atorgades per a la redacció de nous Plans
Generals d’Ordenació Urbana.
TERCER.- Exigir a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge que
concedisca a l’Ajuntament de Morella l’ajuda econòmica per a la redacció del nou
PGOU, tenint en compte les característiques de la nostra ciutat (patrimoni, població,
extensió del terme municipal).”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol saber si hi ha via de recurs contra la
denegació de la subvenció.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que hi ha dos mesos per presentar recurs i que
si que es presentarà.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció de petició d’ajuda per a la
realització del Pla General d’Ordenació Urbana tal i com ve redactada.
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, INICI ACTUACIONS EN L’EDIFICI COLOMERZURITA.- Es dóna compte per part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig
que continuant amb el que suposava la moció presentada el passat ple en relació a la
sol·licitud de cessió de l’edifici Colomer-Zurita i la necessitat de fer diverses actuacions
i que va ser aprovada pel Grup Socialista, s’ha redactat un informe per part dels
serveis tècnics.
En aquest informe es detalla les intervencions necessàries a emprendre, acompanyat
d’un informe fotogràfic que plasma clarament la magnitud de les condicions en les
quals es troba l’edifici en relació sobre tot a temes de seguretat com son: consolidació
de les escales de la zona oest, diversos forjats, millora en les tanques de les fatxades,
cobertes, i prendre mesures per impedir l’accés.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2009-03-12 PLE ORDINARI

10

Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui entén que es tracta d’actuacions per a
salvaguardar la seguretat tant de veïns com de vianants i encara que en un principi
tindria de portar-se a cap per part del titular de l’edifici, lo urgent és que es realitzen
degut a l’estat que presenta.
El que si es vol és que es demane una reunió urgent amb la Secretària Autonòmica
d’Educació per a tractar tant el tema de la seguretat de l’edifici com per al tema de la
reactivació de la Fundació.
A lo que li respon el Sr. Ripollés recalcant que com ja es va dir en la moció aprovada
en el passat ple, el que queda clar és la falta de sensibilitat per part de la Generalitat
davant l’estat que presenta aquest edifici i per lo tant és l’ajuntament el màxim
interessat en realitzar actuacions en eixe edifici.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que qualsevol gestió serà benvinguda, però cal
recalcar que en el cas de que la titularitat fora d’aquest ajuntament ja s’estaria
executant la primera fase de l’obra amb uns 600.000 euros d’inversió, i el que queda
clar és la falta d’interès per part de la Generalitat, fet que ens perjudica molt.
Les accions que es portaran a cap es feran per que l’Ajuntament no vol que hi hage
cap accident, encara que el responsable fora la Generalitat.
Lo més important seria que la Generalitat ens cedira l’edifici per poder portar endavant
l’avanç projecte que té aquest ajuntament.
Assabentat el ple per unanimitat acorda aprovar l’inici d’actuacions en l’edifici
Colomer-Zurita.
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DE REPROVACIÓ DE CARLOS FABRA.- Es
dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de la moció
de reprovació de Carlos Fabra que és com segueix:
“Una notícia del passat 24 de febrer ens mostrave unes afirmacions del President de

la Diputació Provincial, Carlos Fabra, en les que es vanagloriava de que “qui guanya
les eleccions col·loca a un sense fi de gent, i això és un vot captiu”, així com indicava
que “jo no sé la quantitat de gent que hauré col·locat en 12 anys, no ho sé. Però entre
Penyeta, Hospital, Institut de Promoció Ceràmica, Escola Taurina, la Diputació, el
Port, ... Ni sé”, una autoinculpació en tota regla.
Independentment del context en que es van produir eixes paraules, importa molt el
contingut del que manifesta la persona que des de 1995 dirigeix autoritàriament i amb
formes poc democràtiques la Diputació de Castelló. És el reconeixement de l’ús
pervers de les administracions públiques per a augmentar el poder polític d’una
persona, gastant el sectarisme i el clientelisme com a norma rectora habitual del seu
actuar polític.
El gran nombre d’assumptes judicials i fiscals en els que es troba imputat, tots
relacionats amb l’ús i abús del poder polític per a treure benefici personal,
converteixen a Carlos Fabra en un referent de tot l’estat espanyol de com no es té que
ostentar un càrrec públic, avergonyint amb això a tota la ciutadania de la província, i
que amb les afirmacions fetes, retraten un model caciquil i autoritari de fer política i
entendre el sistema democràtic.
L’insult i desqualificació permanent d’aquesta persona per a referir-se als nostres
representants institucionals i polítics no aporten res al debat democràtic, subestimant
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de forma sistemàtica tant a socialistes, com a populars i la resta de partits polítics,
devaluant la qualitat democràtica de la província i obligant als polítics que tant
menysprea a restituir-la amb el seu honest i constant treball.
Carlos Fabra no sols ha demostrat la seua incapacitat per a impulsar les mesures
econòmiques que necessita la província en moments de dificultats com l’actual, sinó
que la seua actitud ha estat d’una permanent manca de respecte a la societat i als
principis mínims de la vida democràtica.
Fins al moment d’avui, el President de la Diputació de Castelló no s’ha dignat a
explicar les seues paraules ni de bon tros a demanar disculpes a la ciutadania per les
mateixes, encara que en el ple de la Diputació del 24 de febrer el portaveu socialista li
ho va demanar en diverses ocasions.
El càrrec que ostenta Carlos Fabra no és ocupat per sufragi directe de la ciutadania,
sinó per la elecció feta pels alcaldes i regidors de la província de Castelló, que són en
darrer terme els responsables de la permanència continuada en el càrrec d’aquesta
persona en la Presidència de la Diputació Provincial. És per això que les corporacions
tenen l’obligació política i moral de prendre cartes en aquest assumpte per donar una
eixida honorable a la institució que representa els valors dels municipis de Castelló,
col·lapsada per la figura de la persona que malauradament tracte de mantenir-se al
seu cap, i que no pot continuar en la mateixa ni un dia més.
Els representants municipals no podem consentir que el màxim representant
d’alcaldes i regidors a la província escampe una ombra de dubte sobre ningú. La
ciutadania ha de tenir la seguretat que les paraules del President de la Diputació no
són compartides per nosaltres, nosaltres no som igual que ell, i que les mateixes han
delatat a Carlos Fabra com a indigne representant de tots els que entenem la
responsabilitat local com a una manera noble de servir als nostres pobles i ciutats.
Actuacions com aquesta denigren i són un menyspreu a les persones i a la pròpia
institució. Són en definitiva una demostració del tarannà de l’actual president del Partit
Popular de la província de Castelló i de la Diputació.
Com des del Grup municipal socialista es té ben clar que actituds com aquesta no han
de tenir cabuda en política pel propi prestigi de les institucions, proposem al Ple el
següent
ACORD
PRIMER.- Demanar la immediata dimissió del President de la Diputació de Castelló,
Carlos Fabra Carreras, pel reconeixement exprés sobre la seua manera d’actuar en
política, al ser un permanent escàndol la seua permanència en el càrrec de
representativitat municipal que ostenta.
SEGON.- Reprovar l’acció del President de la Diputació de permanent insult i
menyspreu a les formes democràtiques, als procediments establerts i als legítims
representants dels ciutadans i les institucions polítiques.
TERCER.- Exigir al president de la Diputació, Carlos Fabra Carreras, pública
rectificació i les consegüents disculpes per la seva intolerable actitud.”
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol manifestar que des del Grup Municipal Popular
s’està totalment en contra d’aquesta moció per varis motius:
En primer lloc, per entendre que el plenari de l’Ajuntament de Morella no és el foro
idoni per tractar aquest tema, en el sentit que una reprovació del President de la
Diputació es té de fer en el Ple de la Diputació.
I en segon lloc dir, que l’actitud política del Partit Socialista respecte a Carlos Fabra no
és nova, a nivell provincial i municipal es ve demanant la seva dimissió des de fa molt
de temps però hi ha que destacar que Carlos Fabra, des de l’any 1995, ha vingut
encadenant victòries electorals del Partit Popular a la província de Castelló, fet que
demostre que els ciutadans pensen que és el millor per aquesta província.
A lo que li respon el Sr. Blanch dient que el ple d’aquest ajuntament sí que és un lloc
on debatre aquest tema ja que son els regidors els qui voten, no directament els
ciutadans, i els que el trien, per lo que son els mateixos regidors els que tenen poder
per debatre aquest punt.
Els socialistes volem deixar clar que aquest partit no és igual ni com el Partit Popular
de Castelló ni com Carlos Fabra, és molt clar el dit de “Cree el ladrón que todos son
de su condición”. Des del Partit Socialista en el moment que qualsevol integrant fa
unes declaracions com aquestes o té alguna acusació, encara que no siga il·legal, en
la seva contra, dimiteix. Per una qüestió de principis. Ja sabem que el Partit Popular
pel que veiem ni té principis ni els agraden les paraules legalitat o democràcia, però
als socialistes sí, i és una obligació política i moral portar aquesta moció al ple
municipal.
En els moments que estem vivint, les paraules de Carlos Fabra suposen un doble
insult, en primer lloc s’està mofant de la situació de la gent que té dificultats
econòmiques i a més a més de la gent que entén que per entrar en un lloc de treball
de l’administració pública té de tenir una sèrie d’aptituds professionals però segons les
seves paraules es té de tenir algo més que no sabem que és.
En segon lloc per no donar explicacions d’eixe fet que ell mateix ha descrit en clara i
en caràcter d’autoinculpació suposa un escàndol de màxima gravetat i té que donar-se
una clara resposta per part dels responsables municipals, que som els que decidim
qui ocupa en cada moment la presidència de la Diputació.
No és possible tenir com a representant en la Diputació a una persona que admet
haver col·locat a persones en els llocs on ell té un control polític i a més és conegut
per haver insultat amb qualificacions com “hijo de puta” o “pallassos” als representants
municipals, polítics o institucionals dels partits que no són els d’ell.
El Partit Popular no sap estar a l’altura de les circumstàncies, per que en lloc de
demanar la dimissió del president, el que estan fent és donar suport i riure-li els
insults. Per lo que el Partit Popular té de fer una reflexió i manifestar si està d’acord
amb les afirmacions fetes per Carlos Fabra, en la forma d’actuar d’aquesta persona i
si estan d’acord en que una persona que està imputada pels delictes més greus
contra l’administració pública i intolerables en un sistema democràtic, que continue un
dia més en la presidència de la Diputació de Castelló. Seria importat saber si el Grup
Popular considere que aquesta es una persona que represente els millors valors del
municipalisme a la província de Castelló, saber si comparteixen eixos valors i estan
contents que aquesta província siga coneguda com el “Cortijo de Carlos Fabra”.
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Es lamente profundament tenir que portar al Ple mocions com aquesta, però es tracta
d’una qüestió de valors, de moral i d’ètica, sent lo més important per a moltes
persones que es troben en la vida pública per que consideren que les coses han de
ser netes i clares i que tots han de respectar les mateixes regles del joc democràtic i
en aquest cas ens trobem davant una persona que represente als regidors i que té un
comportament com el que està demostrant.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa insistint en que aquest no és el foro adequat i
remarcant que en democràcia hi ha que saber guanyar i hi ha que saber perdre. En
aquest moment i si des de l’any 1995, en la província de Castelló està governant el
Partit Popular és per que la majoria dels ciutadans ho volen. Si des de que Carlos
Fabra és el President del partit les victòries electorals a Castelló se van encadenant
una i una altra, és per que els ciutadans així ho volen. Si la gent pensare que aquesta
persona no els represente com ha de ser, no votarien l’opció política que represente
eixe lider. Té el suport de la majoria dels votants de la província de Castelló i tanta
gent no pot estar equivocada.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol dir que aquesta moció i el seu plantejament no és
un judici al conjunt del Partit Popular, però sí a un comportament i a una manera
d’entendre la política.
El problema no és la legitimitat democràtica que està clar que la done les urnes, sinó
la manera de fer política. Hi ha molts d’exemples en els que es veu la honestedat i
l’ètica en la qual treballen molts polítics que presenten les seves dimissions en casos
en els que s’han presentat demandes contra ells, encara que es tractare de temes que
no afectaren a la seva funció pública.
No és correcte ni admissible el que li va dir Carlos Fabra al portaveu de l’oposició i
estic segur que cap membre del Grup Municipal Popular pense que és correcte que el
President de la Diputació li diguere lo que li va dir al portaveu de l’oposició.
Qualsevol persona digna que està, no implicat, sinó imputat per greus delictes com és
el frau fiscal, contra la salut pública, contra l’administració, per tràfic d’influències, és
impresentable que no presente la seva dimissió, i dir que ho exonera tot una elecció,
és menysprear el sistema democràtic.
És bo que la gent sabie el que pase, crec que si tota la gent sabiere el que realment
està passant, molta no recolzaria aquest comportament, dit des del màxim respecte al
Partit Popular, que té tota la meva consideració, per lo que repeteix que no té res a
veure amb el Partit Popular sinó en les actituds d’una persona que és indigna de
representar-nos a tots.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció de reprovació de Carlos Fabra tal i com ve
redactada.
10.- INFORME WIFI.- És dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto
Blanch Marín de la iniciativa de caràcter públic, pionera en la província de Castelló,
d’establir una sistema de xarxa wifi per poder donar, dintre de les competències que
permet el mercat, una sèrie de serveis bàsics de internet i intranet a la ciutadania de la
nostra ciutat.
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Per lo que s’informe que fa dos setmanes que el sistema està en proves, la gent que
es troba a un radi de 200 o 300 metros dels nou punts wifi (plaça Sant Miquel, carrer
Juan Giner intersecció en carrer Mare de Déu del Pilar, carrer Ramon Querol, carrer
Segura Barreda, carrer de la Font en les Revoltetes, placeta del Tint en la part de la
Xemeneia, carrer del Pes en carrer Marquesa Fuente el Sol, i en Plaça Colon), ja té
senyal i aprofitar per agraint a tota la gent que ha col·laborat donant el permís per
poder situar aquestes antenes en les seves vivendes.
En primer lloc aquesta xarxa tindrà una part oberta per que qualsevol persona amb un
equip amb accés a internet podrà tenir accés públic i directe a la pàgina web de
l’ajuntament, tant a la part administrativa com a la part de promoció turística,
agenda .... La resta de la xarxa wifi no pot ser gratuïta, per que es tractaria de
competència deslleial cap a les altres operadores, per lo que s’està estudiant quin és
el cost d’aquesta xarxa per poder oferir uns preus lo suficientment competitius per tota
la gent que no necessitant una amplària de banda gran puga accedir a temes com
correu, pàgines dels diaris, fer transaccions o relacionar-se en l’administració.
Els propers passos serà ampliar l’ample de banda, i ampliar els nodos per que arribe a
més carrers i en posterioritat tant a la zona de fora de les muralles com les pedanies.
El que ens haguera agradat és aquestes iniciatives que fan de corrector per a que
aquests pobles que no tenen les mateixes possibilitat d’accés tinguen accés a noves
tecnologies, hagueren estat recolzades per altres administracions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui considera que aquesta iniciativa, en la que som
pioners, és molt positiva i important i aportarà moltes millores per a la nostra ciutat.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD CONSELLERIA DE CULTURA DE
DECLARACIÓ DE LA PLAÇA DE BOUS COM A BÉ IMMOBLE DE RELLEVÀNCIA
LOCAL.- Coneix el Ple informe tècnic sobre la plaça de bous de Morella amb la
descripció de les singularitats de les seves instal·lacions.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol agrair la sensibilitat manifestada per la
Conselleria davant la normativa per als pobles que tenen una singularitat especial com
és el cas de la plaça de bous de Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol agrair en aquest cas la sensibilitat de la Conselleria
de Governació ja que es tracta d’un monument cívic de més d’un segle i té d’estar en
condicions per poder celebrar actes en ell.
Assabentat el Ple i d’acord amb l’article 15-2-2º de la Llei de Patrimoni Cultural
Valencià segons el qual una plaça de bous permanent podria ser considerada com
“Bé immoble de rellevància local”, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria de Cultura i a la Conselleria de Governació que la
plaça de bous permanent de Morella siga considerada com a “Bé immoble de
rellevància local”.
SEGON.- Que la plaça de bous de Morella siga inscrita en l’Inventari General del
Patrimoni Cultural Valencià i li siga aplicat l’article 14 de la Llei 4/2003 d’Espectacles
valenciana.
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12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SUBHASTA APÍCOLA MONTE DE VALLIVANA.- Vist
el Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques Administratives particulars que han
de regir l’alineació dels aprofitaments de muntanyes de propis, inclosos en el catàleg
d’utilitat pública, i resultant: Que la Unitat Forestal ha remés a este Ajuntament el Plec
de Condicions Tècniques particulars, que ha sigut informat per la pròpia secretària,
com a assessoria jurídica, i per a la 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 ‘'Entitat Local per a la realització de l’aprofitament
dels seus montes amb subordinació, pel que fa a tecnico-facultatiu, inclosa la fixació
dels preus mínims dels productes, el que disposa l’Administració Forestal.
CONSIDERANT: Que sent necessari determinar les condicions econòmico
administratives particulars, que degudament informat per Secretària i per intervenció
ha de ser aprovat per a l’Ajuntament Ple, com a òrgan competent, segons el que
disposa 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, havent d’exposar-se al
públic durant el termini de 8 dies, anunciant-se en el Butlletí Oficial de la Província,
segons el que disposa dit Art. 122 del Text Refós.
Coneguts els informes favorables de Secretaria i Intervenció i el Dictamen de la
Comissió de Promoció Econòmica.
El Ple per unanimitat s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a
l’alineació, per mitjà de subhasta de l’aprofitament Apícola del Monte de Vallivana,
amb una quantia de 300 caixes i CENT NORANTA-CINC EUROS anuals amb un
increment del 5% del preu d’adjudicació cada any. Este aprofitament es realitzarà per
cinc anys.
Així mateix s’acorda, que este exposat al públic el plec de condicions durant el termini
de huit dies, en el B.O.P. i en el Tauler d’Edictes de l'Ajuntament, anunciant-se
simultàniament la subhasta per un termini de vint dies.
13.- DESPATX EXTRAORDINARI.- El Grup Popular 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 dels referit punt.
Després de varies deliberacions es aprovada la urgència d’aquest punt per unanimitat.
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ.- El Grup
Municipal Popular de l’Ajuntament de Morella sol·licita la constitució d’una Comissió
Informativa Especial d’Investigació a l’objecte de conèixer, analitzar i estudiar totes les
contractacions laborals, d’obres, serveis, publicitat i campanyes institucionals,
realitzades tant per l’Ajuntament de Morella des de 1996, com per l’entitat pública
empresarial CISE i les seves filials des de la seva constitució, per entendres que com
a regidors de l’Ajuntament de Morella tenim el dret de saber com es troba.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que per a fer una comissió d’investigació, que és el
que es demane, hi ha que tenir algun tipus de sustentació.
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Des de la perspectiva municipal i tots ho sabeu, s’ha fet una gestió transparent tenint
accés en qualsevol moment a totes les dades, tota contractació que per el seu import
ho ha requerit, ha estat aprovada per unanimitat. Qualsevol informació es pot sol·licitar
en una Comissió d’Hisenda, per lo que és bastant absurd demanar dades des de l’any
1996, però si hi ha que investigar també podria ser des d’abans.
La política municipal no és així, aquesta moció que va estar anunciada en els mitjans
de comunicació per part del Vicepresident del Govern Valencià Vicente Rambla,
prenent el paper de cap de l’oposició local de Morella, càrrec que ostenta el Sr.
Guillermo Sangüesa, es tracta de la resposta a la pregunta que vaig formular, com a
Diputat Autonòmic, sobre les declaracions de Carlos Fabra. Ja en les Corts responent
a aquesta pregunta es va dir que en l’Ajuntament de Morella es contracta molta gent, i
vull dir que encara m’agradaria que se puguera contractar-ne més, fet que demostra
que hi ha voluntat de fer moltes coses.
La decisió de presentar aquesta moció no ha eixit del Grup Municipal Popular, sinó
que aquest grup treballe com a “brazo ejecutor” de les ordres que vénen de València,
fet que es considere lamentable i es tracta d’un atac directe a l’Alcalde de Morella que
a més a més és Diputat.
El que està clar és que tota la informació que es vulga es té i es pot tenir, però seguint
les normes habituals, per lo que el que es vol saber és quin es el plantejament i per
què es fa aquesta proposta.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol remarcar que en cap moment es dubte de cap
treballador d’aquest ajuntament ni de cap empresa que ha estat contractada, però
l’oposició està clar, que té dret a saber a qui, com i per a que es realitzen els
contractes, així com en que ens gastem els diners i els plaços de pagos d’aquestes
qüestions.
Repetir que sols es tracte de conèixer, no es tracta de prejutjar i recordar que en la
legislatura passada, en més de dos ocasions, es va demanar un llistat que no es va
facilitar.
Pren la paraula el Sr. Blanch qui vol saber per què es pregunta sols pels treballadors, i
puntualitzar, ja que s’està faltant a la veritat, que en lo que respecte al llistat sol·licitat
al que fa referència el Sr. Sangüesa. Quan es va demanar aquest llistat es va
demanar un llistat de noms, de contractacions i de sous, i tal i com consta en les actes
de les comissions informatives, se’ls va fer l’advertència de que aquesta informació és
pública i es pot tenir accés en qualsevol moment, però que l’Ajuntament i els
treballadors no anaven a permetre que es vulnerare la seva intimitat amb la publicació
d’aquestes dades tal com ja es va fer per part del Partit Popular en altres ocasions. I
després de fer aquesta advertència cap membre del Partit Popular va passar a
recavar la informació sol·licitada, per lo que no es pot dir que se’ls va negar la
informació, els arxius han estat i estan a disposició de tots.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa que en cap cas es pretén vulnerar la intimitat
difonent noms ni qüestions personals de ningú.
Pren la paraula el Sr. Puig qui vol recalcar que tal i com ja s’ha dit altres vegades un
dels valors més importants que poder tenim els Morellans es la convivència i en
aquest cas es tracta d’un tema provocat des de fora, no té res a veure en el
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funcionament d’aquest ajuntament, i si algú té que plantejar alguna qüestió
relacionada amb la meva funció com a Diputat Autonòmic no té per que traslladar-ho
ací.
És vergonyós que s’estiga utilitzant al Grup Municipal de Morella com ho estan fent i
com queda demostrat en la nota de premsa publicada aquesta tarde sobre este tema
on es diu que Marisol Linares, Secretària Provincial del Partit Popular, anuncia que
sol·licitarà la constitució d’una comissió d’investigació presentant un llistat de 200
empreses, per saber si s’ha contractat amb alguna d’elles, així com que sol·licitaran la
relació de contractes d’obres i serveis, i la relació que tenen en empreses públiques o
semipúbliques en les que treballen familiars de l’alcalde. També destaque que
l’Ajuntament de Morella té un pressupost de 1,1 millons d’euros per gastos de
personal quan la població d’aquest municipi sols supera los 2.500 habitantes i ha
demanat saber en que s’inverteix aquests diners. De les dades dels pressuposts tots
teniu coneixement, l’any passat vau votar en contra i aquest any s’hau abstingut i tots
sabeu com es distribueix aquest pressupost.
Que s’està volen aconseguir amb tot açò, és tracta de una fal·làcia per raons
polítiques i totalment alienes a Morella, aplicant la política del ventilador. El que queda
clar que tot aquest tema es tracta d’un atac personal, i no es pot faltar a la dignitat.
Com a conclusió dir que si el que es vol és saber, dintre de la Comissió d’Hisenda és
pot tractar el tema que es vulga, però si el que es vol és “investigar” s’haurà de
concretar que és el que es vol que s’investigue.
A lo que respon el Sr. Sangüesa dient que es sol·licitarà per escrit la informació
concreta que s’estime pertinent.
14.- PRECS I PREGUNTES.-Pren la paraula el Sr. Ortí qui fa un prec per a que se
cride l’atenció de l’empresa que va posar el paviment en el Portal de Sant Mateu, ja
que torne a estar alçat.
Pren altra banda saber:
-

Si s’ha demanat permís a Patrimoni per les obres del pavelló de fires.
Quan comencen les obres del tunel del Parador.
Com és que les obres en el camí de Santa Llúcia està parades.
Saber si és possible ubicar la cadira de dentista que la Conselleria de
Sanitat vol instal·lar en Morella, ja que diuen que en el Centre de Salut no cap.

Pren la paraula el Sr. Sangüesa qui vol saber:
-

Com es troben les obres del Quarter de la Guàrdia Civil.
Com es troba el tema de l’Helisuperfície.
Si s’arreglarà el paviment del Passeig Jaume I, entre el Col·legi i el Institut.

A lo que li respon el Sr. Puig dient:
-

Paviment del Portal de Sant Mateu: s’ha realitzat la sol·licitud corresponent
per a que es solucione el problema.
Túnel del Parador: l’empresa Ferrovial ja ha vingut per concretar el tema de
les obres (lloc on tirar els inerts) i s’ acabaran molt prompte les obres del llenç
de la muralla.
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Camí de Santa Llúcia: ha hagut un canvi en el projecte inicial de l’obra, per
lo que s’ha tingut que revisar. Esta setmana la responsable del Ministeri Ana
Aguado va informar que ja es podien tornar a començar les obres.
Silló de dentista: se considere que el lloc adequat és el Centre de Salut.
Quarter de la Guardia Civil: ens han informat que les obres començaran
aquest dilluns.
Helisuperficie: no hi ha cap novetat, si no hi ha resposta es presentarà una
nova moció per al pròxim ple. Però recalcar com sempre que la prioritat és
poder disposar de una SAMU.
Paviment Passeig Jaume I: se feran les actuacions necessàries per
solucionar el problema.

Pren la paraula Pere Gil qui vol comentar que en el servei de salut hi ha una
mancança en temes com geriatria, psiquiatria i reumatologia per a la població major i
pediatria per a la població infantil.
Responent-li el Sr. Puig dient que és veritat que hi ha una manca en els serveis de
caràcter sanitaris, tant de transport com és la SAMU, com la presència d’especialistes
i en el reforçament de serveis que tindria que tenir l’Hospital de Vinaròs, per lo que
s’hauria de transmetre a la Conselleria de Sanitat la necessitat d’augmentar els
serveis sanitaris a Morella.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-dos hores, de la que
s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent llibre,
de tot el que com a Secretària certifique.
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