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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 2 DE SETEMBRE DE 2009 (20:30h)
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
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
Na Isabel Sangüesa Carbó
Na Palmira Mestre Tena
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores i
trenta minuts, del dia dos de setembre 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
extraordinària 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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ GRUP POPULAR SOBRE EL PARADOR.- Es
dóna compte per part del regidor En Guillermo Sangüesa Teruel de la moció del Grup
Municipal Popular sobre el Parador que és com segueix:
“MOCIÓN

PRIMERO.- Resulta indiscutible que la construcción del Parador Nacional de Morella,
la eliminación del Puerto de Querol, la conversión de la N-232 en la autovía A-68
pasando por nuestra ciudad y la construcción del nuevo Cuartel de la Guardia Civil,
son, incluso por este mismo orden, los proyectos más importantes y decisivos para el
futuro no sólo de Morella, sino de toda la comarca de Els Ports; destacando
especialmente por el impacto continuado que tendrá a nivel turístico, económico y
laboral el Parador.
SEGUNDO.- La construcción del Parador Nacional en Morella se remonta a la década
de los años 60, cuando por el entonces Ministro de Información y Turismo se realizó
una visita al lugar donde se tenía prevista la construcción del Parador, sin embargo
como por todos és conocido dicha iniciativa se diluyó en el tiempo sin que nunca
llegaran a comenzar la construcción.
TERCERO.- Casi cuatro décadas después, aquella primitiva idea volvió a tomar fuerza
y tras las diversas gestiones realizadas por el Presidente de la Diputación de Castellón
ante Turespaña, y tras la visita del Ministro de Economía, en el año 2001 se anunció la
construcción del Parador Nacional de Turismo en Morella.
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CUARTO.- Tras dicha decisión de construirse un Parador en Morella, comenzaron a
redactarse los diversos proyectos, modificaciones de los mismos, entre los que
destaca la construcción de un túnel de acceso, y a tramitarse los pertinentes
expedientes administrativos, lográndose de este modo las pertinentes cesiones,
autorizaciones y licencias.
Dichos trabajos técnicos y administrativos, y tras casi 8 años de elaboración,
finalmente han culminado en el mes de julio de 2009, fecha en la que por el Consejo
de Ministros se anunció la licitación del Parador Nacional de Turismo de Morella,
asegurándose de este modo la construcción del mismo.
QUINTO.- Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, a finales de agosto del presente
año, según han publicado diversos medios de comunicación el Ministerio de Cultura, a
través de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha
informado negativamente sobre la construcción del túnel de acceso al Parador de
Morella, por el impacto que puede provocar sobre la muralla, destacándose asimismo,
por dicho organismo que desconoce el proyecto de construcción del Parador.
SEXTO.- Del tenor de las informaciones publicadas, se deduce claramente la
existencia de una falta de coordinación entre el Ministerio de Cultura, titular de los
inmuebles afectados por la construcción del túnel y del Parador y Turespaña,
promotor de la construcción del Parador.
SÉPTIMO.- Como se ha expuesto, el Parador és una infraestructura de demasiada
relevancia para Morella como para verse afectada por problemas de coordinación
entre las administraciones afectadas por su construcción, por lo que entendemos que
el Ayuntamiento de Morella debe tomar la iniciativa y evitar de este modo la
concurrencia de nuevos pronunciamientos desfavorables relativos al Parador.
Por todo ello se presente ante el Pleno Municipal, para su debate, discusión y
votación, la siguiente propuesta de acuerdo:
1º.- Instar a Turespaña a que de inmediato se remita copia del Proyecto del Parador
de Turismo de Morella al Ministerio de Cultura, para su remisión a la Dirección
General de Bellas Artes y a la Subdirección General del Instituto del Patrimonio
Cultural de España.
2º.- Instar a la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España a
emitir informe favorable sobre la construcción del túnel del Parador de Turismo de
Morella, justificando dicha posibilidad de pronunciamiento favorable en la existencia de
autorización favorable de la Generalitat Valenciana.
3º.- No obstante lo anterior, por parte del Ayuntamiento de Morella, remitir copia de los
proyectos del Parador que obren en su poder a la Subdirección General del Instituto
del Patrimonio Cultural de España para su conocimiento y efectos.
4º.- Por parte del Ayuntamiento de Morella, designar a un responsable de coordinar
los diversos trámites administrativos relacionados con el Parador, comunicando y
ofreciendo la colaboración del citado responsable al Ministerio de Cultura y a
Turespaña.”
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Continua amb la paraula el Sr. Sangüesa per remarcar que es tracta de prendre la
iniciativa i mostrar-nos com els principals interessats, demanant a les administracions
implicades que facen el que tinguen que fer en cada moment.
Pren la paraula el Sr. Blanch com portaveu del Grup Socialista agraint al Grup Popular
el talant i sentit d’aquesta moció en quant a la coincidència de filosofia que se
demostra en els punts 1, 2 i 3, quan es parla del Parador, de l’eliminació del Port de
Querol, de la conversió de la N-232 en Autovia o de la construcció del nou Quarter de
la Guàrdia Civil efectivament com els projectes més importants i decisius per al futur
de Morella i de la Comarca, punts que ja en el seu dia formaven part del programa
electoral presentat per aquest Grup.
Esta moció demostra una certa extemporaneïtat donant-li importància a un informe
que se produeix en el mes de març i que no ha impedit ni la concessió de les llicències
i de permisos, ni dels informes favorables de l’administració competent que és la
Conselleria. No es pot atribuir a l’Ajuntament el fet de que hi hagen documents
desfavorables i no es pot donar rellevància a aquelles coses que administrativament
no en tenen.
Respecte al fet de demanar prendre la iniciativa, hi ha que dir que l’ajuntament de
Morella ja ha pres la iniciativa, l’Alcalde ha acudit a Madrid més de 12 vegades en
menys de 2 anys per parlar amb els responsables dels distints organismes i això
demostra la iniciativa política per a que aquest projecte vage endavant.
En quant a les peticions formulades en aquesta moció dir que, respecte a la remissió
d’una còpia del projecte del Parador, entenem que l’Ajuntament no és posseïdor en
legitimitat d’aquest projecte per lo que en el cas de que la Direcció General de Belles
Arts tinga de disposar d’aquesta còpia no té de ser l’ajuntament el que se la remeta.
En quan a qui és responsable; és la Generalitat qui ha emès l’informe relatiu a l’obra
del túnel del Parador en virtut al qual s’han donat totes les llicències i permisos per
portar endavant l’obra. Si un organisme no té autoritat per poder impedir l’execució
d’eixa obra tampoc veiem causa per poder debatre sobre un organisme que és
manifestament incompetent.
En quan a la coordinació no es pot tenir cap dubte de l’actuació d’aquest ajuntament
que ha segut sempre eficient, i s’ha treballat sempre en tota la diligència possible i ara
no ha de ser la Conselleria qui pose entrebancs per que el Parador siga una realitat.
No anem a recolzar aquesta moció per considerar-la extemporània, en primer lloc per
que l’altre dia ja va haver-hi un acord social, polític i empresarial entorn a aquesta
qüestió i es va manifestar la bona voluntat de tota la societat morellana en quan al
projecte i en segon lloc per que el mateix Ministeri ja ha parlat al respecte i té
assumida la qüestió a pesar d’eixe informe, que hi ha que dir està basat en
informacions periodístiques i no en el projecte. Per tant el que es proposa és recolzar
per part de tota la corporació i donar-li rellevància política al manifest amb la voluntat
de que el Parador siga una realitat fora de qualsevol polèmica política.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que des del Grup Popular lo últim que es
pretén és fer una qüestió política del Parador.
En quan a la convocatòria d’aquest Ple, feta pel Partit Popular, va ser el dijous i acte
seguit se’m va convocar com a portaveu del Grup Popular per signar el manifest de
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l’acord unànime de recolzament del Parador per part dels grups polítics, dels
Sindicats, i Empresaris de la ciutat, procedint a la seva firma. Remarcar que no es vol
dir que no hi hage coordinació sinó que s’ofereixque una persona per a que siga
l’encarregada de fer les gestions i que tal i com ho ha estat fent fins ara podria seguir
sent l’Alcalde o qualsevol regidor de l’equip de govern.
Respecte al fet de parlar en aquest moment d’aquest informe de data març és per què
no s’havia tingut coneixement abans.
Respecte a la remissió del projecte, no estaria de més que l’Ajuntament de Morella
com a responsable de la gestió li fera arribar una còpia del projecte al Ministeri com a
propietari de la muralla.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que respecte a qui té que coordinar la gestió del
tema del Parador, l’Alcalde de Morella és la persona que fins aquest moment ha fet tot
el necessari per a que aquest projecte vage endavant per lo que es creu que no hi ha
que nomenar a d’altra persona per fer els treballs de coordinació.
En quan a l’enviament de la documentació, dir que no hi ha que donar-li a aquest
informe més importància de la que té, i ja que el Ministeri ha dit que no té rellevància
pel projecte del Parador, no hem de ser nosaltres els que li donem més importància i
menys quan es veu clarament que ha estat redactat per una persona que no té
coneixement de la realitat sinó que s’ha basat en una sèrie d’informacions que no
tenen fonaments.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per afegir una qüestió, respecte de la declaració
institucional signada en l’Ajuntament seria pertinent portar-la al pròxim Ple per ser
ratificada per tota la corporació.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que el que es proposa per part del Grup Socialista és
presentar una esmena assumida pels dos grups a la proposta del Grup Popular en la
que finalment el que fora l’acord que es va signar el divendres, tot assumint en certa
mesura la part dispositiva general. Tenim que ajudar a resoldre els problemes, però no
situar-nos en mig d’una situació que el propi Ministeri de Cultura no assumeix.
Turespaña ja ha manifestat la seva voluntat en donar la informació que li corresponga
al Ministeri de Cultura en allò que fa referència al tram del subterrani al seu pas per
baix de la muralla. Si els dirigents del propi Ministeri no li han donat importància a
aquest informe per considerar-lo extemporani, no anem nosaltres a donar-se-la.
El que està clar és que el projecte del Parador no s’ha parat en cap moment, encara
que hi hage persones que estan encontra d’aquest projecte i prova d’això és la visita
el passat dimecres dels representants de les 50 empreses junt amb la Directora de
Turespaña que en principi estan interessades en portar a cap aquest projecte.
Lo important és el que es va plantejar el divendres, i és que els dos partits polítics
majoritaris que representen als ciutadans de Morella, els representants dels
empresaris de Morella, els representats de les opcions sindicals de Morella i tota la
societat Morellana estan absolutament d’acord en que el Parador és un element
estratègic pel futur de Morella, demanant també a les administracions que, en la
mesura de les responsabilitats de cadascun, facen tot el necessari per a que no es
perda ni un dia en la realització d’aquest projecte i que prenguen un posició activa,
positiva i de cooperació.
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No tenim que entrar en temes que no són de la nostra competència i el que està clar
és que les competències en Patrimoni les té la Generalitat, per tant en el conjunt del
projecte del Parador el Ministeri de Cultura no té que donar cap autorització sinó la
Conselleria de Cultura que és qui ho ha fet, per tant de la moció es pot acceptar
l’anàlisi general, la part propositiva i en els acords es feria referència a l’acord de
divendres que ens compromet a tots en la mateixa posició.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa qui considera que no es tracta de qüestions
excloents la declaració de divendres del Parador en els acords plantejats en aquesta
moció, seria interessant que les administracions respongueren a l’informe al que fa
referència aquesta moció, encara que siga extemporani i no vinculant així com tampoc
estaria de més enviar la documentació al Ministeri.
I pel que fa referència al nomenament d’un coordinador, si aquest ja està definit en la
persona de l’alcalde, s’està d’acord en que continue així.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que insistir sobre una qüestió d’estes
característiques tal i com s’està fent està totalment fora del discurs habitual del que té
de ser la relació entre les administracions. A través d’un mitjà de comunicació es
coneix un informe del mes de març filtrat, pareix ser, per la Conselleria de Cultura, a
continuació, el Ministeri de Cultura diu que no entén que eixe informe tinga que veure
amb la qüestió que afecte directament al Ministeri. Estem parlant de filtracions en
premsa, estem parlant d’una decisió del Ministeri de Cultura que no afecta en absolut
al Parador, estem parlant que Turespaña diu que donarà tot el que li face falta al
Ministeri.
El paper de l’Ajuntament és el que està tenint des del principi d’intentar que tot vage
endavant, perquè ara l’Ajuntament de Morella té d’introduir-se en una situació que no li
correspon? i més quan el Ministeri de Cultura ha dit que no afecte i que no va ha
prendre cap determinació administrativa.
En l’àmbit polític que és el que ens correspon, ja em dit a totes les administracions
que tota la societat vol el Parador i que vol que tots treballen en la mateixa direcció. El
que hi ha que veure és que la Conselleria de Cultura i Turespaña es posen d’acord
amb els temes pendents del projecte.
Per tant no podem aprovar coses que van encontra de la normativa de l’acció
competencial en estos moments de Patrimoni en Espanya ni aprovar una qüestió que
afecta al Ministeri i que aquest considera que no necessite cap tipus d’actuació.
El projecte del Parador de Morella ha estat aprovat pel Consell de Ministres i per tant
hi ha que en primer lloc donar les gràcies a Turespaña per haver decidit que siga el de
Morella i no un altre, decisió que també ha estat possible entre altres coses degut a
l’impuls polític que s’ha donat des de Morella i en segon lloc seguir ajudant en tot el
que se puga, que és el que s’ha fet sempre.
Assabentat el Ple se rebutja per quatre vots a favor del Grup Popular i set en contra
del Grup Socialista la moció sobre el Parador.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint-i-una hores i deu 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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