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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DIA 14 D’ABRIL DE 2011
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na Palmira Mestre Tena
Na Sandra García Meseguer
Na María Luz Blasco Querol
En Guillermo Sangüesa Teruel
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Jesús Ortí Adell
En Santiago Ripollés Milián
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia catorze d’abril de dos mil onze, 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.- APROVACIÓ, SI ESCAU, ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Havent-se
repartit junt amb la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors, per part
del Sr. Alcalde es pregunta a tots els membres si hi ha alguna qüestió referent a les
actes. No hi havent cap objecció, són aprovades per unanimitat les actes de data 1002-2011, 22-02-2011 i 11-03-2011.
2.- INFORME D’ALCADIA.- Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a fer un extens
resum de les actuacions realitzades des de l’últim Ple Ordinari:
-

S’ha posat en funcionament i s’ha inaugurat el Quarter de la Guàrdia Civil amb la
presència del Director General de la Policia i de la Guàrdia Civil havent-hi també
unes jornades de portes obertes i en aquest moment queda garantida la presència
del cos de la Guàrdia Civil entre nosaltres.
Visita del Consell Valencià de Cultura amb la celebració d’una sessió on es van
plantejar distintes qüestions importants per a la nostra ciutat com va ser el
recolzament a la tramitació per a la declaració de BIC del Sexenni, també es va
manifestar la preocupació per la situació de Morella la Vella i sobre els informes de
cultura per a la protecció i promoció dels masos. Altres qüestions tractades també
van ser el MUDIM (projecte que es troba paralitzat) i l’edifici Colomer Zurita.
Parador de Turisme, les obres estan avançant a bon ritme, s’ha produït una
reunió entre la direcció facultativa en la Conselleria. També s’està tramitant un pla
complementari del projecte general per tal de recollir treballs arqueològics
necessaris per al desenvolupament de la segona fase.
Donar compte de la visita de la Ministra de Sanitat i Igualtat Na Leire Pajin al
Centre de Dia, i a l’exposició de les Torres de Sant Miquel amb motiu del Dia de la
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Dona, aprofitant per parlar dels problemes en l’aplicació de la Llei de la
dependència.
ÀREA D’OBRES I URBANISME
-

Ha finalitzat les obres de reurbanització del C/ Blasc d’Alagó i en les properes
setmanes s’instal·larà l’ampliació de l’enllumenament d’esta segona fase en
l’interior dels porxes.
S’han rehabilitat els llavadors del Tint i s’ha instal·lat una zona per a netejar bicis i
uns panells turístics informatius.
Ja està en funcionament la instal·lació d’energia geotèrmica al Centre Lúdic i
Esportiu Jaume I i estan finalitzant altres treballs de millores.
Han finalitzat les obres de millora i renovació dels serveis públics de Sant Miquel,
els quals entraran en servei a partir d’este cap de setmana. Després de Pasqua es
continuaran les obres de la parada d’autobusos i zona d’informació amb panells.
Es treballa a bon ritme en les obres del castell referents a l’1% cultural.
Continuen a bon ritme les obres de reurbanització del C/ Tossa a Xiva, les
escoles de La Pobleta i la urbanització de la zona exterior d’Ortells, les tres obres
realitzades per empreses de Morella.
S’han realitzat diverses reparacions en el col·legi i accessos: reixa de recollida
d’aigües, pati de primària, canalització d’aigües pluvials.
S’ha millorat el camí d’accés al cementeri d’Herbeset.
S’ha reparat un brandó en el C/ Muralla.
S’han reparat diverses parets de pedra en Xiva: camí a Ortells i en la zona del
Roser.
S’ha reparat diversos trams de paviment de la placeta Ajuntament i Segura
Barreda.
S’ha formigonat, per millorar les condicions d’aparcament, un tram de la zona de
l’Albereda.
S’ha millorat la carretera d’accés a Morella en la zona de Santa Llúcia, tant per a
vianants com per a vehicles, formigonant un tram de cuneta i el condicionament
d’un xicotet mirador i la col·locació d’una barana de fusta.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Borsa de Treball: Intermediació de 8 ofertes de treball. Respecte a l’atenció als
demandants d’ocupació s’han dut a terme 10 noves inscripcions a la borsa de
treball.
Coordinació dels cursos de formació: Electricitat/Jardineria/Internet bàsic.
Assistència a la reunió de la Mancomunitat Taula del Sénia per a informar-nos de
les ajudes per a agrotendes i emprenedors. S’ha assessorat a possibles
emprenedors i informat a la gent que s’ha interessat per les ajudes.
Assistència a la reunió d’Igualtat del Centre Cedes de Morella.
Assistència a la I Jornada d’Emprendors del Cedes de Morella.
Sol·licitud dels tallers al PEU de la UJI.
Realització de la proposta de Morella del Pla Zonal 3 de la Llei de
Desenvolupament Rural Sostenible.
Sol·licitud de la creació d’Aula Mentor (formació a distància).
Difusió cursos CDT.
Difusió i coordinació curs Seguritat i Salut en la Construcció, en el que
l’Ajuntament subvenciona un 50% del costs a les persones desempleades.
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-

Assistència a la reunió de la Mesa Tècnica de l’UJI – Programa Extensió
Universitària.
Es va acudir a l’acte de la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb presència del
Secretari d’Estat de Desenvolupament Rural, Jesús Casas, a Ulldecona, per fer un
repàs de les actuacions incloses dintre del conveni signat amb el Ministeri
d’Agricultura.
Es va acudir a la inauguració de la nova seu de la Mancomunitat dels Ports a
Vilafranca on joves de Morella estan inscrits a l’Escola Taller per aprendre un ofici
relacionat amb les necessitats de la nostra zona.
ÀREA DE TURISME
-

-

El 19 de març es va fer l’inauguració de les rutes de senderisme de Pereroles,
amb una marxa a peu i una xerrada al voltant de Pereroles Paratge Municipal a
càrrec del regidor de desenvolupament rural En Rafael Pallarés.
S’ha posat en marxa la 3ª edició de la promoció “punts de llibre” per el dia del
llibre. S’ha fet 10 mil punts de llibres i s’estan distribuint en oficines de turisme,
llibreries, biblioteques de la CV i Catalunya i estarà present en diferents fires entre
altres la fira del llibre de Vinaròs en la que es comptarà amb un stand propi.
S’han fet 10 mil plans en alemany pensant en les vistes que realitzaran turistes
austríacs havent-se rebut en la primera visita al senador austríac.
S’ha renovat la pàgina de facebook de morellaturística. Ara és més atractiva, té
vídeos, fullets per a imprimir, més fotos...
La central Cases de Morella ha fet un curs de gestió del servidor Ruralgest i ha
entrat a formar part d’aquest.
S’ha dinamitzat la web Cases de Morella. És més accessible i dinàmica per a
facilitar consultes d’allotjaments.
Ha tingut lloc la reunió ordinària del Patronat de Turisme, en la que s’ha modificat
la composició del mateix en el que es refereix a la part integrada per la junta
d’Asetmico.
Han finalitzat les jornades de la trufa, en una molt bona valoració.

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
-

Està en marxa el projecte güifinet Morella, impulsat per l’Ajuntament per a l’accés
lliure a serveis de la xarxa, amb col·laboració amb la Universitat Jaume I de
Castelló, i que ja comença a tenir prou usuaris de Morella que instal·len el dispositiu
a les seues cases per gaudir de la xarxa lliure més gran del nostre territori.
Es va canviar les planes de l’Ajuntament de Morella a facebook i twitter.
Ja fa uns mesos que funciona la web www.casesdemorella.com on s’han produït
modificacions i millores promocionar la xarxa de cases més gran de la Comunitat
Valenciana.
S’estan ultimant els detalls per tal de facilitar l’arribada de la telefonia mòbil a la
població de Xiva, que pateix des de fa molt de temps eixe dèficit important en les
seues comunicacions.
ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
-

Es van inaugurar els senders de Pereroles fent una excursió d’Herbeset al
Paratge Natural Municipal.
S’han reparat diversos despreniments en el camí rural de la Carcellera.
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Ha tingut lloc un Consell Agrari, tractant entre altres temes i donant suport a la
moció presentada en el Ple al voltant de la recuperació de masos i afavorir noves
activitats. (Sobre este aspecte també vam rebre el suport del Consell Valencià de
Cultura, en el Ple que van celebrar en la nostra ciutat).
S’han mantingut diverses reunions per amb la nova Junta de l’Associació Firal
Els Ports i amb Asetmico.
El regidor de Medi Ambient i la regidora de Cultura van mantenir una reunió amb
la societat de caçadors per tal de formalitzar un conveni de col·laboració.
El dia 3 d’abril es va celebrar el dia de l’arbre en la Costa Sant Vicent, amb la
col·laboració de l’AMPA.
Amb motiu de la celebració de l’hora del Planeta, es va endarrerir l’horari
d’encesa de l’enllumenament del castell i muralles.
Recollida mensual de mobles i altre material.
Recollida selectiva setmanal de material reciclable.
Manteniment i renovació de diverses zones verdes i jardineres.
S’està condicionant un sender per darrera de l’Espai Firal i el depòsit en
l’Albereda.

ÀREA DE SERVEIS
-

S’han col·locat diverses plaques de la retolació en distints carrers de la nostra
ciutat.
S’han netejat els llavadors de Xiva i el tram de la sèquia del Roser al casc urbà.
Preparació i muntatge del teatre, Casa Ciurana, i les sales de l’Ajuntament per a
la realització de diferents actes i congressos.
Manteniment en el Col·legi.
Manteniment periòdic dels diferents museus i castell.
Diverses reparacions de mobiliari i enllumenat en el casc urbà.

ÀREA DE GOVERNACIÓ
-

Es va inaugurar el quarter de la Guàrdia Civil a l’Hostal Nou, amb l’assistència del
Director General de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, Subdelegat del Govern,
President de la Diputació i altres càrrecs de les institucions de l’Estat, Autonòmics i
dels municipis de la comarca.
Es va fer una jornada de portes obertes al quarter de la Guàrdia Civil per a que la
gent coneguera aquestes noves instal·lacions de seguretat per a tota la comarca.
S’ha tornat a demanar reunió amb la Conselleria de Infraestructures i Transport
per a que es canvie la senyalització de la CV-10 al seu pas per Cabanes, remetinse igualment, informe tècnic amb proposta formal per a la modificació de la
senyalització, sent aquesta més clarificadora per a poder arribat a la nostra zona,
indicant l’existència de la N-232 i de Morella.
ÀREA DE LA GENT GRAN
-

El dia 4 d’abril es va celebrar el Consell de la Gent Gran amb els següents punts:
Donar informació dels serveis complementaris que es realitzaran en el
Centre de Dia.
- Propostes per a preparar les jornades de la Gent Gran.
- Es va mantenir contactes amb la UJI per a organitzar el dia 6 de maig un concert
amb la coral de la Universitat per a Majors de Castelló.
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-

El dia 23 de maig es presentaran en el teatre municipal els treballs d’investigació
que van realitzar els alumnes de les distintes seus de la província amb l’assistència
de 250 alumnes.
S’està en contacte amb TV3 per a preparar un programa amb les parelles que
van complir 50 anys de casats i van fer la seua lluna de mel a Catalunya.
ÀREA DE SANITAT
-

S’han mantingut contactes amb el metge especialista en Fibromialgia, Toni
Fernández per a buscar una data i realitzar una conferència.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
-

A partir del dia 21 de març van entrar en vigor els serveis complementaris que es
realitzen en el Centre de Dia.

ÀREA DE CULTURA
-

Presentació del llibre guanyador del premi Nadal 2010 “Donde nadie te
encuentre” de Alicia Giménez Bartlett.
Resposta de diferents consultes realitzades a través de la web.
Atenció a diferents grups d’estudiants que han visitat la nostra ciutat, com ara un
grup d’estudiants de Châtellerault.
Coordinació amb les diferents regidories per confeccionar la programació de
Pasqua i maig (agrair la col·laboració de les diferents entitats i persones que han
fet possible que siga tant amplia i variada).
Exposició “Coneix la teua depuradora”.
Col·laboració en l’organització de la trobada dels membres del Pont cooperativa
de lletres i de distints actes que es van realitzar: jardí dels poetes,
micropresentacions literàries...
Continuació de la programació de cinema.
Reunions amb les organitzadors dels distints congressos que es desenvoluparan
en Morella en el mes de maig, Sona la Eso i Joves Paleontòlegs.
Participació en Barcelona amb la presència de l’Alcalde com a membre del jurat
Ramon Llull en l’entrega del premi internacional a Societat Italiana de Filologia
Catalana.

ÀREA D’EDUCACIÓ
-

Sessió amb el consell dels xiquets, per triar els dibuixos per a la propera
felicitació nadalenca (guanyadors: Andreu Ortí, Laia Adell i Clara Milián).
Celebració del dia de l’arbre, amb la col·laboració de l’AMPA de primària.
Participació dels diferents consells escolars.
ÀREA D’ESPORT
-

Reunió amb membres d’ESPEMO per coordinar la construcció del rocòdrom en
el centre lúdic i esportiu Jaume I i establir els horaris i les condicions d’ús.
Coordinació amb la monitora de patinatge per dur a terme el festival fi de curs el
dissabte 4 de juny.
Coordinació amb els organitzadors del 3er. Torneig Ciutat de Morella de futbol
3x3 organitzat pel Club comarcal Renomar Els Ports.
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Participació en reunions de la lliga Nord de curses de muntanya de Castelló, per
tal de fer la segona edició de la Cursa de Muntanya de Morella el 17 de juliol.

ÀREA DE JOVENTUT
-

S’ha programat un horari especial del Casal Jove amb motiu de les vacances de
Pasqua.
S’estan ultimant els preparatius per al concert del grup La Pegatina que tindrà
lloc el dijous 21 d’abril, gràcies a la col·laboració públic – privada.
ÀREA DE FESTES
-

S’estan rebent les inscripcions de les carrosses per a l’Anunci.
S’estan programant diverses activitats per al calendari festiu del mes d’agost.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTES DE TRESORERIA DELS MESOS DE
GENER I FEBRER DE 2011.- Es posa en coneixement del Ple els comptes de
tresoreria dels mesos de gener i febrer de 2011, que són com segueixen:
MES GENER
Saldo a 31-12-10 ............................................................... 211.885,67 €
Ingressos gener................................................................. 824.075,08 €
Total................................................................................. 1.035.960,75 €
Pagaments......................................................................... 877.220,70 €
Existència a 31-01-11........................................................ 158.740,05 €
MES FEBRER
Saldo a 31-01-11 ............................................................... 158.740,05 €
Ingressos febrer.............................................................. 1.065.105,29 €
Total................................................................................. 1.223,845,34 €
Pagaments...................................................................... 1.132.533,40 €
Existència a 28-02-11.......................................................... 91.311,94 €
Quedant a disposició el detall dels pagaments e ingressos d’aquestos mesos per a
major informació de tots els regidors.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar els comptes dels mesos de gener i febrer de 2011 tal i com
vénen redactats.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ DEUTES GENERALITAT VALENCIANA.- Es
dóna compte per part de la regidora d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Na
Sandra García Meseguer de la moció sobre la reclamació del deute que la Generalitat
Valenciana manté amb l’Ajuntament de Morella 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 per a millorar i incrementar les actuacions que es porten a terme
en qualsevol area, no sols a la Generalitat Valenciana, sinó a totes les
administracions.
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SEGON.- En estos moments, la Generalitat té un deute amb el nostre Ajuntament de
1.166.698,61€, corresponents a subvencions que l’Ajuntament ha justificat
degudament en el seu moment i estan aprovades per les Conselleries corresponents.
D’aquesta quantitat, quasi 300.000,00 € corresponen a subvencions aprovades durant
l’any 2.006, es a dir, el deute que té la Generalitat amb aquest Ajuntament es remunta
a 5 anys enrere.
TERCER.- L’Ajuntament, en aquestos moments, indirectament està finançant a la
Generalitat, ja que ha tingut que pagar als seus proveïdors la major part de les
inversions i resta d’actuacions objecte de les mateixes per a que se li reconega del
dret de la subvenció, però no obstant, el pagament no arriba.
Entre aquestes quantitats, s’inclouen els més de 400.000,00 € corresponents a les
inversions justificades per al “Plan Confianza”, programa que es suposa que la
Generalitat va posar en marxa per a ajudar i contribuir al creixement de la economia
local, no per ofegar als Ajuntaments.
QUART.- Aquestos fets provoquen a L’Ajuntament de Morella una situació de
desequilibri en la tresoreria disponible. Estem parlant d’un deute de la tercera part del
nostre pressupost, que ens ha portat a situacions complicades que s’estan solucionant
per mig de les accions d’eficiència que el mateix Ajuntament ha desenvolupat i posat
en marxa. Aquesta actitud de falta de responsabilitat que ha adoptat la Generalitat
Valenciana en els seus pagaments afecta a la economia de la nostra ciutat, ja que
part dels nostres recursos s’estan destinant a finançar-la.
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.
Si és cert que la Generalitat reduirà els seus pagaments a 30 dies, com s’ha anunciat
les darreres setmanes, esperem que aquest Ajuntament reba el que li correspon en un
breu termini.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. 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.
2. L’Ajuntament de Morella, com s’ha vingut demostrant, ha pres i prendrà les mesures
oportunes per a fer front en el mínim termini possible a les obligacions en els seus
proveïdors.
3. 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. Ortí per manifestar que el Grup Municipal Popular està d’acord
en la reclamació dels deutes remarcant que també s’haurien de reclamar els altres
deutes pendents.
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I per altra part preguntar si dintre del 1.166.000 euros estan inclosos els 200.000
euros del centre de recepció de visitants i de la geotèrmia.
A lo que li respon la Sra. García dient que en els càlculs fets s’ha comptat amb
aquelles inversions ja justificades no aquelles que s’ha aprovat la subvenció però
encara estan pendents de justificar.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per preguntar si la falta del pagament dels 300.000
euros de l’obra del Portal de Sant Mateu té relació en que l’Ajuntament de Morella no
hage signat la recepció de l’obra ja que aquesta no està ben acabada.
I per altra part reiterar allò que ha dit el Sr. Ortí per a que es reclame a totes les
administracions que tenen deutes en nosaltres no sols a la Generalitat.
A lo que li respon el Sr. Puig dient que en aquesta moció el que es planteja, tal i com
ha dit la regidora, és el pagament del deute real perquè ja està justificat.
Per altra part el problema de l’obra del Portal de Sant Mateu és un problema amb
l’empresa i no té res a veure per a que la Generalitat pague la part que els correspon.
Està clar que hi ha altres administracions que ens deuen diners com és el cas de la
Diputació, però aquesta paga puntualment, no així la Generalitat qui és qui més i
reiteradament ens deu, no sols a nosaltres sinó a altres ajuntaments i proveïdors. En
el cas de l’Estat en aquest moment no ens deu res ja que hi ha una gran diferència
entre el “Plan E” i el “Plan Confianza”, en el “Plan E” es disposava del 70% abans de
realitzar l’obra i s’ha cobrat el 100% una vegada acabada i en el cas del “Plan
Confianza” ni s’ha cobrat antes ni després.
També hi ha altres deutes com el de Renomar que s’està intentant solucionar i en el
tema del Parador s’ha cobrat la llicència de la primera fase, recordant que ha estat
gràcies a una bona gestió d’aquest Ajuntament ja que en un principi l’empresa no volia
pagar però es va anar als tribunals i s’ha cobrat, i s’està pendent de la llicència de la
segona fase que no la pagaran fins que comencen.
Sempre es defensarà l’interès de Morella davant els deutes de qualsevol
administració, però no totes les administracions paguen igual, per lo tant en aquest
cas aquesta moció el que planteja és una realitat de deute de la Generalitat i que hi ha
que solucionar, i més a més quan part del deute correspon encara a l’any 2006.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la moció sobre la reclamació del
deute que la Generalitat Valenciana manté amb l’Ajuntament de Morella tal i com es
presenta.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, SOL·LICITUD APROFITAMENT FUSTES MONTES
PÚBLICS.- Conegut que ha finalitzat el període d’aprofitament de fustes dels montes
públics de Pereroles i Carrascals i considerant que aquestos aprofitaments són
beneficiosos per a la neteja i conservació dels montes el Ple per unanimitat acorda
que es realitze una sol·licitud a la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme, Aigua i
Habitatge per a una nova subhasta per a aquest any 2011.
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Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar l’acord amb aquesta sol·licitud ja que
el fet de incidir en la neteja del monte serà una tasca de prevenció de cara als
incendis forestals.
6.- RENUNCIA OBRA PLAVER 2010.- Conegut que pel Ple de l’Ajuntament de data
25 de febrer de 2010 es va sol·licitar a la Conselleria d’Infraestructures i Transports la
inclusió en el Pla d’Ajudes en Matèria d’Electrificació Rural per a l’exercici 2010 amb
l’obra “Electrificación zona masía Carceller, masía de Gener y granja de la Foia Erma”.
Conegut que per Resolució de la Conselleria d’Infraestructures i Transports de data 9
de juliol de 2010 es va concedir a l’Ajuntament una subvenció de 22.495,00 euros per
a la realització de l’obra “Electrificación zona masía Carceller, masía de Gener y
granja de la Foia Erma”.
Conegut que en data 31 de març de 2011 En Diego Pitarch Carceller en nom i
representació de masia Carceller, masia Cener i granja de la Foia Erma, va comunicar
a l’Ajuntament la intenció de renunciar a la subvenció concedida per la Conselleria
d’Infraestructures i Transports per a l’execució de l’obra “Electrificación zona masía
Carceller, masía de Gener y granja de la Foia Erma” ja que la tramitació administrativa
per a l’obtenció de les autoritzacions sectorials és molt costosa i en aquestos
moments no es disposa de les mateixes. També es fa constar que es tinga en compte
aquesta obra per a posteriors convocatòries del PLAVER.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Acceptar la renuncia presentada per En Diego Pitarch Carceller, i donar
trasllat de la mateixa a la Conselleria d’Infraestructures i Transports, sol·licitant que
per a pròximes convocatòries del PLAVER es tinga en compte l’obra “Electrificación
zona masía Carceller, masía de Gener y granja de la Foia Erma”.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde En Joaquim Puig Ferrer per a la signatura de tots els
documents necessaris.
7.- APROVACIÓ COMPOSICIÓ CONSELL PARATGE NATURAL MUNICIPAL
PEREROLES.- Es dóna compte per part del regidor de Desenvolupament Rural, Medi
Ambient i Serveis Municipals En Rafael Pallarés Traver de la necessitat de nombrar
els integrants del Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Pereroles, com
òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i
canalitzar la participació dels propietaris e interessos socials i econòmics afectats.
Per tant es proposa al Ple la següent composició del Consell Paratge Natural
Municipal Pereroles:
- Representants de l’Ajuntament:
- Joaquim Puig Ferrer
- Rafael Pallarés Traver
- Representant de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre:
- Alfonso Calvo Tomás
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- Representant de la D.G. amb competències en espais naturals protegits en el Servei
de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda:
- José Vicente Escobar Estellés, suplent: Evaristo Jiménez Muñoz
- Representant de terrenys inclosos en l’àmbit del Paratge:
- Marc Boix Ferrer
- Representant dels interessos socials, institucionals o econòmics...
- CISE: Mónica Ripollés Segura, suplent: Amparo Quesada Miñan
- ESPEMO: Jesús Sangüesa Ortí
- Representant de la D.G. amb competència en matèria forestal en els Serveis
Territorials de Castelló, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Vivenda:
- Camen Gómez Peris, suplent: Joan Busquets Moya.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que des del Grup Municipal Popular es
propose que hi hage també un representant de l’oposició, en aquest cas del Partit
Popular, igual que en totes les comissions de l’Ajuntament.
A lo que li respon el Sr. Pallarés dient que s’entén com una proposta positiva, per lo
que en aquest moment s’aprovaria aquesta composició i s’estudiarà la possibilitat
d’incloure un representant de l’oposició i en el cas de ser possible aquesta
incorporació s’aprovaria en el pròxim ple.
Pren la paraula el Sr. Puig per tal d’aclarir que des del punt de vista de l’equip de
govern no hi ha cap inconvenient en que l’oposició estigue present en aquest consell,
però el format de composició d’aquest consell ve marcat per la normativa de la
Generalitat Valenciana i és aquesta qui ha decidit que l’oposició dels ajuntaments no
estigue en aquestos consells de participació. Per tant i vista la proposta es farà la
consulta oficial per tal de que l’oposició estigue present en aquest consell.
Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres abstencions del Grup
Popular, acorda aprovar la composició del Consell Paratge Natural Municipal
Pereroles tal i com es presenta.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE PAISATGE.- Conegut que en el Ple
d’aquest Ajuntament de 10 de febrer de 2011 es va aprovar inicialment el Programa
de Paisatge de Hostal Nou, redactat per En Lucas Castellet Artero.
Conegut que després d’haver estat sotmès a informació pública per termini d’un mes
en el BOP nº 25 de 26 de febrer de 2011 i en el DOCV nº 6467 de 24 de febrer de
2011 i no havent-se presentat al·legacions, el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Programa de Paisatge del Barri Hostal Nou.
SEGON.- Notificar el present Acord a la Conselleria competent en matèria
d’urbanisme.
TERCER.- Publicar en present Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
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9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, MOCIÓ RESIDUS D’INERTES.- Es dóna compte per
part del regidor d’Urbanisme En Rhamsés Ripollés Puig de la moció sobre residus
d’inerts que és com segueix:
“El 4 d’octubre de 2001 (DOGV nº 4115 de 26 d’octubre de 2001) va ser aprovat el Pla
Zonal de Residus de la Zona I, que integra les comarques dels Ports, Alt Maestrat i
part de la Plana alta; i l’11 de febrer de 2002 va ser constituït el Consorci per a
l’execució de les previsions de l’esmentat pla zonal.
Les tasques més importants del Consorci, el qual està format per la Conselleria de
Medi Ambient i Diputació (que tenen la majoria dels vots) i per tots els Ajuntaments,
són les de posar en funcionament les instal·lacions necessàries per a gestionar i
tractar tots els residus generats en els nostres pobles. La construcció d’ecoparcs,
plantes de transferència de les escombraries i la planta de tractament i valorització de
les mateixes i les plantes per als residus d’inerts (“escombro” d’obres) són les
instal·lacions més importants.
Som coneixedors de la importància que té, i que amés anirà en augment, la necessitat
de fer una bona gestió amb els residus i que siguen tractats i valoritzats per tindre una
major cura del medi ambient i poder aprofitar part dels materials llançats. Així i tot, han
passat més de 10 anys des de l’aprovació del Pla Zonal de Residus i les autoritats
responsables del Consorci (majoritàriament Conselleria de Medi Ambient i Diputació)
no han segut capaços de posar en funcionament pràcticament cap instal·lació de les
projectades.
Pel que fa al cas de la nostra ciutat s’han d’instal·lar 3 instal·lacions: un ecoparc, una
planta de transferència d’escombreries i un abocador per a residus inerts.
Respecte l’ecoparc dir que, després d’aplegar a un acord en el si de la Mancomunitat,
s’ha acordat construir-ne un per donar servei a Morella, Vallibona i els pobles de la
Tinença, el qual serà ubicat al costat de la depuradora i ens han confirmat, ja per fi,
l’empresa adjudicatària que les obres poden començar en breu en les properes
setmanes. L’Ajuntament ja fa diversos anys que havia habilitat els terrenys.
Sobre les escombraries, tots hem sentit les notícies dels darrers mesos on es constata
la mala gestió per part del Consorci, ja que s’han d’enviar a Xixona (Alacant). En
Morella s’ha de construir una planta de transferència a la zona de la mina de la
Parreta on es recollirà en un contenidor les escombraries dels camions de la comarca
i es portarà fins a Cervera, on s’està construint l’abocador i la planta de tractament
(amb més de 5 anys de retard).
Respecte, a l’última instal·lació, l’abocador de residus inerts, i de la que volem fer més
incidència en esta moció, l’Ajuntament fa també diversos anys va acordar en
l’empresa adjudicatària de la sua gestió, Traimed21, i els propietaris dels terrenys, la
seua ubicació també en la mina la Parreta, ja que este tipus de parcel·les (mines en
zones per restaurar) són prioritàries per posar estes instal·lacions.
És una instal·lació molt necessària per diversos motius, en destacarem dos. Primer,
per donar servei als constructors de tota la comarca i segon per a poder restaurar i
millorar la zona de la Teuleria, on està ubicat ara l’abocador.
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Com ja hem dit, la Generalitat no ha segut capaç de posar en funcionament quasi cap
instal·lació i la seua solució és que tinguem que traslladar els residus inerts a
Benicarló (on està ubicada l’única planta de tractament de totes les nostres
comarques). Esta solució és una solució gens sostenible ni viable econòmica i medi
ambientalment, sols ens cal pensar el que suposa tindre que traslladar tots els residus
inerts (escombros) d’una determinada obra de Morella a Benicarló.
Des de fa anys en la nostra localitat es va habilitar la zona de la Teuleria per tenir una
zona on deixar este tipus de residus d’una manera localitzada i evitar així la
problemàtica que hi havia anteriorment d’abocadors incontrolats en molts de llocs
dispersos de la nostra comarca.
Des de l’Ajuntament de Morella es vol restaurar i millorar esta zona, ja que
probablement siga una de les més degradades de tot el nostre terme. Per això ja es
troba en marxa la redacció del projecte de clausura i segellat de l’abocador, però l’altre
element clau és la posada en funcionament del nou abocador.
Veiem ara com apleguen els requeriments, avisos i amenaces als Ajuntaments i
empreses constructores, respecte al tema del tractament dels residus de les obres,
però no donen solucions i no posen en marxa les instal·lacions necessàries i
projectades, quan des de fa anys ja podrien estar en funcionament.
Pel que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar trasllat de la present moció al Consorci Pla Zonal de Residus Zona 1
i exigir-li la posada en funcionament de les instal·lacions necessàries per al tractament
de residus inerts en la nostra localitat, donant una solució efectiva per als constructors
de Morella.
SEGON.- Igualment, donar trasllat de la present moció i exigir la posada en
funcionament de la instal·lació de tractament de residus inerts a l’empresa Traimed21,
empresa adjudicatària per part del Consorci per portar-ho a terme.
TERCER.- Donar trasllat de la present moció a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge per a informar-li de la situació i que inste al Consorci al
compliment de les seues funcions en este tema.
QUART.- Donar trasllat de la present moció a la Diputació de Castelló per a informar-li
de la situació i que inste al Consorci al compliment de les seues funcions.”
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que hi ha que fer dos distincions: la primera
seria donar-li una solució al problema dels inerts i en definitiva també als residus
urbans i l’altra és fer un anàlisi de les causes, punt on es discrepa de la moció ja que
es considera que no tota la responsabilitat és de Generalitat Valenciana, Diputació
Provincial, i Consorci del Pla Zonal.
Per tant, acusar en aquest cas a qui no té la culpa està fora de lloc, però si que hi ha
un responsable i aquest té nom i cognoms i és el Partit Socialista de Cervera qui és
responsable de que la planta de Cervera no estigue feta i de que els residus es
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tinguen que portar a Xixona; aprofitant per agrair a aquest municipi per acceptar els
residus de la nostra zona.
A lo que li respon el Sr. Ripollés dient que encara que el tema de les basures donaria
molt que parlar en aquest cas i aquesta moció el que tracta és el tema dels residus
d’inerts que és on té el problema tant l’Ajuntament com les empreses constructores.
La instal·lació que es té de fer en Morella valdrà per a que es puguen arreplegar i
dipositar les runes de les obres, també hi haurà una instal·lació per tal de fer graves i
arenes per tal de tornar-se a aprofitar i a part hi haurà un abocador per als materials
que no poden ser reaprofitats i tot això no té res a veure en la planta de Cervera.
Tots els Ajuntaments de la comarca i moltes empreses constructores estan rebent
avisos i requeriments per que traslladen els residus a Benicarló, per tant el que es
proposa és donar solució amb la instal·lació de la Parreta i amb la recuperació de la
zona de la Teuleria.
I per últim fer una puntualització a l’acusació feta sobre el tema de les basures i dir
que el poble de Cervera va fer una bona gestió i va ser solidari, com altres pobles
socialistes en altres plans zonals, i els problemes que hi ha en aquest cas vénen
d’altres qüestions.
A lo que li respon el Sr. Sangüesa dient que efectivament el poble de Cervera va ser
molt solidari decidint la ubicació de la planta en uns terrenys que la majoria eren
propietat de veïns del poble del costat, lo que va suposar que els beneficis econòmics
foren per Cervera i els perjudicis foren pel poble veí.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que en tot el plantejament fet pel portaveu del Grup
Popular hi ha una gran desinformació i temeritat.
En primer lloc el responsable màxim d’aquesta qüestió que és el Govern de la
Generalitat, que durant 16 anys ha estat incapaç de portar endavant un pla de residus
en la Comunitat Valenciana. Des d’aquest Ajuntament sempre s’ha fet el que ens han
marcat des del Consorci del que formem part.
Respecte a l’Ajuntament de Cervera dir que lluny de posar pegues el que va fer va ser
acceptar les basures que els altres ajuntament no volien, aprofitant per dir que també
l’Ajuntament de Morella en el seu dia també va plantejar la seua disposició a acceptar
l’abocador, i així l’hi ho va agrair públicament i reiteradament el Conseller de Medi
Ambient en les Corts Valencianes. El lloc va estar decisió dels tècnics de la
Generalitat i de la Diputació i altra qüestió és l’opinió que tinguen els propietaris.
A efectes de constatar la realitat i com a mostra de la desinformació dir-li que a Xixona
no volen rebre la basura.
Cada un és responsable d’allò que té la competència, la capacitat i la decisió, de fet si
en 16 anys no s’ha estat capaç de fer una mínima planta d’inerts alguna
responsabilitat tindrà el Consorci.
La qüestió en aquest cast és saber si el Grup Popular està conforme en que els
constructors tinguen que anar a Benicarló a baixar les runes i si s’està conforme en les
continues amenaces que es reben en aquest Ajuntament.
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Assabentat el Ple per set vots a favor del Grup Socialista i tres en contra del Grup
Popular, acorda aprovar la moció sobre els residus d’inerts tal i com es presenta.
10.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ I PAGO SENTÈNCIA CAMÍ DE LA CANÀ I
SOL·LICITUD D’AJUDA A DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ,
GENERALITAT VALENCIANA I MANCOMUNICAT COMARCAL DELS PORTS.- Es
dóna compte per part del regidor de Governació En Ernesto Blanch Marín de lo
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PRIMER.- S’ha procedit a aprovar la liquidació i pagament de la sentència i costes de
la sentència relativa a una indemnització que té la seua causa per la titularitat del camí
de la Canà al seu pas per Morella, per la suposada titularitat municipal de l’indret on es
va produir un desgraciat accident, i és al municipi al que s’obliga judicialment a fer-se
càrrec de totes les despeses derivades i que es desglossa de la següent manera:
Principal:
Interessos:
Costas:
Total:

50.024,77 euros
8.049,00 euros
4.467,17 euros
62.540,94 euros

SEGON.- Per al consistori Morellà, el pagament d’aquesta indemnització, apart de ser
una obligació formal, no és només una greu càrrega a les seues arques i maltractada
liquidés per part de la Generalitat, sinó que és una injustícia formal que tingue que
pagar un municipi per el simple fet de que una carretera d’aprofitament superior al
dels habitants del seu municipi pase pel seu terme municipal.
TERCER.- A entendre d’aquest municipi, el fet de que aquesta carretera tinga eixe ús
de caràcter extramunicipal implica l’aparició de noves obligacions que són legítimes i
que tenen que assistir al nostre consistori per a fer front al deute existent. És el cas de
la Diputació Provincial de Castelló, hipotètica i reial titular de la carretera, i que s’està
fent càrrec del seu manteniment i senyalització des de fa molts anys. I amb la
justificació de fer front amb caràcter subsidiari al que correspon a la Diputació, és prou
evident que la Generalitat Valenciana deuria ser la obligada legítimament a fer front a
eixes quanties i al suport dels municipis en la forma que s’estimara pertinent per a
soliviantar aquesta gravosa situació del municipi. La darrera entitat, la Mancomunitat
dels Ports, és evident que pot ser destinatària de la petició d’ajuda, tenint en compte
l’àmbit d’utilització de la carretera per part dels habitants de la comarca dels Ports,
principals usuaris del vial i màxims perjudicats en el moment en que es produeix
qualsevol incidència sobre la carretera de la Canà.
Per tot l’exposat, es proposa el Ple l’adopció del següent
ACORD
1.- Confirmar l’aprovació i liquidació del pago de la sentència.
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2.- Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló per a que assumeixque els costos
derivats de la sentència per no poder ser assumits ordinàriament pel municipi de
Morella.
3.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana i a la Mancomunitat dels Ports ajuda per
poder fer front al deute imputat judicialment a l’Ajuntament de Morella.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que lamentablement aquesta qüestió ve
donada per una desgràcia personal però hi ha una resolució judicial que hi ha que
acatar.
Per altra part s’està d’acord en la petició d’ajuda ja que aquesta carretera discorre pel
terme de Morella però que realment no és utilitzada pels veïns de Morella, per lo que
es tindria que veure qui s’aprofite, se beneficie i utilitze realment aquesta carretera.
El primer que tindria que assumir la seva responsabilitat seria la Mancomunitat
Comarcal com agrupació dels pobles que realment es beneficien d’aquesta carretera i
en segon lloc la Diputació Provincial.
Per tant si els principals beneficiaris d’aquesta carretera no mostren el seu
recolzament en aquesta qüestió l’Ajuntament de Morella no té per que estar exposat a
una responsabilitat que no li correspon i es tindria que pensar en solucionar aquest
problema tallant l’accés a aquesta carretera.
Pren la paraula el Sr. Blanch per dir que s’està d’acord en el global de la qüestió però
no en la posició dels responsables posant en primer lloc a la Diputació de Castelló, a
qui se li va cedir la carrera després de la seva petició, i en segon lloc a la
Mancomunitat.
Pren la paraula el Sr. Puig per dir que en els termes generals s’està d’acord en lo
plantejat però es voldria posar de manifest que s’acate i respecte però no es
comparteix aquesta sentència ja que se considera que no atén realment a allò que va
passar, ni a com va passar.
En segon lloc és evident que això és un camí rural que s’utilitze de carretera i ja en el
seu moment es va fer la cessió per part dels ajuntaments de Castellfort, Forcall i
Morella a la Diputació qui per qüestions no operativa no s’ha acceptat però si que
s’està invertint i mantenint per lo que es té que convertir en carretera viària provincial.
I per finalitzar el que hi ha que buscar és la solidaritat dels pobles de la comarca pels
quals no s’ha fet el tall d’aquest camí ja que ells si que la utilitzen.
Sent les 21,15 hores s’incorpora al Ple el regidor En Santiago Ripollés Milián.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la liquidació i pago de la sentència
Camí de la Canà i sol·licitud d’ajuda a Diputació Provincial de Castelló, Generalitat
Valenciana i Mancomunitat Comarcal dels Ports tal i com es presenta.
11.- INFORME D’ACTIVITATS DE SETMANA SANTA.- Es dóna compte per part de la
regidora de Cultura Na Palmira Mestre Tena de la programació per a la primavera de
2011 sobre el lema “Viu la primavera a Morella” on es busca conjugar tant la cultura i
la tradició com l’oci i tant per a grans com a menuts.
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Es presenten més de 100 activitats que es poden portar a terme gràcies a l’esforç i
implicació tant des de les regidories d’aquest Ajuntament com distints col·lectius,
associacions, entitats i persones a títol personal.
S’han agrupat en els següents blocs temàtics:
-

-

-

VI Setmana de l’Educació: tractant-se el tema de les arts en diverses activitats
programades en els distints centres escolars. Destacant la trobada literària amb
l’escriptor Pepe Castellano que es celebrarà en el CEIP Mare de Déu de
Vallivana, concurs de dibuix en l’IES Els Ports per tal de triar el logotip i la xerrada
dintre de Cita a Morella de Miquel Soler (Director General de Formació
Professional).
Tradició: els actes habituals organitzades des de la Cofradia de les Vestes i la
pròpia Parròquia, destacant la presència en la missa del dia 25 d’abril de la Creu
de la Jornada Mundial de la Joventut. També s’inclou en la programació la
Rogativa que es celebrarà el primer dissabte de maig.
Pasqua Jove: Es celebrarà un concert del grup “La Pegatina” organitzat per un
empresari de Morella part dels beneficis es destinaran al poble de Japó. Activitats
per al Casal Jove i per al Club.
Activitats culturals: destacant la presentació del llibre d’Elena Moya “Les
Oliveres de Belchite”, acte en record del poeta Vicent Andrés Estellés, visites als
observatoris (meteorològic, astronòmic), visites guiades, competicions esportives

També en el programa es trobarà informació sobre els congressos que es celebraran
a Morella en la primera quinzena del mes de maig confirmant a la nostra ciutat com un
punt de formació, intercanvi i trobada entre distints col·lectius.
Pren la paraula el Sr. Ortí per dir que la programació està molt bé i sols es considera
que hi ha una qüestió fora de lloc i aquesta és la concentració sobre TV3 convocada el
dijous sant a les 8 de la tarde. Sent aquest un dia de marcat caràcter religiós i a més a
més quan ja per internet s’està dient que s’acudeixque a aquesta manifestació per
“resar” per TV3 es tindria que veure de canviar-se per un altre dia.
A lo que li respon la Sra. Mestre dient que aquest acte no està organitzat per
l’Ajuntament i que ve assenyalat en el programa d’actes a l’igual que altres que
organitzen altres entitats de Morella.
Pren la paraula el Sr. Puig dient que aquest no és un acte de l’Ajuntament i a més a
més com que no coincideix en d’altre, aquesta organització té tot el dret per realitzar
aquest acte no sent en cap cas una falta de respecte cap a les celebracions de
setmana santa.
En el programa estan tots els actes i en el cas de les processons el responsable és la
parròquia no l’Alcalde igual que aquesta manifestació és responsabilitat del grup que
la convoque.
Des del màxim respecte a la tradició, al respecte i a la llibertat s’actue amb coherència
i no hi ha que intentar fer d’aquesta qüestió un problema i molt menys és pot fer ressò
de tot el que es diu per internet.
De tot lo qual el Ple queda assabentat
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12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE CINCTORRES
SOBRE ACTUACIONS MUSEÍSTIQUES.- Coneix el Ple el conveni de col·laboració
entre els ajuntaments de Cinctorres i Morella l’objectiu del qual és afavorir la difusió
del patrimoni paleontològic i les respectives instal·lacions museístiques incloent les
funcions pròpies de la museologia: investigació, conservació, difusió o qualsevol altra
en la que ambdues administracions tinguen interès.
Assabentat el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cinctorres i
Morella per a la difusió del seu patrimoni paleontològic tal i com es presenta.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Joaquim Puig Ferrer, per a la signatura del referit
conveni.
13.- SOLIDARITAT AMB EL POBLE DE JAPÓ.- La regidora de Benestar Social
exposa al Ple el següent punt:
L’Ajuntament de Morella vol mostrar la seua solidaritat de forma pública cap al poble
japonès. La crisi nuclear desencadenada pel terratrèmol de l’11 de març i el posterior
tsunami, han desencadenat una situació d’extrema gravetat, a la que encara no se li
ha trobat solució i amb unes conseqüències que tardaran anys a desaparèixer.
En aquest mes transcorregut, hem mantingut contactes amb ciutadans particulars i
entitats per a poder realitzar alguna acció solidària. De moment, es va a destinar una
part de la recaptació del concert de Primavera del grup “La Pegatina” el proper 20
d’abril amb aquest fi i es continuaran estudiant més accions.
Cal recordar que l’ajuntament manté, des de fa anys, donacions solidàries que
busquen contribuir a reduir la desigualtat existent entre el Tercer Món i el nostre. En
eixa destinació, es guarda també un fons d’emergència per a contribuir a l’ajuda
humanitària en grans catàstrofes. Unes ajudes per les quals el consistori ha apostat i
ha fet una referència en la seua política de solidaritat. Una destinació necessària,
perquè amb un xicotet esforç, podem desenvolupar una gran labor en zones on els
recursos brillen per la seua absència.
Així, volem expressar el nostre afecte tots els ciutadans de Japó, tant els que habiten
al país com els que estan patint des de la distància i els testimonis dels quals podem
veure en les nostres poblacions dia a dia.
Pren la paraula la Sra. Sangüesa per manifestar des del Grup Municipal Popular el
seu recolzament en qualsevol causa de solidaritat i més en un cas d’emergència com
aquest.
De tot lo qual el Ple queda assabentat.
14.- DESPATX EXTRAORDINARI.- No hi ha cap assumpte a tractar.
15.- PRECS I PREGUNTES.-
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Pren la paraula el Sr. Ripollés per transmetre el malestar d’alguns pares, entre els que
es troba inclòs ell mateix, d’una qüestió que és competència directa d’aquest
Ajuntament i és el fet de que la monitora/educadora del Casal Jove està donant
educació sexual a xiquets/tes de 10 i 11 anys, i es considera que no té la preparació
adequada per fer això.
Pren la paraula el Sr. Ortí per preguntar si el sistema de pilones estarà arreglat per
setmana santa i per altra part transmetre el malestar de membres d’Espemo pel
Rocòdrom ja que s’ha rebaixat el pressupost inicial de 40.000 euros a 15.000 euros i
la instal·lació que s’ha fet no resulta adequada ni per la qualitat ni per la forma per
poder donar cursos en les estades esportives.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per manifestar que el paviment de Carretera Castelló,
el carrer davant de la Font la Parra i el tros on s’ajunta el carrer Cofradia amb el carrer
la Font es troba molt deteriorat.
I per altra part proposar que institucionalment l’Ajuntament de Morella face un
agraïment a l’Ajuntament de Peñíscola per les visites dels austríacs.
Pren la paraula el Sr. Puig dient:
-

-

Respecte a la qüestió plantejada pel Sr. Ripollés s’esbrinarà quines han estat les
circumstàncies d’aquest fet i es prendran les decisions oportunes.
Les pilones s’està pendent de que l’empresa Nortráfic compleixque amb la seva
part ja que els pagos ja estan al dia.
El rocòdrom s’ha fet tal i com Espemo va indicar per lo que no s’entén aquesta
queixa i respecte a la diferència en el preu el que tindria que fer és alegrar-se i
felicitar a l’Ajuntament per la seva gestió i haver aconseguit fer una instal·lació que
en un principi estava prevista en 40.000 euros amb 15.000 euros.
Respecte al deterioro plantejat de distints carrers, l’àrea d’obres prendrà nota
d’aquesta qüestió per tal de donar-li solució.
Pel que fa a la presència dels grups d’austríacs, ja s’ha fet l’agraïment a les
persones que s’han adreçat a nosaltres per aquesta qüestió que van ser una
agència de viatges i el senador austríac però des de l’Ajuntament de Peñíscola no
hem rebut cap informació. De totes les maneres l’Ajuntament de Morella sempre
estarà a disposició de col·laborar amb qualsevol Ajuntament, entitat o persona que
ajuden a la promoció turística de Morella.

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